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Καηεξίλα αββατδνπ 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο  

Κάηνρνο ηεο Έδξαο Jean Monnet  

«Δπξσπατθή Φνξνινγηθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε» 

η. Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

Γηθεγφξνο – Γηακεζνιαβήηξηα  

 

ηελ ζεκεξηλή εθδήισζε ηεο έδξαο Jean Monnet, ζα παξνπζηάζνπκε ηε 

δεχηεξε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην 2018. 

Σν Δπξσπατθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην ζπζηάζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο 

δεκνζίεπζεο ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 ηεο έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε 

ηίηιν «Η νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο ηεο 

Δπξψπεο», γλσζηή σο Έθζεζε ησλ «πέληε Πξνέδξσλ». θνπφο ηεο 

ζχζηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ ν ζπληνληζκφο 

ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζην πιαίζην 

ηεο νδεγίαο ηεο ΔΔ γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα, θαζψο θαη γεληθφηεξα ε 

ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ. Σν 

Δπξσπατθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην είλαη έλα αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ 

ζψκα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνξηθά κε ηα δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα.  

Σν Δπξσπατθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηα κέζα 

ηνπ 2016 θαη δεκνζίεπζε ηελ πξψηε ηνπ εηήζηα έθζεζε γηα ην 2017. ηελ 

έθζεζε απηή αθνχ αμηνιφγεζε θαηαξρήλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, εμέηαζε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε δψλε ηνπ επξψ 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ Γεκνζηνλνκηθψλ πκβνπιίσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαγλψξηζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, θαη ηειηθψο πξνέβε ζε νξηζκέλεο 

ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ 

ηεο ΔΔ. 

ηελ δεχηεξε ηνπ έθζεζε ην ΔΓ, ζχκθσλα θαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ 

έρνπλ αλαηεζεί, πξνέβε θαη ζε αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε  ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, ηνπ ξφινπ ησλ ΑΓΘ ζηνλ θχθιν 

δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο θαηά ην 2017, ηεο εθαξκνγήο ησλ ξεηξψλ 

επειημίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ ηνπ Α, ηεο δεκνζηνλνκηθήο 
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θαηάζηαζεο θαηά ην 2017, ηεο εθαξκνγήο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζε ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απινπνίεζε θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο ηνπ.  

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα αλαθεξζνχκε απνθιεηζηηθά ζην ξφιν 

ησλ ΑΓΘ ζηνλ θχθιν δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο θαηά ην 2017. ηα πξφηππα 

ηεο πξψηεο έθζεζήο ηνπ, φπνπ ην ΔΓ αλέιπζε ζηελ αξρή ηεο ζπκκφξθσζεο 

ή ηεο παξνρήο εμεγήζεσλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ΑΓΘ 

(comply-or-explain), ζηε δεχηεξε έθζεζή ηνπ ην ΔΓ αλέιπζε ηελ αξρή ηεο 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο (access to information). 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί νη Αλεμάξηεηνη Γεκνζηνλνκηθνί Θεζκνί πξέπεη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ νη δεκφζηεο αξρέο. Η 

αξρή ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξία ηέζεθε ζηελ πκθσλία γηα ηε 

ζηαζεξφηεηα, ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαθπβέξλεζε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε. χκθσλα κε ηηο αξρέο απηέο νη ΑΓΘ έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα δεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο. Σν δηθαίσκα απηφ αλαγλσξίδεηαη θαη απφ 

ηνλ ΟΟΑ σο κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΑΓΘ. 

Δηδηθφηεξα, νη ΑΓΘ έρνπλ αλάγθε απφ έγθαηξε πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη άιισλ θνξέσλ, φπσο δεδνκέλα, 

κεζνδνινγίεο θαη άιια έγγξαθα. Γεληθφηεξα, ε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

πξφζβαζεο ή ηνπ δηθαηψκαηνο αλαδήηεζεο ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηψλ 

ζεσξείηαη σο απαξαίηεηε (sine qua non) πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΑΓΘ. Η πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ζεσξείηαη, 

άιισζηε, θαη σο κηα απφ ηηο βαζηθέο εγγπήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ ΑΓΘ σο πξνο ηελ θπβέξλεζε. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο νη ΑΓΘ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηξεηο ηξφπνπο:  

α) Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πληάγκαηνο, 

νξγαληθψλ λφκσλ ή άιισλ λφκσλ ή θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΓΘ 
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αλαιφγσο ηελ θάζε ρψξα, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξία 

απεπζείαο απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ή άιια ζψκαηα. 

β) κέζσ κλεκνλίσλ ή πξσηνθφιισλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ΑΓΘ θαη ησλ 

ππνπξγείσλ ηεο θπβέξλεζεο ή άιισλ ππεξεζηψλ. Σα κλεκφληα απηά 

ζπλεξγαζίαο, ηα νπνία ζπλήζσο ζπκπιεξψλνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, 

πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο γηα 

ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σέηνηα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο έρνπλ 

ζπλαθζεί ζε αξθεηέο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Βέιγην, ζηελ Ιζπαλία (ππφ 

ζπδήηεζε), ζηελ Ιηαιία, ζηελ Λεηνλία, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ ινβελία θαη ζηελ 

ινβαθία. 

γ) κέζσ αλεπίζεκσλ επαθψλ γηα ηελ αληαιιαγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε 

νξηζκέλεο ρψξεο, κνινλφηη δελ ππάξρεη ξεηή ζεζκηθή πξφβιεςε γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο, απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη 

είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ΑΓΘ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζην Λνπμεκβνχξγν ε 

άηππε ζρέζε γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ην Δζληθφ πκβνχιην 

Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ βαζίδεηαη ζηελ θαιή ζέιεζε. 

Να ζεκεησζεί φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πξνβιέπεηαη ζην 

ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ε ρσξίο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζε ησλ ΑΓΘ ζε 

φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Ιηαιία, ινβαθία, Πνξηνγαιία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, 

Δζζνλία). Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλεο θεληξηθέο Σξάπεδεο απαηηείηαη λα 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο ΑΓΘ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Φηιαλδίαο. 

Ωζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ην ΔΓ, ε έθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο 

κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε ηεο 

επθνιίαο, κε ηελ νπνία νη ΑΓΘ ιακβάλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ιζπαλία ν λφκνο πνπ 

ζέζπηζε ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο (AIReF) πξνέβιεςε 

ηελ ζχλαςε λνκηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία. 
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Ωζηφζν, ηα πξσηφθνιια πινπνίεζεο πνπ ζπλάθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, κείσζαλ ηελ 

έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο κπνξνχζε λα ιακβάλεη ε Αξρή απηή, 

γεγνλφο πνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ έθζεζή ηεο ην 

2017 αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθνξά ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ 

πκθψλνπ. 

ε ζπλέρεηα δηαθφξσλ ελεξγεηψλ ηεο Αξρήο θαηά ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, 

ην Μάην ηνπ 2016, ην Μάξηην ηνπ 2018 εθδφζεθε έλα δηάηαγκα, ην νπνίν 

θαηήξγεζε πνιινχο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαλ, ελψ ε Αξρή 

βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκθσληψλ κε ηα Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ξνήο πιεξνθνξηψλ. 

Πεξαηηέξσ, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Φηιαλδία, 

πξνβιέπνληαη εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ ην ΑΓΘ λα κπνξεί λα επηβάιιεη 

θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ αξρή ηεο 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο άξλεζεο ή θαζπζηέξεζεο ρνξήγεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Πεξαηηέξσ, πξνβιέπνληαη ζηα θξάηε δηάθνξνη πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί αθνξνχλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο, ηηο εθθξεκείο δίθεο, θαη 

ηξαπεδηθφ απφξξεην. ε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ νη 

πεξηνξηζκνί απηνί πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ξεηά ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΔΓ παξαηεξείηαη γεληθψο βειηίσζε ζηε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνπο ΑΓΘ ην 2016 ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν. Ωζηφζν, ε βειηίσζε απηή αθνξνχζε ηηο πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνυπνινγηζκνχ ζε επίπεδν θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο. Αληηζέησο, ζηα άιια επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο, φπσο γηα π.ρ. 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πξνο 

ηνπο ΑΓΘ είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε. Παξφκνηα ηζρχνπλ φζνλ αθνξά ηε 

κεζνδνινγία αλαθνξηθά κε ηελ θνζηνιφγεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηελ 

δηαθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην ΔΓ ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ελφο δηπινχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα 

πξνβιέπεη αθελφο ηελ θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο πξφζβαζεο ζε λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο, θαη αθεηέξνπ ε πξφζβαζε απηή ζα δηαζθαιίδεηαη γηα φια ηα 

επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο κέζσ δηαθφξσλ κεραληζκψλ, γεγνλφο πνπ ζα 

κεηψλεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο θπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, ην ΔΓ ζπζηήλεη 

ηελ πξφβιεςε δηνξζσηηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνχληαη ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ αξρή ηεο πξφζβαζεο 

ζε πιεξνθνξίεο.  

Καηαιεθηηθά, λα ζεκεηψζνπκε φηη, φπσο επηζεκαίλεη θαη ην ΔΓ νη ΑΓΘ δελ 

κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπο θαη εηδηθφηεξα 

λα ζπκβάινπλ ζηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο 

ινγνδνζίαο ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, παξά κφλν εάλ ε θπβέξλεζε 

ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Η δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο απηήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην ζπλδπαζκφ αθελφο ηεο 

λνκνζεηηθήο θαηνρχξσζεο ηεο αξρήο απηήο θαη αθεηέξνπ κε ηε ζχλαςε 

ζπκθσληψλ ππφ ηε κνξθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο/θαηαλφεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα γηα ηε δηεπθφιπλζε εθηέιεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ, πξνβιέπεηαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε 

απηφ. Δηδηθφηεξα, ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα δεηήζεη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία απφ 

νπνηνλδήπνηε θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή άιιν πξφζσπν πνπ ηπγράλεη 

επηρνξήγεζεο, δαλείνπ ή εγγχεζεο απφ ην Γεκφζην, εηδηθά δε απφ εθείλνπο 

κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζηαζεξή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.  

Ο θνξέαο ή ην άηνκν νθείινπλ λα παξάζρνπλ ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο ζην 

Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, φηαλ ηνπο δεηεζεί. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ 

λφκσλ πνπ θαζηεξψλνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο, φιεο νη δεκφζηεο αξρέο θαη 

ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλδξάκνπλ ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην θαη ηνπο 

εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  
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Η άξλεζε, δπζηξνπία ή θαζπζηέξεζε παξνρήο ησλ αηηνχκελσλ θαηά 

πεξίπησζε πιεξνθνξηψλ ή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ 

ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα. ε πεξίπησζε πνπ έλα θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν δελ παξέρεη ηηο αηηνχκελεο απφ ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην 

πιεξνθνξίεο, ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα αλαθνηλψζεη δεκφζηα 

ηε κε παξνρή απηψλ.  

Παξφκνηα, πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηα ινηπά ππνπξγεία θαη θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ζην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ηδξχζεθε ζηε Βνπιή κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ηεο, γηα ηελ ελεκέξσζή ηεο θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

Πάλησο, ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο ζηελ Διιάδα ζε 

δηεπθξηληζηηθή αλαθνίλσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ηξηκεληαία έθζεζή ηνπ (Ινχιηνο-

επηέκβξηνο 2017) πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα, άθεζε αηρκέο γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ζε 

επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε, 

κεηά ηελ αληίδξαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζε ζπλέρεηα ηεο δεκνζίεπζε 

ηεο έθζεζεο απηήο θαη θπξίσο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ 

θίλδπλν ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ζνβαξή 

ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο. 

Πεξαηηέξσ, ζηελ 2ε έθζεζε ηνπ ην ΔΓ ζπλερίδνληαο ηελ πξαθηηθή πνπ 

μεθίλεζε ζηελ 1ε έθζεζε ηνπ, ζηελ νπνία είρε παξνπζηάζεη ηνπο ΑΓΘ ηεο 

Οιιαλδίαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο, θαη εηδηθφηεξα ην Ιξιαλδηθφ Γεκνζηνλνκηθφ 

πκβνχιην (IFAC) θαη ην Γξαθείν αλάιπζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Οιιαλδίαο (CPB), παξνπζηάδεη δχν άιινπο ΑΓΘ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη 

θαιέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη άιινπο ΑΓΘ θαη εηδηθφηεξα 

ην Γξαθείν Τπεπζπλφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Μ. Βξεηαλίαο (OBR) θαη 

ην πκβνχιην Τπεπζπλφηεηαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ινβαθίαο (CBR).  

Σν ΔΓ επηζεκαίλεη φηη κνινλφηη ε Μεγάιε Βξεηαλία βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

εμφδνπ απφ ηελ ΔΔ, σζηφζν ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) απνηειεί 
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παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ησλ ΑΓΘ ζηελ 

ΔΔ. 

ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ δείθηε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζεζκψλ (Scope Index of Fiscal Institution) γηα ην 2016 πνπ δεκνζηεχεηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην νπνίν εζηηάδεη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ πνπ 

αλαηίζεληαη ζηνπο ΑΓΘ ζηελ ΔΔ, ην Γξαθείν Τπεπζπλφηεηαο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ  (OBR) θαηαηάζζεηαη πξψην (κε βαζκνινγία 77/100). 

Παξάιιεια ην OBR θαηαηάζζεηαη πξψην ζηνλ δείθηε αξκνδηνηήησλ (Signal 

enhancement - SEC Index) πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ην ΓΝΣ θαη ην νπνίν 

εζηηάδεη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ΑΓΘ λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ αλαθνξηθά κε ηελ 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζηνλ δείθηε αλεμαξηεζίαο ησλ ΑΓΘ πνπ 

δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη εζηηάδεη ζην εζηηάδεη ζην βαζκφ αλεμαξηεζίαο 

ησλ ΑΓΘ. 

Σν Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) ζπζηάζεθε ην 2010 κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ αλαθχςεη ζην παξειζφλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

πξνβιέςεσλ ηεο ρψξαο θαη επνκέλσο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο.  

Σν Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) ζπζηάζεθε κε ηελ πξάμε γηα ηελ επζχλε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010 κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) πεξηιακβάλνληαη ε παξαγσγή ησλ επίζεκσλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά (δχν θνξέο ην 

ρξφλν), ε αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ηεο ζηφρσλ, ε εμέηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο επίπησζεο ησλ κέηξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο, θαζψο 

θαη ε αλάιπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ηεο 

καθξνπξφζεζκεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) επεθηάζεθαλ ζηελ 

εηήζηα αμηνιφγεζε ηεο επηζθφπεζεο (outlook) ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ζηε 

δηεηή έθζεζε δεκνζηνλνκηθψλ θηλδχλσλ, ζηελ νπνία ε θπβέξλεζε έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα απαληήζεη, θαζψο θαη ζηε δεκνζίεπζε ηαθηηθψλ πξνβιέςεσλ 
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ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηα έζλε πνπ απαξηίδνπλ ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην. 

Όπσο αλαθέξεη ην ΔΓ, ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) απνηειεί έλα 

εξγαιείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζρεδίσλ 

πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ηεο πιήξνπο αλάζεζεο ηεο παξαγσγήο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ ζε κηα νκάδα αλεμαξηήησλ εηδηθψλ, ησλ 

νπνίσλ ε ακεξνιεςία είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ο βαζκφο ηεο απηνλνκίαο πνπ 

παξαρσξήζεθε ζην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη κνλαδηθφο ζηελ ΔΔ θαη ην 

Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) ιεηηνχξγεζε επηβνεζεηηθά ζηελ 

πξνεηνηκαζία ξεαιηζηηθψλ θαη αμηφπηζησλ πξνυπνινγηζκψλ. Δηδηθφηεξα, ε 

θπβέξλεζε πξαγκαηνπνηεί ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ, ηελ 

νπνία ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (OBR) ειέγρεη θαη αθνινχζσο πξνηείλεη 

αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Πεξαηηέξσ ην ΔΓ παξνπζίαζε θαη ην πκβνχιην Τπεπζπλφηεηαο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ινβαθίαο (CBR), ζην νπνίν ιφγσ ρξφλνπ δελ ζα 

αλαθεξζνχκε. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο αξρήο ηεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

αλάδεημε δχν ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ ΑΓΘ ην ΔΓ αλέιπζε ηνλ 

ξφιν ησλ ΑΓΘ ζηνλ θχθιν δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο θαηά ην 2017.  

Σν ΔΓ εζηίαζε θπξίσο ζε 7 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, γηα ηηο νπνίεο ην 

Φζηλφπσξν ηνπ 2016 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε θαηαιήμεη φηη ηα ζρέδηα 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο γηα ην 2017 θηλδχλεπαλ λα κελ είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Α. Οη 7 απηέο ρψξεο 

ήηαλ: ην Βέιγην, ε Ιηαιία, ε Κχπξνο, ε Ληζνπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε ινβελία 

θαη ε Φηλιαλδία. 

Η αλάιπζε ηνπ ΔΓ θαιχπηεη, επίζεο, δχν ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δψλε 

ηνπ επξψ, ηελ Οπγγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, γηα ηηο νπνίεο ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή μεθίλεζε ηελ άλνημε ηνπ 2018 δηαδηθαζία ζεκαληηθήο απφθιηζεο 

κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνιεπηηθνχ ζθέινπο ηνπ Α ην 2017. 
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Η αλάιπζε βαζίζηεθε ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ έζηεηιε ζηα σο άλσ θξάηε 

ην ΔΓ ζηηο αξρέο ηνπ 2018. Απφ ηηο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην 

θαζίζηαληαη θαλεξέο νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ΑΓΘ φζνλ αθνξά ην 

ξφιν ηνπο ζηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, ζην ρξφλν αμηνιφγεζεο, 

ζηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ γηα λα επεξεάζνπλ ηα πξνζρέδηα πξνυπνινγηζκψλ 

θαζψο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλαληνχλ.  

Μηα πξψηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ΑΓΘ αθνξά ην ξφιν ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

πξνυπνινγηζκφο. Έηζη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη ΑΓΘ αμηνινγνχλ ή 

εγθξίλνπλ ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο ηεο θπβέξλεζεο. Αληίζεηα ζην 

Βέιγην θαη ζηελ ινβαθία, ε αξκνδηφηεηα παξαγσγήο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

πξνβιέςεσλ έρεη αλαηεζεί ζε έλα άιιν ΑΓΘ (Federal Planning Bureau θαη 

Institute of Macroeconomic Analysis and Development αληίζηνηρα) θαη θαηά 

ζπλέπεηα ην Αλψηεξν πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ (High Council of Finance – 

HCF) ζην Βέιγην θαη ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην ηεο ινβαθίαο δελ έρνπλ 

ηελ αξκνδηφηεηα αμηνιφγεζεο ή έγθξηζεο ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ.    

Με εμαίξεζε πάλησο ηελ Ιηαιία, φιεο νη πξναλαθεξζείζεο ρψξεο ζεψξεζαλ 

ηα καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην 2017 αμηφπηζηα. 

Δηδηθφηεξα, ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο (Parliamentary Budget 

Office – PBO) έθξηλε φηη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ήηαλ πνιχ 

αηζηφδνμεο. Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ (PBO) θαη ηεο 

θπβέξλεζεο νθεηιφηαλ ζε δηαθνξεηηθή πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίπησζεο ησλ 

κέηξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε ζπλέρεηα κηαο θνηλνβνπιεπηηθήο ζπδήηεζεο 

ε θπβέξλεζε ππνρξεψζεθε ηειηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα πην ζπληεξεηηθή 

πξνζέγγηζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ πνιηηηθήο θαη έηζη ηειηθψο ζηηο 

17 Οθησβξίνπ 2016 ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (PBO) ελέθξηλε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2017. Να ζεκεησζεί φηη ηελ άλνημε 

ηνπ 2016 ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (PBO) είρε ήδε επηζεκάλεη φηη νη 

πξνβιέςεηο ηεο θπβέξλεζεο ππνλφκεπαλ ην πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο ιφγσ 

ππεξαηζηνδνμίαο, αλ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηηο είρε δερζεί. ηελ Ιηαιία, 

επνκέλσο, ε απφθαζε ηνπ PBO λα κελ εγθξίλεη ην καθξννηθνλνκηθφ ζελάξην 
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ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο νδήγεζε ζηελ αλαζεψξεζε απφ ηελ θπβέξλεζε 

ησλ πξνβιέςεψλ ηεο γηα ην έιιεηκκα.  

Πεξαηηέξσ, κηα άιιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ΑΓΘ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ηνπο επξσπατθνχο ή ηνπο εζληθνχο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, θαζψο θαη ην ρξφλν επέκβαζήο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ επνπηείαο. Οη ΑΓΘ δελ επεκβαίλνπλ φινη ζην ίδην ζηάδην 

ηνπ θχθινπ ηεο επνπηείαο θαη επνκέλσο άιινη κπνξεί λα επεκβαίλνπλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ (ex ante) θαη άιινη εθ ησλ πζηέξσλ (ex post) ή θαη ηα δχν. Πάλησο 

ην 2017 ε επίπησζε ησλ ζπζηάζεψλ ηνπο γηα ηε ιήςε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ζεζκηθψλ ή πνιηηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο.  

ηελ Ιηαιία ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (PBO) αμηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο ζηα 

δεκνζηνλνκηθά πξνγξάκκαηα αξθεηέο θνξέο ζηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

επνπηείαο, δειαδή δχν θνξέο ηνλ ρξφλν (ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν), 

θαζψο επίζεο θαη πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ. Οη 

εθζέζεηο ηνπ δεκνζηεχνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζην ηηαιηθφ Κνηλνβνχιην. 

Ωζηφζν, ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (ΡΒΟ) δελ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα 

εθδίδεη επζέσο ζπζηάζεηο ζηελ θπβέξλεζε αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. Ωζηφζν, 

ζε πεξίπησζε πνπ νη γλψκεο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Γξαθείνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ (ΡΒΟ) δηίζηαληαη ζεκαληηθά κπνξεί λα δεηεζεί ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κειψλ ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ ηεο Βνπιήο, λα εμεγήζεη ηηο δηαθνξέο ζε 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπκκφξθσζεο ή ηεο παξνρήο 

εμεγήζεσλ (“comply or explain”). 

Ωζηφζν, ε Βνπιή δελ ελεξγνπνίεζε ηελ αξρή ζπκκφξθσζεο ή παξνρήο 

εμεγήζεσλ, κνινλφηη ην Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ (PBO) επαλεηιεκκέλσο 

είρε θξνχζεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ελδερφκελν ζεκαληηθήο 

απφθιηζεο. Απηφ βεβαίσο νθεηιφηαλ κεξηθψο ζην γεγνλφο φηη ην Κνηλνβνχιην 

ήηαλ ελεκεξσκέλν γηα ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηεο ηηαιηθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

επξσπατθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ κε κεγαιχηεξε επειημία. Γηα ηνλ ίδην 
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ιφγν, ε Βνπιή ελέθξηλε ην δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο πνπ 

αλέβαιε ηελ επίηεπμε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ. 

ην Βέιγην ην πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ (HCF) επεκβαίλεη ηφζν ζηελ αξρή φζν 

θαη ζην ηέινο ηνπ θχθινπ επνπηείαο. ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ησλ πζηέξσλ 

αμηνιφγεζεο, ηνλ Ινχιην (Σ+1), κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη έλαλ δηνξζσηηθφ 

κεραληζκφ ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίζεη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηνπο 

εζληθέο ή ππνεζληθνχο ζηφρνπο. Ωζηφζν ε δπλαηφηεηα είλαη δπλαηή κφλν εάλ 

ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο θηάζνπλ πξνεγνπκέλσο ζε 

ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο. Σν 2017 φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, δελ είρε επηηεπρζεί ηέηνηα ζπκθσλία θαη επνκέλσο ην πκβνχιην 

Οηθνλνκηθψλ (HCF) δελ είρε ηελ αξκνδηφηεηα νχηε λα εληνπίζεη ηελ χπαξμε 

ζεκαληηθήο απφθιηζεο νχηε λα ελεξγνπνηήζεη ην δηνξζσηηθφ κεραληζκφ. 

Έηζη, ζην Βέιγην ε έιιεηςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

ηεο θπβέξλεζεο πεξηφξηζε ην ξφιν ηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ (HCF) ζε 

κηα ζεσξεηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

θαλφλεο ζηελ έθζεζε ηνπ ηνλ Ινχιην.  

ε άιιεο ηξεηο πεξηπηψζεηο – Πνξηνγαιία, Φηλιαλδία, ινβελία - ζηηο νπνίεο ε 

Δπηηξνπή είρε αλαγλσξίζεη θηλδχλνπο κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, νη ΑΓΘ είραλ εθδψζεη αλάινγεο αμηνινγήζεηο 

ρσξίο σζηφζν λα θάλνπλ ζεκαληηθέο ζπζηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ην Φζηλφπσξν 

ηνπ 2016, ην πκβνχιην Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Πνξηνγαιίαο επεζήκαλε 

ηνπο θηλδχλνπο αλαθνξηθά ηφζν κε ην επίπεδν φζν θαη κε ηηο αιιαγέο ζην 

δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην ηνπ 2017, ρσξίο σζηφζν λα εθδψζεη θάπνηα δεκφζηα 

ζχζηαζε ζηελ θπβέξλεζε. 

Παξφκνηα, ην Φζηλφπσξν ηνπ 2016 ην Δζληθφ Γξαθείν Διέγρνπ ηεο 

Φηλιαλδίαο, επεζήκαλε ηνλ θίλδπλν κε ζπκκφξθσζεο κε ην πξνιεπηηθφ 

ζθέινο ηνπ Α θαη ζπλέζηεζε ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ, θάηη πνπ ηειηθψο 

δε ρξεηάζηεθε φηαλ επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία αλέδεημαλ φηη ε βειηίσζε ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ήηαλ αξθεηή γηα λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζπκκφξθσζε. 
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Σν δεκνζηνλνκηθφ ζπκβνχιην ζηελ Κχπξν δελ εληφπηζε θαλέλαλ θίλδπλν 

αλαθνξηθά κε ην Α γηα ην 2017. ηε Ληζνπαλία ε δηεχζπλζε 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνιηηηθήο πξνυπνινγηζκνχ εληφπηζε έλαλ θίλδπλν φηη 

ην δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα ελδέρεην λα μεθχγεη απφ ηνλ MTO αιιά δελ πξνέβε 

ζε ζπζηάζεηο γηα ηε ιήςε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ, θαζψο δελ είρε ηέηνηα 

αξκνδηφηεηα. 

Πεξαηηέξσ, δεδνκέλνπ φηη ηα θξάηε κέιε πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ επξσδψλε 

δελ απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρέδηα δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ, νη 

ΑΓΘ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζηελ ζπκκφξθσζε κφλν κε 

βάζε ηα πξνζρέδηα ηνπ λφκνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.   

ηε Ρνπκαλία νη έληνλεο αλεζπρίεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπκβνπιίνπ 

αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη νη ζπζηάζεηο ηεο γηα 

δηνξζψζεηο αγλνήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Δηδηθφηεξα, ην δεκνζηνλνκηθφ 

ζπκβνχιην ζηε Ρνπκαλία ήηαλ επηθξηηηθφ γηα ην πξνζρέδην πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ην 2016 πνπ ηειηθψο νδήγεζε ζηελ πξψηε δηαδηθαζία ζεκαληηθψλ 

απνθιίζεσλ. Σν Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2017 εμέδσζε πάιη αξλεηηθή γλψκε γηα ην 

πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2017, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ άπνςή 

ηνπ απέθιηλε ζεκαληηθά απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ 

επηβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο εζληθνχο θαλφλεο φζν θαη απφ ηηο επξσπατθέο 

ζπλζήθεο. 

Σν δεκνζηνλνκηθφ ζπκβνχιην πξνεηδνπνίεζε ηελ θπβέξλεζε γηα ηνλ θίλδπλν 

ην έιιεηκκα λα αλέιζεη θνληά ζην 3% ηνπ ΑΔΠ, θαζψο ν δεκνζηνλνκηθφο 

εθηξνρηαζκφο πνπ παξαηεξήζεθε ην 2016 ήηαλ πηζαλφ λα επηκείλεη θαη ηα 

επφκελα ρξφληα. Γηα ην ιφγν απηφ ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην πξφηεηλε ζηελ 

θπβέξλεζε ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

είζπξαμεο εζφδσλ, θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δαπάλεο. ηε 

ζπλέρεηα, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ κέηξσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2017, ην δεκνζηνλνκηθφ ζπκβνχιην επαλέιαβε ηελ 

πξνεηδνπνίεζή ηνπ. Ωζηφζν, νη πξνεηδνπνηήζεηο απηέο αγλνήζεθαλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε. 

ηελ Οπγγαξία ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είρε 

ζέζεη σο ζηφρν δηαξζξσηηθνχ ηζνδπγίνπ 2,1% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2017. Μνινλφηη 
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απηφ παξαβίαδε μεθάζαξα ηνλ εζληθφ δεκνζηνλνκηθφ θαλφλα γηα ην 

δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην πξνζρέδην πξνυπνινγηζκνχ 

πξέπεη λα ζέβεηαη ην κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν ηνπ 1,5% ηνπ ΑΔΠ 

θάζε ρξφλν. Σν δεκνζηνλνκηθφ ζπκβνχιην επεζήκαλε φηη ην πξνζρέδην 

πξνυπνινγηζκνχ δελ πεξηείρε επαξθείο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αμηνινγήζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θαλφλα ηνπ δηαξζξσηηθνχ ηζνδπγίνπ. Σν 

δεκνζηνλνκηθφ ζπκβνχιην πξφηεηλε ζηελ θπβέξλεζε λα δηθαηνινγήζεη ηνλ 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ν ζηφρνο ειιείκκαηνο ζα ήηαλ ζχκθσλν ηφζν κε ηηο 

ελσζηαθέο φζν θαη κε ηηο εζληθέο απαηηήζεηο.  

Δπνκέλσο, παξά ηηο πξνθαλείο ππεξβάζεηο δαπαλψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

ζηελ Οπγγαξία ην εζληθφ δεκνζηνλνκηθφ ζπκβνχιην δελ επεζήκαλε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα γηα ην 2017. χκθσλα κε ην ΔΓ δχν ήηαλ νη ιφγνη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απηήο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπκβνπιίνπ. Καη’ αξρήλ κέρξη ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2018 δελ είρε αλαηεζεί ξεηψο ζην δεκνζηνλνκηθφ ζπκβνχιην ε 

αξκνδηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ αιιά κφλν ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαλφλα ηνπ ρξένπο. 

Καηά ζπλέπεηα ζρνιίαδε πνιχ ζχληνκα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο άιινπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, θαηφπηλ δηθήο ηνπ πξσηνβνπιίαο. Ο δεχηεξνο 

ιφγνο ήηαλ φηη ε θπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο είρε θάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

ζχλζεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν είρε ζπζηαζεί ην 2008, 

επεξεάδνληαο ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

Δπηπιένλ, αξθεηά ΑΓΘ απαληψληαο ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ΔΓ 

επεζήκαλαλ ηηο δπζθνιίεο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο έγθαηξεο θαη πιήξνπο 

πιεξνθφξεζεο απφ ηελ Κπβέξλεζε εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο αλακελφκελεο 

επίπησζήο ηνπο. Μεξηθά άιια ΑΓΘ παξεκπνδίζηεθαλ απφ αβεβαηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ εξκελεία ησλ επξσπατθψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο, φπσο ηηο επηηξεπφκελεο απφ 

ηηο δηάθνξεο ξήηξεο απνθιίζεηο. Σέινο, ζε αξθεηέο ρψξεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην 

ηνπ ΔΓ, ν ξφινο ησλ ΑΓΘ ήηαλ de facto πεξηνξηζκέλνο, θαζψο δελ 

αλαγλψξηζαλ θίλδπλν απφθιηζεο. 
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Καηαιήγνληαο, ην ΔΓ εθπιεξψλνληαο ηελ απνζηνιή ηνπ πξνέβε ζε 

αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ βαζηζκέλνπ ζε δεκνζηνλνκηθνχ θαλφλεο 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ ησλ ΑΓΘ πνπ ζπζηάζεθαλ 

ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηνλ θχθιν επνπηείαο γηα ην 2017.  

χκθσλα κε ην ΔΓ, απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο ην 2011 παξαηεξήζεθε ε αχμεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο. ην πιαίζην απηφ ηα εζληθά δεκνζηνλνκηθά 

ζπκβνχιηα ηα νπνία ζπζηάζεθαλ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ αμηνινγνχλ ή 

παξάγνπλ ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη 

δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ησλ θπβεξλήζεσλ. Αξθεηά εζληθά δεκνζηνλνκηθά 

ζπκβνχιηα εμεηάδνπλ, επίζεο, ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο εζληθνχο θαη/ή ηνπο 

επξσπατθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. ην πιαίζην απηφ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

αλάδεημε ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. Ωζηφζν, θαηά ηνλ θχθιν δεκνζηνλνκηθήο 

επνπηείαο ην 2017, πνιχ ιίγα δεκνζηνλνκηθά ζπκβνχιηα, κε εμαίξεζε ηα 

δεκνζηνλνκηθά ζπκβνχιηα ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, δηαηχπσζαλ 

ζεκαληηθά εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

αληίζηνηρσλ θπβεξλήζεσλ.  

Να ππελζπκίζνπκε φηη ην γξαθείν πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο ηεο Ιηαιίαο 

δηαηχπσζε εχινγεο ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεςηκφηεηα ή ηελ 

ζθνπηκφηεηα  ηνπ πξνζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο ήδε ηελ 

άλνημε ηνπ 2016 θαη μαλαεπαλέιαβε ηηο αλεζπρίεο ηνπ ην Φζηλφπσξν ηνπ 

ίδηνπ έηνπο. Παξφκνηα, ήδε απφ ην 2016 ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην ηεο 

Ρνπκαλίαο επαλεηιεκκέλσο πξνεηδνπνίεζε φηη ηα ζρέδηα δαπαλψλ ηεο 

θπβέξλεζεο ζα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο εζληθνχο δεκνζηνλνκηθνχο 

θαλφλεο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε κηα μεθάζαξα πξνθπθιηθή δεκνζηνλνκηθή 

επέθηαζε.  

Σέινο, ην ΔΓ θαηαιήγεη πξνβαίλνληαο ζε ζπζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

απινπνίεζε θαη ηελ πην επέιηθηε εθαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απηψλ 

θαλφλσλ, ελψ παξάιιεια ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη ΑΓΘ ζηελ βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ εζληθψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ._  


