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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2018/861 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 24ης Απριλίου 2018
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων
οικονομικών (ΕΚΤ/2018/13)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 5.1, 5.2, 12.1 και 14.3,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με την εφαρμογή του
πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου
2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) χρειάζεται πλήρη και
αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών, μεταξύ άλλων, για σκοπούς νομισματικής και οικονομικής
ανάλυσης, παρακολούθησης της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και διενέργειας προβλέψεων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/23 (3), η εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας νομιμοποιείται να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2013/23, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν
τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η παροχή στοιχείων.

(3)

Η τροποποίηση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων βάσει της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/23 καθίσταται
αναγκαία χάριν της ενίσχυσης της εναρμόνισης των πηγών στοιχείων σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και σε
όλες τις σειρές στοιχείων, πράγμα που θα επιτρέψει μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και θα διευκολύνει τη σύγκριση
ετήσιων και τριμηνιαίων στατιστικών με προβλέψεις για τις ίδιες μεταβλητές.

(4)

Για τους λόγους αυτούς η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Τα παραρτήματα I και II της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/23 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της
παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
Άρθρο 2
Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
2.
Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή
από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
(1) ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1.
(3) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23, της 25ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών (ΕΕ L 2 της 7.1.2014, σ. 12).
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Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 24 Απριλίου 2018.
Για την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στατιστικά στοιχεία για τα έσοδα, τις δαπάνες και το έλλειμμα/πλεόνασμα
Πίνακας 1A
Κατηγορία

Έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+)

Αριθμός και γραμμική σχέση

1 = 6 – 21
1=2+3+4+5

Κεντρική κυβέρνηση

2

κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους

3

Τοπική αυτοδιοίκηση

4

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

5

Συνολικά έσοδα
Συνολικά τρέχοντα έσοδα

6 = 7 + 19
7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ.

8

Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών

9

Φόροι επί προϊόντων
εκ των οποίων: φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
Λοιποί φόροι επί της παραγωγής
Καθαρές κοινωνικές εισφορές

10
11
12
13

εκ των οποίων: πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές

14

εκ των οποίων: πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών

15

Πωλήσεις

16

Λοιπά τρέχοντα έσοδα

17

εκ των οποίων: εισπρακτέοι τόκοι
Συνολικά έσοδα κεφαλαίου
εκ των οποίων: φόροι κεφαλαίου
Συνολικές δαπάνες
Συνολικές τρέχουσες δαπάνες

18
19
20
21 = 22 + 31
22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28
+ 29 + 30

Ενδιάμεση κατανάλωση

23

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

24

εκ του οποίου: μισθοί και ημερομίσθια

25

Πληρωτέοι τόκοι

26

Πληρωτέες επιδοτήσεις

27

Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος

28

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος – αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή

29

Λοιπές τρέχουσες δαπάνες

30
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Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες

31 = 32 + 33 + 34

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

32

Λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 33
και μεταβολές των αποθεμάτων
Πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

34

Πληροφοριακά στοιχεία:
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρους και κοινωνικές εισφορές 35
που έχουν αποτιμηθεί, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν

Πίνακας 1B
Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 1 = 2 + 3 + 4 + 7
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που προέρχονται από το κράτος μέλος
Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών

2

Τρέχουσα διεθνής συνεργασία

3

Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις και ίδιοι πόροι της ΕΕ

4

εκ των οποίων: τρίτος ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ

5

εκ των οποίων: τέταρτος ίδιος πόρος που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό 6
εισόδημα
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

7

Δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κράτος μέλος

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

Επιδοτήσεις

9

Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση

10

Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση

11

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση

12

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση 13
Κόστος είσπραξης ιδίων πόρων

14

Ισοζύγιο κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ και του ΕΤΑ (καθαρές 15 = 8 – 1
εισπράξεις +, καθαρές πληρωμές –)

Πίνακας 1Γ
Κατηγορία

Τελική καταναλωτική δαπάνη

Αριθμός και γραμμική σχέση

1=2+3
1=[1A.23] + [1A.24] + [1A.29] +
4 + 5 + 6 – [1A.16]

Ατομική καταναλωτική δαπάνη

2

Συλλογική καταναλωτική δαπάνη

3

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου

4

Φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν

5

Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα

6
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Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Πληροφοριακά στοιχεία:
Τελική καταναλωτική δαπάνη σε τιμές του προηγούμενου έτους

7

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε τιμές του προηγούμενου έτους

8

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε τρέχουσες τιμές

9

ΑΕγχΠ σε τιμές του προηγούμενου έτους

10

Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. που καταβάλλονται από εταιρείες στη 11
γενική κυβέρνηση και στην αλλοδαπή
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. που καταβάλλονται από νοικοκυριά και 12
μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) στη γενική κυβέρ
νηση και στην αλλοδαπή

Στατιστικά στοιχεία για την προσαρμογή ελλείμματος–χρέους
Πίνακας 2A
Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών

1=[1A.1] – 2

Καθαρές χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ενοποιημένες)

2 = 3 – 17

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (ενοποιημένα)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 +
14 + 15

Νομισματικός χρυσός και ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ)

4

Μετρητά και καταθέσεις

5

Χρεόγραφα

6

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

7

Μακροπρόθεσμα δάνεια

8

Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών

9

Ιδιωτικοποιήσεις (καθαρές)

10

Εισφορές μετοχικού κεφαλαίου (καθαρές)

11

Λοιπά

12

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιη 13
μένων εγγυήσεων
Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορη 14
γούνται σε μισθωτούς
Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί
εκ των οποίων: φόροι και κοινωνικές εισφορές
Στοιχεία του παθητικού (ενοποιημένα)

15
16
17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22
+ 23 + 24 + 25 + 26 + 27

Νομισματικός χρυσός και ΕΤΔ

18

Μετρητά και καταθέσεις

19

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

20

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

21

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

22

Μακροπρόθεσμα δάνεια

23
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Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών

24

Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιη 25
μένων εγγυήσεων
Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορη 26
γούνται σε μισθωτούς
Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί

27

Δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης

28 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23
28 = 30 + 31 + 32
28 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 –
25 – 26 – 27

εκ των οποίων: μακροπρόθεσμες

29

Εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμα

30

Εκφρασμένες σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ

31

Εκφρασμένες σε λοιπά νομίσματα

32

Λοιπές ροές δημοσίου χρέους

33 = 34 + 37

Αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας

34 = 35 + 36

Ανατίμηση και υποτίμηση χρέους σε ξένο νόμισμα

35

Λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας (διαφορές σε σύγκριση με την 36 = 38 – 28 – 35 – 37
ονομαστική αξία)
Λοιπές μεταβολές του όγκου

37

Μεταβολή στο δημόσιο χρέος

38 = 28 + 33
38 = 1– [1A.1] + 3 – 18 – 24 – 25
– 26 – 27 + 33
38 = [3A.1][T] – [3A.1][T-1]

Πληροφοριακά στοιχεία:
Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα

39

Πίνακας 2B
Δεν παρέχονται στοιχεία.
Στατιστικά στοιχεία για το δημόσιο χρέος
Πίνακας 3A
Κατηγορία

Δημόσιο χρέος (ενοποιημένο)

Αριθμός και γραμμική σχέση

1 = 2 + 3 + 4 + 5+6
1 = 7 + 12
1 = 13 + 14 + 15
1 = 16 + 17
1 = 19 + 20 + 22

Μετρητά και καταθέσεις

2

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

3

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

4

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

5

Μακροπρόθεσμα δάνεια

6
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Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Διακρατούμενο από κατοίκους του κράτους μέλους

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Κεντρική τράπεζα

8

Λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

9

Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

10

Λοιποί κάτοικοι

11

Διακρατούμενο από μη κατοίκους του κράτους μέλους

12

Εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα

13

Εκφρασμένο σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ

14

Εκφρασμένο σε λοιπά νομίσματα

15

Βραχυπρόθεσμο χρέος

16

Μακροπρόθεσμο χρέος

17

εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου

18

Εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος

19

Εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη

20

εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου

21

Εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών

22

εκ του οποίου: κυμαινόμενου επιτοκίου

23

Πληροφοριακά στοιχεία:
Μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους

24

Δημόσιο χρέος – ομόλογα άνευ τοκομεριδίων

25

Δημόσιο χρέος – δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα

26

Πίνακας 3B
Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Δημόσιο χρέος (μη ενοποιημένο μεταξύ υποτομέων)

1 = 7 + 11 + 15 + 19

Στοιχεία προς ενοποίηση

2=3+4+5+6
2 = 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 +
16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22

Μετρητά και καταθέσεις

3

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα

4

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα

5

Δάνεια

6

Εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση (ενοποιημένο)

7

διακρατούμενο από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους

8

διακρατούμενο από την τοπική αυτοδιοίκηση

9

διακρατούμενο από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

10

Εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους (ενοποιημένο)

11

διακρατούμενο από την κεντρική κυβέρνηση

12

διακρατούμενο από την τοπική αυτοδιοίκηση

13

διακρατούμενο από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

14
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Κατηγορία

Αριθμός και γραμμική σχέση

Εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση (ενοποιημένο)

15

διακρατούμενο από την κεντρική κυβέρνηση

16

διακρατούμενο από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους

17

διακρατούμενο από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

18

Εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ενοποιημένο)

19

διακρατούμενο από την κεντρική κυβέρνηση

20

διακρατούμενο από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους

21

διακρατούμενο από την τοπική αυτοδιοίκηση

22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ορισμός τομέων και υποτομέων
Τομείς και υποτομείς στο ΕΣΛ 2010
Συνολική οικονομία

S.1

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

S.11

Χρηματοοικονομικές εταιρείες

S.12

Κεντρική τράπεζα

S.121

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα

S.122

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

S.123

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ

S.124

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εται S.125
ρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία
Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς

S.126

Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων

S.127

Ασφαλιστικές εταιρείες

S.128

Συνταξιοδοτικά ταμεία

S.129

Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

S.121 + S.122 + S.123

Γενική κυβέρνηση

S.13

Κεντρική κυβέρνηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης)

S.1311

Διοίκηση ομόσπονδου κράτους (πλην της κοινωνικής ασφάλισης)

S.1312

Τοπική αυτοδιοίκηση (πλην της κοινωνικής ασφάλισης)

S.1313

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

S.1314

Νοικοκυριά

S.14
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Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

S.15

Αλλοδαπή

S.2

Κράτη μέλη, όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

S.21

Κράτη μέλη της ΕΕ

S.211

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

S.212

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

S.2121

Ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμοί, εκτός από την ΕΚΤ

S.2122

Κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί που δεν S.22
είναι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ

2. Ορισμοί των κατηγοριών (1) (2)
Πίνακας 1A
1. Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) [1A.1] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–) δανείων (B.9) του S.13,
ισούται με τα συνολικά έσοδα [1A.6] μείον τις συνολικές δαπάνες [1A.21], και ισούται με το έλλειμμα (–) ή
πλεόνασμα (+) της κεντρικής κυβέρνησης [1A.2], συν το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της διοίκησης ομόσπονδου
κράτους [1A.3], συν το έλλειμα (–) ή πλεόνασμα (+) της τοπικής αυτοδιοίκησης [1A.4], συν το έλλειμμα (–) ή
πλεόνασμα (+) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [1A.5].
2. Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της κεντρικής κυβέρνησης [1A.2] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή λήψη (–)
δανείων (B.9) του S.1311.
3. Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της διοίκησης ομόσπονδου κράτους [1A.3] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή
λήψη (–) δανείων (B.9) του S.1312.
4. Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) της τοπικής αυτοδιοίκησης [1A.4] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/καθαρή
λήψη (–) δανείων (B.9) του S.1313.
5. Το έλλειμμα (–) ή πλεόνασμα (+) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης [1A.5] ισούται με την καθαρή χορήγηση (+)/
καθαρή λήψη (–) δανείων (B.9) του S.1314.
6. Τα συνολικά έσοδα [1A.6] ισούνται με τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.7], συν τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου [1A.19].
7. Τα συνολικά τρέχοντα έσοδα [1A.7] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. [1A.8], συν τους
φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών [1A.9], συν τις καθαρές κοινωνικές εισφορές [1A.13], συν τις
πωλήσεις [1A.16], συν τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1A.17].
8. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. [1A.8] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας
κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13.
9. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών [1A.9] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των
εισαγωγών (D.2) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13.
10. Οι φόροι επί των προϊόντων [1A.10] ισούνται με τους φόρους επί των προϊόντων (D.21) οι οποίοι καταγράφονται στους
πόρους του S.13.
11. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών εκ των οποίων φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) [1A.11] ισούνται με
τους φόρους τύπου φόρου προστιθέμενης αξίας (D.211) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13.
12. Οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής [1A.12] ισούνται με τους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής (D.29) οι οποίοι
καταγράφονται στους πόρους του S.13.
13. Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές [1A.13] ισούνται με τις καθαρές κοινωνικές εισφορές (D.61) οι οποίες καταγράφονται
στους πόρους του S.13.
14. Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων πραγματικές εργοδοτικές εισφορές [1A.14] ισούνται με τις πραγματικές
εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές (D.611) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.
15. Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές εκ των οποίων πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών [1A.15] ισούνται με τις
πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών (D.613) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.
(1) [χ.ψ]: παραπέμπει στην υπ' αριθ. ψ κατηγορία του πίνακα χ.
(2) Ο όρος “κατηγορίες” αναφέρεται στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, εκτός αν άλλως ορίζεται.
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16. Οι πωλήσεις [1A.16] ισούνται με την εμπορεύσιμη παραγωγή (P.11), συν την παραγωγή για ιδία τελική χρήση (P.12), συν
τις πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή (P.131) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13.
17. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα [1A.17] ισούνται με το εισόδημα περιουσίας (D.4), συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7)
οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13, εκτός από τους πόρους του S.13 από τόκους (D.41) που είναι επίσης
χρήσεις του S.13, συν τις εισπράξεις από λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής (D.39) που είναι χρήσεις του S.13.
18. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκ των οποίων εισπρακτέοι τόκοι [1A.18] ισούνται με τους τόκους (D.41) οι οποίοι καταγρά
φονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις όλων των τομέων εκτός του S.13.
19. Τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου [1A.19] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγρά
φονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και οι οποίες καταγράφονται ως
κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από όλους τους τομείς εκτός του S.13.
20. Τα συνολικά έσοδα κεφαλαίου εκ των οποίων φόροι κεφαλαίου [1A.20] ισούνται με τους φόρους κεφαλαίου (D.91) οι
οποίοι καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.
21. Οι συνολικές δαπάνες [1A.21] ισούνται με τις συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.22], συν τις συνολικές κεφαλαιακές
δαπάνες [1A.31].
22. Οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες [1A.22] ισούνται με την ενδιάμεση κατανάλωση [1A.23], συν το εισόδημα εξαρτημένης
εργασίας [1A.24], συν τους πληρωτέους τόκους [1A.26], συν τις πληρωτέες επιδοτήσεις [1A.27], συν τις κοινωνικές
παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος [1A.28], συν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος – αγορασμένη
εμπορεύσιμη παραγωγή [1A.29], συν τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες [1A.30].
23. Η ενδιάμεση κατανάλωση [1A.23] ισούται με την ενδιάμεση κατανάλωση (P.2) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις
του S.13.
24. Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας [1A.24] ισούται με το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (D.1) το οποίο καταγράφεται
στις χρήσεις του S.13.
25. Το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας εκ των οποίων μισθοί και ημερομίσθια [1A.25] ισούται με τους μισθούς και
ημερομίσθια (D.11) τα οποία καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.
26. Οι πληρωτέοι τόκοι [1A.26] ισούνται με τους τόκους (D.41) οι οποίοι καταγράφονται στις χρήσεις του S.13 και στους
πόρους όλων των τομέων εκτός του S.13.
27. Οι πληρωτέες επιδοτήσεις [1A.27] ισούνται με την αρνητική αξία των επιδοτήσεων (-D.3) που καταγράφεται στους
πόρους του S.13.
28. Οι κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος [1A.28] ισούνται με τις κοινωνικές παροχές εκτός
από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος (D.62) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.
29. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος – αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή [1A.29] ισούνται με τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις σε είδος που αφορούν την αγορασμένη από τη γενική κυβέρνηση εμπορεύσιμη παραγωγή (D.632) οι οποίες
καταγράφονται στις χρήσεις του S.13.
30. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες [1A.30] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5), συν τους
λοιπούς φόρους επί της παραγωγής (D.29), συν το εισόδημα περιουσίας (D.4) εξαιρουμένων των τόκων (D.41), συν τις
λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7), συν την προσαρμογή για τη μεταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (D.8) η οποία
καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.
31. Οι συνολικές κεφαλαιακές δαπάνες [1A.31] ισούνται με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου [1A.32], συν τις
λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και μεταβολές των αποθεμάτων [1A.33],
συν τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.34].
32. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου [1A.32] ισούται με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (P.51g)
ο οποίος καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13.
33. Οι λοιπές καθαρές αποκτήσεις μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και μεταβολές των αποθεμάτων [1A.33]
ισούνται με μεταβολές των αποθεμάτων (P.52), συν τις αποκτήσεις μείον διαθέσεις τιμαλφών (P.53), συν τις αποκτήσεις
μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων στοιχείων του ενεργητικού (NP) οι οποίες καταγράφονται στις
μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13.
34. Οι πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1A.34] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες
καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13, και οι οποίες καταγρά
φονται ως εισπρακτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από όλους τους τομείς εκτός του S.13.
35. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρους και κοινωνικές εισφορές που έχουν αποτιμηθεί, αλλά
είναι απίθανο να εισπραχθούν [1A.35] ισούνται με τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρους και
κοινωνικές εισφορές που έχουν αποτιμηθεί, αλλά είναι αδύνατο να εισπραχθούν (D.995) οι οποίες καταγράφονται στις
μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.
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Πίνακας 1B
1. Τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που
προέρχονται από το κράτος μέλος [1B.1] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2) που
εισπράττονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.2], συν την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) η οποία καταβάλλεται
από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στον ΕΤΑ [1B.3], συν τις διάφορες τρέχουσες
μεταβιβάσεις (D.75) και τους ίδιους πόρους της ΕΕ (D.76) που καταβάλλονται από τη γενική κυβέρνηση στον προϋπο
λογισμό της ΕΕ [1B.4], συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τη γενική κυβέρνηση στον
προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.7].
2. Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών [1B.2] ισούνται με τους φόρους επί της παραγωγής και των
εισαγωγών (D.2) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ.
3. Η τρέχουσα διεθνής συνεργασία [1B.3] ισούται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74) η οποία καταγράφεται στους
πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ και του ΕΤΑ και στις χρήσεις του S.13.
4. Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις και ίδιοι πόροι της ΕΕ [1B.4] ισούνται με τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75)
συν τους ίδιους πόρους της ΕΕ που βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στο ακαθάριστο εθνικό
εισόδημα (ΑΕΕ) (D.76) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ και στις χρήσεις του S.13.
5. Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις και ίδιοι πόροι της ΕΕ εκ των οποίων ο τρίτος ίδιος πόρος που βασίζεται στον ΦΠΑ
[1B.5] ισούται με τον τρίτο ίδιο πόρο που βασίζεται στον ΦΠΑ (D.761) ο οποίος καταγράφεται στους πόρους του
προϋπολογισμού της ΕΕ και στις χρήσεις του S.13.
6. Οι διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις και ίδιοι πόροι της ΕΕ εκ των οποίων ο τέταρτος ίδιος πόρος που βασίζεται στο ΑΕΕ
[1B.6] ισούται με τον τέταρτο ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΑΕΕ (D.762) ο οποίος καταγράφεται στους πόρους του
προϋπολογισμού της ΕΕ και στις χρήσεις του S.13.
7. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις [1B.7] ισούνται με τις πληρωτέες κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται
στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και οι οποίες καταγράφονται ως
κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που εισπράττονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
8. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ στο κράτος μέλος [1B.8] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) οι οποίες καταβάλ
λονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.9], συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες καταβάλλονται στη
γενική κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ [1B.10], συν τις λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) οι οποίες
καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.11], συν τις
κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στη γενική κυβέρνηση [1B.12],
συν τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μονάδες που δεν
ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13], συν το κόστος είσπραξης ιδίων πόρων [1B.14].
9. Οι επιδοτήσεις [1B.9] ισούνται με τις επιδοτήσεις (D.3) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του προϋπολογισμού
της ΕΕ.
10. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση [1B.10] ισούνται με την τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D.74), συν
τις διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στους πόρους του S.13 και στις χρήσεις του
προϋπολογισμού της ΕΕ.
11. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.11] ισούνται με τις διάφορες
τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.75) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ και στους πόρους όλων
των τομέων εκτός του S.13.
12. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τη γενική κυβέρνηση [1B.12] ισούνται με τις εισπρακτέες κεφαλαιακές
μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του
S.13 και οι οποίες καταγράφονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
13. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς μονάδες που δεν ανήκουν στη γενική κυβέρνηση [1B.13] ισούνται με τις πληρωτέες
κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής
θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13 και οι οποίες καταγράφονται ως κεφαλαιακές μεταβιβάσεις πληρωτέες από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ.
14. Το κόστος είσπραξης ιδίων πόρων [1B.14] αποτελεί το μέρος της μη εμπορεύσιμης παραγωγής (P.13) το οποίο
καταγράφεται στους πόρους του S.13 και συνίσταται στο κόστος είσπραξης ιδίων πόρων που καταβάλλεται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ.
15. Το ισοζύγιο κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ και του ΕΤΑ (καθαρές εισπράξεις +, καθαρές πληρωμές -)
[1B.15] ισούται με τις δαπάνες του κράτους μέλους έναντι του προϋπολογισμού της ΕΕ [1B.8], μείον τα έσοδα του
κράτους μέλους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από το ΕΤΑ [1B.1].
Πίνακας 1Γ
1. Η τελική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.1] ισούται με την τελική καταναλωτική δαπάνη (P.3) η οποία καταγράφεται στις
χρήσεις του S.13.
2. Η ατομική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.2] ισούται με την ατομική καταναλωτική δαπάνη (P.31) η οποία καταγράφεται στις
χρήσεις του S.13.
3. Η συλλογική καταναλωτική δαπάνη [1Γ.3] ισούται με τη συλλογική καταναλωτική δαπάνη (P.32) η οποία καταγράφεται
στις χρήσεις του S.13.
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4. Η ανάλωση παγίου κεφαλαίου [1Γ.4] ισούται με την ανάλωση παγίου κεφαλαίου (P.51c) η οποία καταγράφεται στις
μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13.
5. Οι φόροι επί της παραγωγής που καταβλήθηκαν μείον επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν [1Γ.5] ισούνται με τις πληρωμές
λοιπών φόρων επί της παραγωγής (D.29) οι οποίες καταγράφονται στις χρήσεις του S.13, μείον την είσπραξη λοιπών
επιδοτήσεων παραγωγής (D.39) η οποία καταγράφεται στις χρήσεις του S.13.
6. Το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα [1Γ.6] ισούται με το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (B.2n) του S.13.
7. Η τελική καταναλωτική δαπάνη σε τιμές του προηγούμενου έτους [1Γ.7] ισούται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο της
τελικής καταναλωτικής δαπάνης (P.3), ο οποίος καταγράφεται στις χρήσεις του S.13, σε τιμές του προηγούμενου έτους.
8. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε τιμές του προηγούμενου έτους [1Γ.8] ισούται με τον αλυσιδωτά
συνδεδεμένο όγκο ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (P.51g), ο οποίος καταγράφεται στις μεταβολές των
στοιχείων του ενεργητικού του S.13, σε τιμές του προηγούμενου έτους.
9. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε τρέχουσες τιμές [1Γ.9] ισούται με το ΑΕγχΠ (B.1*g) σε αγοραίες τιμές.
10. Το ΑΕγχΠ σε τιμές του προηγούμενου έτους [1Γ.10] ισούται με τον αλυσιδωτά συνδεδεμένο όγκο του ΑΕγχΠ (B.1*g) σε
τιμές του προηγούμενου έτους.
11. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. που καταβάλλονται από εταιρείες στη γενική κυβέρνηση και στην
αλλοδαπή [1Γ.11] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται
στους πόρους του S.13 και του S.2 και στις χρήσεις του S.11 και του S.12.
12. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. που καταβάλλονται από νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που
εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) στη γενική κυβέρνηση και στην αλλοδαπή [1Γ.12] ισούνται με τους τρέχοντες φόρους
εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. (D.5) οι οποίοι καταγράφονται στους πόρους του S.13 και του S.2 και στις χρήσεις
του S.14 και του S.15.
Πίνακας 2A
1. Η προσαρμογή μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών [2A.1] ισούται με το έλλειμμα (–)
ή πλεόνασμα (+) [1A.1], μείον τις καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του
παθητικού [2A.2].
2. Οι καθαρές συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες)
[2A.2] ισούνται με τις συναλλαγές καθαρής απόκτησης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού [2A.3], μείον τις
συναλλαγές καθαρής αύξησης των στοιχείων του παθητικού [2A.17].
3. Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (ενοποιημένων) [2A.3] ισούνται με τις ενοποιημένες
συναλλαγές νομισματικού χρυσού και ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ΕΤΔ) (F.1) [2A.4], συν τα μετρητά και τις
καταθέσεις (F.2) [2A.5], συν τις συναλλαγές χρεογράφων (F.3) [2A.6], συν τις συναλλαγές βραχυπρόθεσμων δανείων
(F.41) [2A.7], συν τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων δανείων (F.42) [2A.8], συν τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και
μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) [2A.9], συν τις συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συ
νταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6) [2A.13], συν τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών
παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) [2A.14], συν τις συναλλαγές επί
λοιπών εισπρακτέων λογαριασμών [2A.15], οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του
S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
4. Οι συναλλαγές νομισματικού χρυσού και ΕΤΔ [2A.4] ισούνται με την καθαρή απόκτηση νομισματικού χρυσού και ΕΤΔ
(F.1) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του
παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
5. Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.5] ισούνται με την καθαρή απόκτηση μετρητών και καταθέσεων (F.2) η
οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του
παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
6. Οι συναλλαγές χρεογράφων [2A.6] ισούνται με την καθαρή απόκτηση χρεογράφων (F.3), η οποία καταγράφεται στις
μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής
θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
7. Οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμων δανείων [2A.7] ισούνται με τα χορηγούμενα από τη γενική κυβέρνηση βραχυπρόθεσμα
δάνεια (F.41), χωρίς τις αποπληρωμές στη γενική κυβέρνηση, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του
ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός
του S.13.
8. Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων δανείων [2A.8] ισούνται με χορηγούμενα από τη γενική κυβέρνηση μακροπρόθεσμα
δάνεια (F.42), χωρίς τις αποπληρωμές στη γενική κυβέρνηση, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του
ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός
του S.13.
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9. Οι συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών [2A.9] ισούνται με την καθαρή
απόκτηση συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) η οποία καταγράφεται στις
μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής
θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
10. Οι ιδιωτικοποιήσεις (καθαρές) [2A.10] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων
επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις
μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12 οι οποίες πραγματοποιούνται κατά
τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης ελέγχου (ΕΣΛ 2010 παράγραφοι 2.36 έως 2.39) της οφειλέτριας μονάδας από
τον S.13· τις παραπάνω συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιήσει ο S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα ή με άλλη
πιστώτρια μονάδα.
11. Οι εισφορές μετοχικού κεφαλαίου (καθαρές) [2A.11] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή
μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13
και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.11 ή του S.12 οι οποίες δεν πραγματο
ποιούνται κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ή απόκτησης ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και πραγματο
ποιούνται από τον S.13 άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα.
12. Τα λοιπά [2A.12] ισούνται με τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5)
οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του
παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13 οι οποίες δεν πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία
μεταβίβασης ή απόκτησης ελέγχου της οφειλέτριας μονάδας από τον S.13 και δεν πραγματοποιούνται από τον S.13
άμεσα με την οφειλέτρια μονάδα, αλλά με άλλη πιστώτρια μονάδα.
13. Οι συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων
εγγυήσεων [2A.13] ισούνται με την καθαρή απόκτηση όσον αφορά ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα
και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του
S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
14. Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς
[2A.14] ισούνται με την καθαρή απόκτηση χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που
αφορούν μισθωτούς (F.7), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις
μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
15. Οι συναλλαγές που αφορούν λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς [2A.15] ισούνται με την καθαρή απόκτηση λοιπών
εισπρακτέων λογαριασμών (F.8) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.13 και στις
μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός του S.13.
16. Οι συναλλαγές που αφορούν λοιπούς εισπρακτέους λογαριασμούς εκ των οποίων φόροι και κοινωνικές εισφορές [2A.16]
ισούνται με το μέρος των λοιπών εισπρακτέων λογαριασμών (F.8, στοιχεία του ενεργητικού) που σχετίζεται με τους
φόρους και τις κοινωνικές εισφορές που καταγράφονται στο D.2, στο D.5, στο D.61 και στο D.91, μείον τα ποσά των
φόρων και κοινωνικών εισφορών που πραγματικά εισπράττονται, και καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του
ενεργητικού του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης όλων των τομέων εκτός
του S.13.
17. Οι συναλλαγές στοιχείων του παθητικού (ενοποιημένες) [2A.17] ισούνται με τις ενοποιημένες συναλλαγές νομισματικού
χρυσού και ΕΤΔ (F.1) [2A.18], συν τις συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων (F.2) [2A.19], συν τις συναλλαγές
βραχυπρόθεσμων χρεογράφων (F.31) [2A.20], συν τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων (F.32) [2A.21], συν τις
συναλλαγές βραχυπρόθεσμων δανείων (F.41) [2A.22], συν τις συναλλαγές μακροπρόθεσμων δανείων (F.42) [2A.23], συν
τις συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών (F.5) [2A.24], συν τις συναλλαγές
που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6)
[2A.25], συν τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται
σε μισθωτούς (F.7) [2A.26], συν τις συναλλαγές που αφορούν πληρωτέους λογαριασμούς [2A.27], οι οποίες καταγρά
φονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων
του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.
18. Οι συναλλαγές νομισματικού χρυσού και ΕΤΔ [2A.18] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από νομισματικό
χρυσό και ΕΤΔ (F.1) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13
και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.
19. Οι συναλλαγές μετρητών και καταθέσεων [2A.19] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από μετρητά και
καταθέσεις (F.2) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και
στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.
20. Οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμων χρεογράφων [2A.20] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από
βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31) με αρχική διάρκεια μη υπερβαίνουσα το ένα έτος, η οποία καταγράφεται στις μεταβολές
των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων
των τομέων εκτός του S.13.
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21. Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων χρεογράφων [2A.21] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από
μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32) με αρχική διάρκεια υπερβαίνουσα το ένα έτος, η οποία καταγράφεται στις μεταβολές
των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων
των τομέων εκτός του S.13.
22. Οι συναλλαγές βραχυπρόθεσμων δανείων [2A.22] ισούνται με τα λαμβανόμενα από τη γενική κυβέρνηση βραχυπρόθεσμα
δάνεια (F.41), χωρίς τις αποπληρωμές των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων δανείων, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές
των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων
των τομέων εκτός του S.13.
23. Οι συναλλαγές μακροπρόθεσμων δανείων [2A.23] ισούνται με τα λαμβανόμενα από τη γενική κυβέρνηση μακροπρόθεσμα
δάνεια (F.42), χωρίς τις αποπληρωμές των υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων, τα οποία καταγράφονται στις μεταβολές
των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων
των τομέων εκτός του S.13.
24. Οι συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων και μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών [2A.24] ισούνται με την καθαρή
ανάληψη υποχρεώσεων από συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές ή μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.5), η οποία
καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των
στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.
25. Οι συναλλαγές που αφορούν ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων
εγγυήσεων [2A.25] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά
συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων (F.6), η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του
παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός
του S.13.
26. Οι συναλλαγές χρηματοοικονομικών παραγώγων και μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς
[2A.26] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα
προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς (F.7) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και
της καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.
27. Οι συναλλαγές που αφορούν λοιπούς πληρωτέους λογαριασμούς [2A.27] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων
από λοιπούς πληρωτέους λογαριασμούς (F.8) η οποία καταγράφεται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της
καθαρής θέσης του S.13 και στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού όλων των τομέων εκτός του S.13.
28. Οι δανειακές ανάγκες της γενικής κυβέρνησης [2A.28] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από μετρητά και
καταθέσεις (F.2) [2A.19], συν τα χρεόγραφα (F.3) [2A.20 και 2A.21], συν τα δάνεια (F.4) [2A.22 και 2A.23] τα οποία
δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.13. Ισούνται επίσης με τις ενοποιημένες συναλλαγές κρατικών τίτλων
χρέους.
29. Οι συναλλαγές σε μακροπρόθεσμους τίτλους χρέους [2A.29] ισούνται με την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τους
ίδιους τίτλους χρέους με αυτούς των δανειακών αναγκών της γενικής κυβέρνησης [2A.28] των οποίων η αρχική διάρκεια
υπερβαίνει το ένα έτος.
30. Οι συναλλαγές σε τίτλους χρέους που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα [2A.30] ισούνται με την καθαρή ανάληψη
υποχρεώσεων από τους ίδιους τίτλους χρέους με αυτούς των δανειακών αναγκών της γενικής κυβέρνησης [2A.28] που
εκφράζονται σε νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους.
31. Οι συναλλαγές σε τίτλους χρέους που εκφράζονται σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ [2A.31] ισούνται με
την καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από τους ίδιους τίτλους χρέους με αυτούς των δανειακών αναγκών της γενικής
κυβέρνησης [2A.28] που εκφράζονται σε ECU, συν τους εκφρασμένους σε ευρώ τίτλους χρέους πριν το κράτος μέλος
υιοθετήσει το ευρώ, συν τους τίτλους χρέους που εκφράζονται στο νόμισμα που αποτελούσε νόμιμο χρήμα κράτους
μέλους της ζώνης του ευρώ πριν αυτό καταστεί κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.
32. Οι συναλλαγές σε τίτλους χρέους που εκφράζονται σε λοιπά νομίσματα [2A.32] ισούνται με την καθαρή ανάληψη
υποχρεώσεων από τους ίδιους τίτλους χρέους με αυτούς των δανειακών αναγκών της γενικής κυβέρνησης [2A.28] που
δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία [2A.30] ή [2A.31].
33. Οι λοιπές ροές δημοσίου χρέους [2A.33] ισούνται με τα αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας [2A.34], συν τις λοιπές
μεταβολές του όγκου [2A.37].
34. Τα αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας [2A.34] ισούνται με την ανατίμηση και υποτίμηση χρέους σε ξένο νόμισμα
[2A.35], συν τα λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας (διαφορές σε σύγκριση με την ονομαστική αξία) [2A.36].
35. Η ανατίμηση και υποτίμηση χρέους σε ξένο νόμισμα [2A.35] ισούται με τα ονομαστικά κέρδη και ζημίες διακράτησης (K.7)
του δημοσίου χρέους [3A.1] του οποίου η αξία μεταβάλλεται κατά τη μετατροπή στο εθνικό νόμισμα λόγω των
μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων.
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36. Τα λοιπά αποτελέσματα αναπροσαρμογών αξίας (διαφορές σε σύγκριση με την ονομαστική αξία) [2A.36] ισούνται με τη
μεταβολή στο δημόσιο χρέος [2A.38], μείον τις συναλλαγές τίτλων χρέους (ενοποιημένες) [2A.28], μείον την ανατίμηση
και υποτίμηση χρέους σε ξένο νόμισμα [2A.35], μείον τις λοιπές μεταβολές του όγκου [2A.37].
37. Οι λοιπές μεταβολές του όγκου [2A.37] ισούνται με τις λοιπές μεταβολές του όγκου (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 και K.6)
στους ίδιους τίτλους χρέους με αυτούς των δανειακών αναγκών της γενικής κυβέρνησης.
38. Η μεταβολή στο δημόσιο χρέος [2A.38] ισούται με το δημόσιο χρέος [3A.1] στο έτος t, μείον το δημόσιο χρέος [3A.1]
στο έτος t-1.
39. Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων από δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα [2A.39] ισούται με τις συναλλαγές
δανείων (F.4) οι οποίες καταγράφονται στις μεταβολές των στοιχείων του παθητικού και της καθαρής θέσης του S.13 και
στις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού του S.121.

Πίνακας 2B
Δεν παρέχονται στοιχεία.

Πίνακας 3A
1. Το δημόσιο χρέος (ενοποιημένο) [3A.1] ισούται με το χρέος, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009.
Ισούται επίσης με τα ενοποιημένα στοιχεία του παθητικού του S.13 στο μέσο “μετρητά και καταθέσεις” (AF.2) [3A.2], συν
τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (AF.31) [3A.3], συν τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (AF.32) [3A.4], συν τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια (AF.41) [3A.5], συν τα μακροπρόθεσμα δάνεια (AF.42) [3A.6].
2. Το χρέος – μετρητά και καταθέσεις [3A.2] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] στο μέσο “μετρητά και
καταθέσεις” (AF.2).
3. Το χρέος – βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.3] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] στο μέσο “χρεόγραφα
των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος” (AF.31).
4. Το χρέος – μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3A.4] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] στο μέσο “χρεόγραφα
των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος” (AF.32).
5. Το χρέος – βραχυπρόθεσμα δάνεια [3A.5] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] στο μέσο “δάνεια των οποίων
η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος” (AF.41).
6. Το χρέος – μακροπρόθεσμα δάνεια [3A.6] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] στο μέσο “δάνεια των οποίων
η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος” (AF.42).
7. Το διακρατούμενο από κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.7] ισούται με το διακρατούμενο από κεντρική τράπεζα
χρέος [3A.8], συν το διακρατούμενο από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.9], συν το διακρα
τούμενο από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.10], συν το διακρατούμενο από λοιπούς κατοίκους του
κράτους μέλους χρέος [3A.11].
8. Το διακρατούμενο από κεντρική τράπεζα χρέος [3A.8] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το οποίο
συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.121.
9. Το διακρατούμενο από λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.9] ισούται με το μέρος του δημοσίου
χρέους [3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.122 ή του S.123.
10. Το διακρατούμενο από λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρέος [3A.10] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους
[3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.124, του S.125, του S.126, του S.127, του S.128 ή
του S.129.
11. Το διακρατούμενο από λοιπούς κατοίκους χρέος [3A.11] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το οποίο
συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.11, του S.14 ή του S.15.
12. Το διακρατούμενο από μη κατοίκους του κράτους μέλους χρέος [3A.12] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους
[3A.1] το οποίο συνιστά στοιχείο του ενεργητικού του S.2.
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13. Το εκφραζόμενο στο εθνικό νόμισμα χρέος [3A.13] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το οποίο
εκφράζεται σε νόμισμα που αποτελεί νόμιμο χρήμα του κράτους μέλους.
14. Το εκφρασμένο σε νομίσματα κρατών μελών της ζώνης του ευρώ χρέος [3A.14] ισούται – πριν το κράτος μέλος καταστεί
κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ – με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] που εκφράζεται σε νόμισμα που αποτελεί
νόμιμο χρήμα ενός από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ (πλην του εθνικού νομίσματος [3A.13]), συν το εκφρασμένο
σε ECU ή ευρώ χρέος.
15. Το εκφρασμένο σε λοιπά νομίσματα χρέος [3A.15] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το οποίο δεν
περιλαμβάνεται στην κατηγορία [3A.13] ή στην κατηγορία [3A.14].
16. Το βραχυπρόθεσμο χρέος [3A.16] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια δεν
υπερβαίνει το ένα έτος.
17. Το μακροπρόθεσμο χρέος [3A.17] αποτελεί μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] του οποίου η αρχική διάρκεια υπερβαίνει
το ένα έτος.
18. Το μακροπρόθεσμο χρέος εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.18] ισούται με το μέρος του μακροπρόθεσμου
χρέους [3A.17] του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.
19. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος [3A.19] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το οποίο έχει
εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος.
20. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη [3A.20] ισούται με το μέρος του δημοσίου
χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη.
21. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε έτη εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.21]
ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους και έως πέντε
έτη [3A.20] και του οποίου το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.
22. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το
οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών.
23. Το χρέος με εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών εκ του οποίου κυμαινόμενου επιτοκίου [3A.23] ισούται με το
μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] το οποίο έχει εναπομένουσα διάρκεια άνω των πέντε ετών [3A.22] και του οποίου το
επιτόκιο είναι κυμαινόμενο.
24. Η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χρέους [3A.24] ισούται με τη μέση εναπομένουσα διάρκεια σταθμισμένη με βάση τα
ανεξόφλητα υπόλοιπα, εκφρασμένη σε έτη.
25. Το δημόσιο χρέος — ομόλογα άνευ τοκομεριδίων [3A.25] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους [3A.1] υπό τη
μορφή ομολόγων άνευ τοκομεριδίων, δηλαδή ομολόγων χωρίς πληρωμές τοκομεριδίων, των οποίων ο τόκος βασίζεται στη
διαφορά μεταξύ της τιμής εξόφλησης και της τιμής έκδοσης.
26. Το δημόσιο χρέος – δάνεια χορηγούμενα από κεντρική τράπεζα [3A.26] ισούται με το μέρος του δημοσίου χρέους
[3A.1] στο μέσο “δάνεια” (AF.4) το οποίο συνιστά στοιχείου του ενεργητικού του S.121.
Πίνακας 3B
1. Το δημόσιο χρέος (μη ενοποιημένο μεταξύ υποτομέων) [3B.1] ισούται με τα μη ενοποιημένα στοιχεία του παθητικού του
S.13, εξαιρουμένων α) των στοιχείων του παθητικού του S.1311 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού
του S.1311, β) των στοιχείων του παθητικού του S.1312 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του
S.1312, γ) των στοιχείων του παθητικού του S.1313 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του
S.1313 και δ) των στοιχείων του παθητικού του S.1314 που συνιστούν ταυτόχρονα και στοιχεία του ενεργητικού του
S.1314, στα ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
2. Τα στοιχεία προς ενοποίηση [3B.2] ισούνται με τα στοιχεία του παθητικού του S.13 που συνιστούν συγχρόνως στοιχεία
του ενεργητικού του S.13, εξαιρουμένων α) των στοιχείων του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν συγχρόνως
στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, β) των στοιχείων του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα
στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, γ) των στοιχείων του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα
στοιχεία του ενεργητικού του S.1313 και δ) των στοιχείων του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα
στοιχεία του ενεργητικού του S.1314 και εμπίπτουν στο μέσο “μετρητά και καταθέσεις” [3B.3], συν τα βραχυπρόθεσμα
χρεόγραφα [3B.4], συν τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα [3B.5], συν τα δάνεια [3B.6].
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3. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας “μετρητά και καταθέσεις” [3B.3] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς
ενοποίηση [3B.2] στο μέσο “μετρητά και καταθέσεις” (F.2).
4. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας “βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα” [3B.4] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς
ενοποίηση [3B.2] στο μέσο “χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια δεν υπερβαίνει το ένα έτος” (F.31).
5. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας “μακροπρόθεσμα χρεόγραφα” [3B.5] ισούνται με το μέρος του στοιχείων
προς ενοποίηση [3B.2] στο μέσο “χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος” (F.32).
6. Τα στοιχεία προς ενοποίηση της κατηγορίας “δάνεια” [3B.6] ισούνται με το μέρος των στοιχείων προς ενοποίηση [3B.2]
στο μέσο “δάνεια” (F.4).
7. Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος (ενοποιημένο) [3B.7] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311,
τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
8. Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους [3B.8] ισούται με
τα στοιχεία του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
9. Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση [3B.9] ισούται με τα
στοιχεία του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
10. Το εκδοθέν από την κεντρική κυβέρνηση χρέος που διακρατείται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης [3B.10] ισούται
με τα στοιχεία του παθητικού του S.1311 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
11. Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος (ενοποιημένο) [3B.11] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του
S.1312, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
12. Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος που διακρατείται από την κεντρική κυβέρνηση [3B.12] ισούται
με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
13. Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος το οποίο διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση [3B.13]
ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια
μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
14. Το εκδοθέν από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους χρέος που διακρατείται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
[3B.14] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1312 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα
ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
15. Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος (ενοποιημένο) [3B.15] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313,
τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1313, στα ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
16. Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος που διακρατείται από την κεντρική κυβέρνηση [3B.16] ισούται με τα
στοιχεία του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
17. Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους [3B.17] ισούται
με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
18. Το εκδοθέν από την τοπική αυτοδιοίκηση χρέος που διακρατείται από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης [3B.18] ισούται
με τα στοιχεία του παθητικού του S.1313 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
19. Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος (ενοποιημένο) [3B.19] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού
του S.1314, τα οποία δεν συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1314, στα ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
20. Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος που διακρατείται από την κεντρική κυβέρνηση [3B.20] ισούται
με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1311, στα ίδια μέσα με το
δημόσιο χρέος [3A.1].
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21. Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος που διακρατείται από τη διοίκηση ομόσπονδου κράτους
[3B.21] ισούται με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του S.1312, στα
ίδια μέσα με το δημόσιο χρέος [3A.1].
22. Το εκδοθέν από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης χρέος που διακρατείται από την τοπική αυτοδιοίκηση [3B.22] ισούται
με τα στοιχεία του παθητικού του S.1314 τα οποία συνιστούν στοιχεία του ενεργητικού του of S.1313, στα ίδια μέσα με
το δημόσιο χρέος [3A.1].».

