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 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

Οι αναθεωρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στατιστικής διαδικασίας για την 
παραγωγή Εθνικών Λογαριασμών, προκειμένου να ενσωματωθούν νέες εξελίξεις που 
προκύπτουν από το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, νέες 
απαιτήσεις δεδομένων ή νέοι κανονισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υιοθέτηση νέων 
μεθοδολογιών ή στην εισαγωγή νέων ταξινομήσεων. 

Υπάρχουν δύο σημαντικοί τύποι αναθεωρήσεων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα για 
την κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών, (i) οι αναθεωρήσεις ρουτίνας και (ii) οι μείζονες 
αναθεωρήσεις. 
 

Αναθεωρήσεις ρουτίνας 

Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας περιλαμβάνουν όλες τις αλλαγές για μια συγκεκριμένη περίοδο, οι 
οποίες βασίζονται σε αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στις πηγές δεδομένων ή στην 
υιοθέτηση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων. Σκοπός τους είναι να επιτευχθεί πλήρης 
συγκρισιμότητα των μεταβολών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τόσο σε όγκο, όσο και σε 
αξία, για όλα τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η αναγκαιότητα αυτών των 
αναθεωρήσεων προκύπτει λόγω της διαθεσιμότητας νέων δεδομένων μεταξύ των 
διαβιβάσεων/δημοσιεύσεων. 

Στην περίπτωση των τριμηνιαίων λογαριασμών, η πολιτική αναθεώρησης διαφέρει ανάλογα 
με το τρίμηνο, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 1. Σε γενικές γραμμές, οι αναθεωρήσεις 
ρουτίνας των τριμηνιαίων στοιχείων οφείλονται σε (α) αναθεωρήσεις λόγω αλλαγών στους 
ετήσιους λογαριασμούς, (β) αναθεωρήσεις λόγω αλλαγών / αναθεωρήσεων των 
βραχυπρόθεσμων δεικτών που χρησιμοποιούνται, (γ) αναθεωρήσεις λόγω αντικατάστασης 
προβλέψεων με δείκτες όταν αυτοί γίνονται διαθέσιμοι.  

Η διαθεσιμότητα δεδομένων υπαγορεύει και την αναθεώρηση των ετήσιων Εθνικών 
Λογαριασμών. Οι πρώτες ετήσιες εκτιμήσεις για το τελευταίο ολοκληρωμένο έτος (Τ-1) 
καταρτίζονται τον Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου και είναι προκαταρκτικές. Οι εκτιμήσεις 
αυτές βασίζονται σε τριμηνιαίους δείκτες καθώς και σε διοικητικές πηγές. Οι τελικές εκτιμήσεις 
καταρτίζονται τον Σεπτέμβριο, 21 μήνες μετά το έτος αναφοράς, όταν γίνονται διαθέσιμες οι 
ετήσιες οικονομικές έρευνες (18 μήνες μετά το έτος αναφοράς). 
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Πίνακας 1:Χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης των στοιχείων Εθνικών Λογαριασμών 
(Αναθεωρήσεις ρουτίνας) 

Έτος Τ Πρώτη εκτίμηση - Αναθεώρηση Βάση για τους υπολογισμούς 

Φεβρουάριος 

 Πρώτη εκτίμηση του τέταρτου 
τριμήνου του προηγούμενου έτους   
Τ-1 (δύο μήνες μετά το τέλος του 
τριμήνου αναφοράς)  

 Πιθανή αναθεώρηση των τελευταίων 7 
δημοσιευμένων τριμήνων 

 Μηνιαίοι και τριμηνιαίοι 
βραχυπρόθεσμοι οικονομικοί δείκτες. 

 

 Πρώτη εκτίμηση των ετήσιων 
στοιχείων για το προηγούμενο έτος, 
T-1 

 Αναθεώρηση ρουτίνας του έτους T-2 

 Άθροισμα των τεσσάρων τριμήνων του 
έτους Τ-1 

 Αναθεωρημένες πληροφορίες από 
διοικητικές πηγές (π.χ. Δημοσιονομικές 
Στατιστικές, Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου (ΚΤΚ)) 

Ιούνιος 
 Πρώτη εκτίμηση του πρώτου τριμήνου 

του τρέχοντος έτους T 
 Μηνιαίοι και τριμηνιαίοι 

βραχυπρόθεσμοι οικονομικοί δείκτες 

Σεπτέμβριος 

 Πρώτη εκτίμηση του δεύτερου 
τριμήνου του τρέχοντος έτους T 

 Πιθανή αναθεώρηση των τελευταίων 9 
δημοσιευμένων τριμήνων 

 Μηνιαίοι και τριμηνιαίοι 
βραχυπρόθεσμοι οικονομικοί δείκτες 

 Τελικοποίηση ετήσιων στοιχείων για 
το έτος T-2 

 Αναθεωρημένη εκτίμηση για τα ετήσια 
στοιχεία για το προηγούμενο έτος T-1 

 

 Ενσωμάτωση ετήσιων δεδομένων 
οικονομικών ερευνών, τελικά δεδομένα 
από διοικητικές πηγές (π.χ. 
Δημοσιονομικές Στατιστικές, ΚΤΚ), 
παρέκταση της καταναλωτικής δαπάνης 
των νοικοκυριών (βάσει στατιστικών 
εμπορίου, εισαγωγών αγαθών, 
οικονομικών δεικτών) 

 Επικαιροποιημένες πληροφορίες από 
διοικητικές πηγές και αναθεωρημένους 
βραχυπρόθεσμους οικονομικούς 
δείκτες 

Δεκέμβριος 

 Πρώτη εκτίμηση του τρίτου τριμήνου 
του τρέχοντος έτους T 

 Πιθανή αναθεώρηση του τελευταίου 
δημοσιευμένου τριμήνου 

 Μηνιαίοι και τριμηνιαίοι 
βραχυπρόθεσμοι οικονομικοί δείκτες 
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Μείζονες αναθεωρήσεις 

Μείζονες αναθεωρήσεις ή αναθεωρήσεις αναφοράς, οι οποίες κατά κύριο λόγο γίνονται κάθε 
πέντε χρόνια (τον Σεπτέμβριο), περιλαμβάνουν αναθεωρήσεις στα στοιχεία των Εθνικών 
Λογαριασμών,κυρίως ως αποτέλεσμα μεθοδολογικών ή άλλων σημαντικών αλλαγών στις 
πηγές πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, αυτές οι αναθεωρήσεις περιλαμβάνουν: 

- Ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών ή εισαγωγή νέων ταξινομήσεων (π.χ. ΕΣΛ 2010, 
μετάβαση στην ταξινόμηση NACE αναθ. 2) 

- Βελτιώσεις βάσει των κατευθυντήριων γραμμών / συστάσεων της Eurostat 
- Ενσωμάτωση σημαντικών στατιστικών που είναι διαθέσιμα μόνο κάθε μερικά χρόνια 

(π.χ. Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού κάθε πέντε χρόνια, Απογραφή 
Πληθυσμού κάθε δέκα χρόνια) 

- Εισαγωγή νέων πηγών δεδομένων 

Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διακοπή των 
χρονοσειρών, οι πιο πάνω αναθεωρήσεις εφαρμόζονται από το 1995, όποτε αυτό ισχύει. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες δημοσίευσης των τριμηνιαίων και ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών 
ανακοινώνονται εκ των προτέρων στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο 
ημερολόγιο ανακοινώσεων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Οι Ετήσιοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (ΕΧΛ) και οι Ετήσιοι Μη-Χρηματοοικονομικοί 
Λογαριασμοί διαβιβάζονται στην Eurostat έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους (πρώτη 
διαβίβαση δεδομένων για το έτος T-1) και δημοσιεύονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, μετά από 
την επικύρωσή τους. Η πολιτική αναθεώρησης είναι σύμφωνη με την Εναρμονισμένη 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Αναθεώρησης και οι αναθεωρήσεις μπορούν να αφορούν στο σύνολο 
της χρονοσειράς, αν κρίνεται αναγκαίο. 

Οι ΕΧΛ είναι συνεπείς με τους Τριμηνιαίους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς, οι οποίοι 
καταρτίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις ρουτίνας 
που ενδέχεται να εμφανιστούν στα τριμηνιαία δεδομένα υιοθετούνται στους ΕΧΛκάθε 
Σεπτέμβριο. Στην περίπτωση που οι Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί, οι οποίοι 
διαβιβάστηκαν τον Οκτώβριο, περιλαμβάνουν αναθεωρήσεις για τα έτη Τ-1 με Τ-3, οι ΕΧΛ 
επαναδιαβιβάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των δύο πινάκων 
δεδομένων. 
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