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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

2010 2011 2011 2010 2011

3/μηνο 3/μηνο
ηόσορ 3/μηνος 

πποςπολογιζμού

Δηήζιερ 

ππαγμαηοποιή-

ζειρ*

Πποβλέτειρ 

Πποϋπολογι-

μού**

(1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:5)

Σακηικόρ Πποϋπ/ζμόρ

1. Καθαπά εζοδα(α+β-γ) 12.087 11.114 -8,1 12.494 51.187 55.560 8,5

α. Εζοδα ππο επιζηποθών θόπων 13.141 11.921 -9,3 13.263 56.156 59.320 5,6

β.Έζοδα ΝΑΤΟ 3 17 463,0 3 13 40 207,7

γ. Επιζηποθέρ θόπων 1.057 824 -22,0 772 4.982 3.800 -23,7

2. Γαπάνερ (α+β+γ+δ+ε+ζη) 15.217 15.755 3,5 15.599 66.432 70.788 6,6

α.  Ππωηογενείρ δαπάνερ*** 12.373 12.086 -2,3 11.866 51.649 52.633 1,9

β.  Επισοπήγηζη νοζηλεςηικών ιδπςμάηων για 

εξόθληζη μέποςρ παλαιών οθειλών ηοςρ
0 375 170 375 450 19,9

γ.Δαπάνερ ΝΑΤΟ (από ειδικά έζοδα) 0 0 0 23 40 73,9

δ.Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα 0 50 366 1.017 1.600 57,3

ε.Καηαπηώζειρ εγγςήζεων θοπέων εκηόρ γενικήρ 

κςβέπνηζηρ****
46 10 -77,5 36 145 145 0,0

ζη. Τόκοι 2.797 3.234 15,6 3.161 13.223 15.920 20,4

Π.Γ.Δ.

3.Έζοδα 275 608 121,3 4 3.072 3.922 27,7
4. Γαπάνερ 1.516 677 -55,3 1.600 8.447 8.500 0,6

5. Δλλειμμα ΚΠ  (1-2+3-4) 4.371 4.710 7,8 4.701 20.620 19.806 -3,9

*Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία.

**Σύκθσλα κε ηνλ ςεθηζζέληα πξνϋπνινγηζκό. 

***Δελ  πεξηιακβάλνληαη ζην 2010 πξνθαηαβνιέο ζε ΟΤΑ ,ύςνπο 433 εθαη.επξώ ,πνπ δόζεθαλ ην έηνο 2009 θαη ππνινγίζηεθαλ ζην έιιεηκκα ηνπ ηδίνπ έηνπο.

****Σηα αληίζηνηρα δειηία ηνπ 2010 δελ είραλ δεκνζηεπζεί ζηνηρεία γηα θαηαπηώζεηο εγγπήζεσλ.

Διζππάξειρ 0 0 0 0

  -Άλλερ ειζππάξειρ 0 0 0 0

Πληπυμέρ 76 4.225 4.251 3.522

  - δαπάνερ με ειδικέρ εκδόζειρ ομολόγων (Αζθ. Ταμεία,εξόθληζη 

σπεών νοζοκομείων,κλπ)
0 4.140 1.864 420

  -καηαβολή κεθαλαίος ζηο Ταμείο Χπημαηοπιζηωηικήρ 

Σηαθεπόηηηαρ
0 0 1.500 2.000

  -για ζςμμεηοσή ζηην αύξηζη ηος μεηοσικού κεθαλαίος διαθόπων 

εηαπειών
0 4 60 51

  -καηαπηώζειρ εγγςήζεων θοπέων ενηόρ γενικήρ κςβέπνηζηρ**** 76 81 827 1.051

ΤΝΟΛΙΚΔ ΔΙΠΡΑΞΔΙ Κ.Π. 12.362 11.722 54.259 59.482

ΤΝΟΛΙΚΔ ΠΛΗΡΩΜΔ Κ.Π. 16.809 20.657 79.130 82.810

ΤΝ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ***** 4.447 8.935 24.871 23.328

*****Οη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο δελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη πιεξσκέο πνπ αληηθξύδνληαη κε 

αληίζηνηρεο εηζπξάμεηο θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδνπλ ην ηζνδύγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.

ΔΙΠΡΑΞΔΙ - ΠΛΗΡΩΜΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΠΙΝΑΚΑ

ΔΚΣΔΛΔΗ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΜΑΡΣΙΟΤ  2010-2011

( δημοζιονομική βάζη-ποζά ζε εκαη.€)

Μεηαβολή  

3/μήνος 

11/10

Eηήζια 

μεηαβολή 

11/10

 Σφμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ για το τρίμθνο Ιανουάριου – Μαρτίου 2011, ςε δθμοςιονομικι βάςθ, το 

ζλλειμμα του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ παραμζνει εντόσ των ςτόχων που είχαν τεκεί με τον Προχπολογιςμό του 2011. Το ζλλειμμα είναι 4.710 

εκατ. € και υπολείπεται κατά μόλισ 9 εκατ. € ζναντι του ςτόχου των 4701 εκ. € που προβλζπει ο Προχπολογιςμόσ του 2011 για το αντίςτοιχο 

διάςτθμα. Κατά το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2010 το ζλλειμμα Κρατικοφ προχπολογιςμοφ ανιλκε ςε 4.371 εκατ. €. 

Η επίτευξθ του ςτόχου του ελλείμματοσ για το πρϊτο τρίμθνο του 2011 πραγματοποιείται κυρίωσ από τθν επίτευξθ ςθμαντικισ ςυγκράτθςθσ 

των δαπανϊν παρά το γεγονόσ ότι τα ςυνολικά ζςοδα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ – Τακτικόσ και ΠΔΕ – υςτεροφν ζναντι των ςτόχων κατά 

776 εκατ. €. 

Ειδικότερα τα κακαρά ζςοδα του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ανιλκαν ςε 11.114 εκ. € και εμφανίηουν μείωςθ κατά 8,1%, ωσ προσ το αντίςτοιχο 

διάςτθμα του 2010, που οφείλεται κυρίωσ ςτθ μεγαλφτερθ από τθν προβλεπόμενθ φφεςθ – κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ του Προχπολογιςμοφ 

– ςτο τελευταίο τρίμθνο του 2010, ςτθν μθ επανάλθψθ των ειςπράξεων τελϊν κυκλοφορίασ κατά 393 εκατ. € τον μινα Ιανουάριο, αφοφ φζτοσ 

δεν δόκθκε θ ίδια παράταςθ ςτθν εξόφλθςθ των τελϊν, ςτα μειωμζνα ζςοδα από τθν ζκτακτθ ειςφορά ςτισ κερδοφόρεσ επιχειριςεισ κατά 44 

εκατ. € αλλά και ςτισ μειωμζνεσ ειςπράξεισ από παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων κατά το τρζχον ζτοσ λόγω τθσ 

ευνοϊκότερθσ φορολόγθςθσ φυςικϊν προςϊπων βάςει του νζου φορολογικοφ νόμου. Από τθν άλλθ μεριά τα ζςοδα του ΠΔΕ είναι αυξθμζνα 

κατά 121,3% ι κατά 604 εκατ. €. Επιςθμαίνεται ότι τα ζςοδα του α΄ τριμινου του 2011 βάςει του δελτίου εκτζλεςθσ του Π/Τ είναι ςε 

ταμειακι βάςθ. Σο ςυνολικό όμωσ αποτζλεςμα επί των εςόδων του 2011 ςε εκνικολογιςτικι βάςθ κακορίηεται και από τθν πορεία των 

εςόδων ζωσ το πρώτο δίμθνο του 2012, ενώ μζροσ των εςόδων τθσ τρζχουςασ περιόδου λογίηονται εκνικολογιςτικά ςτα ζςοδα του 2010. 

Οι δαπάνεσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ είναι αυξθμζνεσ κατά 3,5% γεγονόσ που οφείλεται κυρίωσ ςτθν διάκεςθ ποςοφ φψουσ 375 εκατ. € 

για παλαιζσ οφειλζσ νοςοκομείων και ςτισ αυξθμζνεσ δαπάνεσ για τόκουσ κατά 437 εκατ. €. Αντίκετα, οι πρωτογενείσ δαπάνεσ που αποτελοφν 

τον κυριότερο δείκτθ μζτρθςθσ του αποτελζςματοσ τθσ προςπάκειασ για τον περιοριςμό των δαπανϊν είναι μειωμζνεσ κατά 2,3% ι κατά 300 

εκατ. €. Οι δαπάνεσ του ΠΔΕ παρουςιάηουν μείωςθ κατά 55,3% ι περίπου 923 εκατ. €. 

Υπενκυμίηεται, ότι όλα τα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν μόνο ςτθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και όχι ςτο ςφνολο των 

δθμοςιονομικϊν δεδομζνων για το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ – κατά τον οριςμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτιριο για τθν 

αξιολόγθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ Ελλάδασ. 
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