
Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΙΟμηνο 2003

Ο ικονομικό Έ τος 
2002
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2003 Μ εταβολή 
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Ετήσιος
εκτιμώ μενος

στόχος
Π ροϋπ/σμού

1Ομηνο Ετήσιες
πραγμ/σεις

ΙΟμηνο Εκτιμήσεις
πραγμ/σεω ν

( 1 ) (2) (3)__ _____ (4) (5=3:1) (6=4:2)
Τ α κ τ ικ ό ς
Π ο ο ϋ π /σ ιιό ς
1. Έ σ ο δ α  (α + β ) 3 1 .488 39 .048 33 .133 41 .050 5,2% 5,1%
α. Τ α κ τικά  Έ σ ο δ α 31 .019 38 .579 33.133 40 .750 6 ,8% 5,6%

Φ .Π .Α . 9.383 11.986 10.425 13.280 11,1% 10,8%
β. Ε ιδικά Έ σ οδα  
(μη επαναλ/μενα)

469 469 300

γ. Επιστροφές 
Φ όρων

Ε671 1.967 2.055 2.050 23,0% 4,2%

2. Δ α π ά νες  

(α+β+Ύ)
30.251 37 .431 33 .192 39 .8 1 0 9,7% 6,4%

α. Π ρω τογενείς 
Δαπάνες

22.194 28.297 23.884 30.460 7,6% 7,6%

Α π ο δο χές π ρ ο σ ω π ικ ο ύ 11.387 14.506 12.095 15.236 6 ,2% 5,0%
Α σφ ά λιση , π ερ ίθα λ ψ η 3.632 4.747 4.258 5.694 17,2% 19,9%
Λ ειτουρ γικές δα π ά νες 
κ α ι λο ιπ ές επ ιχορηγ.

4 .629 5.994 4.829 6.173 4 ,3% 3,0%

Α π ο δ ιδ ό μ ενο ι π ό ρ ο ι 2 .546 3.051 2.702 3.357 6 ,1% 10,0%

β. Ν έες
πρω τογενείς
δαπάνες

885

Ε. Τόκοι 8.057 9.134 8.423 9.350 4,5% 2,4%

Π .Δ .Ε .
3. Έ σ ο δ α 2 .238 2 .5 5 7 958 3 .205 -57 ,2% 25 ,3 %
4. Δ α π ά νες 4.691 7 .014 6 .062 8 .600 29 ,2% 22 ,6 %

5. Έ λ λ ε ιμ μ α  Κ Π  
(1 -1 γ-2 + 3 -4 )

2 .887 4 .807 7 .218 6.205



Προβλήυατα στην εκτέλεση του προϋπολονισυού

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο 10μηνο του 2003 

έχει διαμορφωθεί στα € 7,218 δις. και είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από 

το έλλειμμα των € 2,887 δις. στο αντίστοιχο διάστημα το 2002. Βέβαια, 

αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τόσο η σύγκριση με το δεκάμηνο του

2002, όσο η απόσταση από την πρόβλεψη του ελλείμματος για όλο το

2003. Η εκτίμηση / στόχος για το 2003 είναι το έλλειμμα να 

διαμορφωθεί στα € 6,205 δις. Ήδη έχει ξεπεραστεί ο στόχος του 2003 

κατά €1,013 δις ευρώ. Για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει στο 

δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου να υπάρξει ένα αντίστοιχο πλεόνασμα.

Το πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2003 

εντοπίζεται κυρίως:

1. στην υστέρηση των εσόδων του ΠΔΕ και

2. στην μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο αύξηση των δαπανών 

του τακτικού προϋπολογισμού.

1. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα 

έσοδα είναι μειωμένα κατά 57,2% (10-μηνο 2003: 958 εκατ, 10- 

μηνο 2002: 2.238 εκατ), έναντι στόχου για ετήσια αύξησή τους κατά 

25,3%. Επίσης, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 29,2%, έναντι 

στόχου αύξησης κατά 22,6%. Στο Δελτίο αναφέρεται ότι όσον 

αφορά την υστέρηση των εσόδων του ΠΔΕ αναμένονται τον 

Δεκέμβριο εισπράξεις από την Ε.Ε. ύψους € 880 εκατ. για το Β' ΚΠΣ 

και € 490 εκατ. για το Γ' ΚΠΣ. Με την είσπραξη αυτών, όπως 

αναφέρει και ο κ. Χριστοδουλάκης, αναμένεται να καλυφθεί η 

υστέρηση των εσόδων του ΠΔΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Πάχτα, το Νοέμβριο λάβαμε €270 εκατ από 

την ΕΕ και περιμένουμε στη συνέχεια περίπου €800 εκατ από το Π



ΚΠΣ και €40-50 εκατ. από το Β’ ΚΠΣ. Έτσι, οι εισροές Νοεμβρίου -  

Δεκεμβρίου αθροίζουν στα €1,12 δις. Μαζί με τις εισροές των € 0,96 

δις του 10-μήνου, θα καταλήξουμε σε συνολικές ετήσιες εισροές 

€2,08 δις. Ο στόχος των εσόδων του ΠΔΕ είναι όμως €3,20 δις. Αν 

η παραπάνω αριθμητική είναι σωστή, διότι το τι ακριβώς 

παρουσιάζει το Γενικό Λογιστήριο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, 

Φαίνεται να καταλήγουμε πίσω από τον στόχο εσόδων του 

ΠΔΕ κατά €1,1 δις ή 0,75% περίπου του ΑΕΠ.

2. Το κύριο πρόβλημα στον Τακτικό Προϋπολογισμό εστιάζεται κυρίως 

στο σκέλος των δαπανών, όπου έναντι του ετήσιου αναθεωρημένου 
εκτιμώμενου στόχου για αύξηση 6,4%, οι δαπάνες στο πρώτο 

δεκάμηνο του 2003 έχουν αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο 

δεκάμηνο του 2002 κατά 9,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε 

δαπάνες για αποδοχές προσωπικού που έγιναν τους τελευταίους 

μήνες του 2002 και επιβαρύνουν τον φετινό προϋπολογισμό, σε 

δαπάνες για τόκους λόγω της μη κανονικότητας στην καταβολή 

αυτών και σε δαπάνες για νοσήλια και αποδόσεις πόρων σε OTA Α' 
και Β' βαθμού. Δεν είναι τόσο πειστικά τα επιχειρήματα του 

επίσημου Δελτίου διότι οι δαπάνες αυτές ήταν προβλέψιμες 

πέρυσι.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό υπάρχει και δεύτερο, αλλά 

μικρότερης κλίμακας, πρόβλημα: Οι επιστροφές φόρων, που 

αυξήθηκαν κατά 23% έναντι προϋπολογισθείσας αύξησης 4,2%. 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,2% έναντι 

πρόβλεψης 5,1%, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν μόνον κατά 4,2%.



Αντιπαράθεση στη Βουλή

Παρατίθενται τα σχετικά αποσπάσματα από τις ομιλίες στη Βουλή των 

κ.κ. Αλογοσκούφη και Χριστοδουλάκη. Ο κ. Αλογοσκούφης κάνει αναφορά και 

για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τον μήνα Νοέμβριο 

(προφανώς, έχει εσωτερική πληροφόρηση!!), όπου σύμφωνα με αυτόν η 

κατάσταση παραμένει ίδια. Ο κ. Χριστοδουλάκης κάνει αναφορά στην 

αναμενόμενη εισροή των κοινοτικών πόρων τον Δεκέμβριο, στην επιτάχυνση 
των Ολυμπιακών έργων και στο γεγονός ότι οι στόχοι των δαπανών ανά 

υπουργείο έχουν τηρηθεί.

□ Κριτική Αλογοσκούφη

«Εάν δεν είχαν παρουσιαστεί σήμερα τα στοιχεία για το δεκάμηνο, 

αυτά από μόνα τους αρκούν για να αποδειχθεί ότι ο προϋπολογισμός θα 

έπρεπε να αποσυρθεί από την Κυβέρνηση. Διότι τα στοιχεία για την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του 2003, που μόλις δημοσιεύτηκαν, αποδεικνύουν ότι 

το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει μία αύξηση 150% για 

το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου σε σχέση με το 2002. Και παρουσιάζει 

μία τεράστια απόκλιση σε σχέση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Είναι 

7,2 δισεκατομμύρια ευρώ όταν ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα είναι 6,2 

δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του δωδεκαμήνου. Αυτό είναι και μόνο ο 

κυριότερος λόγος για τον οποίο η Κυβέρνηση θα έπρεπε να ντρέπεται που 

έφερε έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν συμβαδίζει με αυτά που συμβαίνουν 

στην οικονομία.

Η Κυβέρνηση περίμενε πάνω από ένα μήνα για να παρουσιάσει τα στοιχεία 
για το δεκάμηνο, ακριβώς διότι από μόνα τους αποδείκνυαν ότι ο 

προϋπολογισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. 

Βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Και τα στοιγεία του εντεκάμηνου τα οποία 

θα έπρεπε και αυτά να είναν δοθεί στη δημοσιότητα, παρουσιάζουν σύμφωνα 

υε πληροφορίες την ίδια εικόνα. Αποδεικνύεται ότι για έντεκα μήνες ο 

προϋπολογισμός στηρίζεται σε μία σαθρή βάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.



Και αυτή η πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τον προϋπολογισμό, αφορά το 

σύνολο της εικόνας που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει η Κυβέρνηση για την 

ελληνική οικονομία.»

□ Απάντηση Χριστοδουλάκη

«Ακούσαμε σήμερα, με βάση τα στοιχεία τα οποία το ίδιο το Υπουργείο 

Οικονομικών διένειμε, ότι υπάρχει πρόβλημα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

Θέλω να διαβεβαιώσω το Σώμα ότι ο τακτικός Προϋπολογισμός του 

Ελληνικού Κράτους εκτελείται απολύτως κανονικά και απολύτως μέσα στα 

όρια των προβλέψεων και των εκτιμήσεων που έχουμε κάνει και που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση του Προϋπολογισμού. Υπάρχει μια διαφορά 

στη διάρθρωση δαπανών και εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων διότι πέρσι συνέρευσαν πολύ περισσότερα έσοδα ενωρίτερα 

λόγω του "κλεισίματος" του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ενώ φέτος, 

αντίστροφα, έχουμε πολύ περισσότερες δαπάνες λόγω της επιτάχυνσης των 

Ολυμπιακών έργων και τα έσοδα από το Γ' πλέον Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

θα έρθουν το Δεκέμβρη, αυτό το μήνα.

Τα έξοδα, οι τακτικές δαπάνες, οι δαπάνες ανά υπουργείο και ανά 

οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητος της Κυβέρνησης βρίσκονται στην 

χρονική αναλογία του δεκάμηνου, σχεδόν πάνω στο στόχο, και το έλλειμμα θα 

κλείσει ακριβώς έτσι όπως έχουμε αναγράψει στον Προϋπολογισμό.

Πιστεύω, κατά συνέπεια, ότι όλη αυτή η άσκοπη και άστοχη 

επιχειρηματολογία το μόνο το οποίο φιλοδοξεί να κάνει είναι να καλύψει την 

έλλειψη επιχειρημάτων.»


