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Εισαγωγή
To δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 1ου τριµήνου του 2012 παρουσίασε
ουσιαστική βελτίωση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενουουσιαστική βελτίωση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου
χρόνου.

Το έλλειµµα περιορίστηκε γύρω στα €140 εκ. την υπό αναφορά περίοδο σε
σύγκριση µε €310 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ το έλλειµµα περιορίστηκε στο 0.8% το 2012 σε
σύγκριση µε η 1.8% το προηγούµενο χρόνο.



∆απάνες 
Το σύνολο των δαπανών παρουσιάζει µείωση της τάξης του 0.4%.

Με βάση τις εποχιακές αναπροσαρµογές η εικόνα βελτιώνεται εφόσον η
µείωση των δηµοσίων δαπανών φθάνει περίπου το 3% και βρίσκεται
εντός των αρχικών προβλέψεων του προϋπολογισµούεντός των αρχικών προβλέψεων του προϋπολογισµού.

Οι εποχιακές αναπροσαρµογές αφορούν κυρίως τις συνεισφορές στον
Προϋπολογισµό της Ε Ε χορηγία προς τον Κεντρικό Φορέα ΙσότιµηςΠροϋπολογισµό της Ε.Ε., χορηγία προς τον Κεντρικό Φορέα Ισότιµης
Κατανοµής Βαρών, επιχορηγήσεις και δηµόσιες µεταφορές που κατά
τον προηγούµενο χρόνο επιβάρυναν τα επόµενα τρίµηνα.



Έσοδα
Τα δηµόσια έσοδα παρουσιάζουν επιτάχυνση και αυξάνονται µε ρυθµό 
ύψους 10.5%.

Όµως µε βάσει τις ανάλογες εποχιακές αναπροσαρµογές η εικόνα 
επιβαρύνεται εφόσον η ποσοστιαία αύξηση των εσόδων περιορίζεται 
στο 2% αντικατοπτρίζοντας την υποτονική ανάπτυξη της οικονοµίας.στο 2% αντικατοπτρίζοντας την υποτονική ανάπτυξη της οικονοµίας. 

Λαµβανοµένου υπόψη:
Της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17% η επίπτωση της οποίας θαΤης αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17% η επίπτωση της οποίας θα 
διαφανεί κατά το 2ο εξάµηνο του έτους, καθώς και
Τη ειδική διευθέτηση για φορολογικό διακανονισµό που παρατάθηκε µέχρι τη 31η
Οκτωβρίου 2012.

υπολογίζεται ότι ο ρυθµός αύξησης των εσόδων θα κυµανθεί γύρω στουπολογίζεται ότι ο ρυθµός αύξησης των εσόδων θα κυµανθεί γύρω στο 
3.5-4% παρουσιάζοντας απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισµό κατά 
2.5-3 ποσοστιαίες µονάδες. 

Σε απόλυτους αριθµούς η απόκλιση υπολογίζεται γύρω στα €150-200 
εκ.



Συµπεράσµατα

∆ύσκολο οικονοµικό περιβάλλον∆ύσκολο οικονοµικό περιβάλλον.

Φιλόδοξοι δηµοσιονοµικοί στόχοι- δέσµευση για µείωση ξ ηµ µ χ µ η γ µ η
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος γύρω στο 2½% του ΑΕΠ 
το 2012.

Για επίτευξη του στόχου χρειάζονται µέτρα ύψους 1% του 
ΑΕΠ ή σε απόλυτους αριθµούς γύρω στα €150-200 εκ.

∆έσµευση µας για εντατικό διάλογο µε κοινωνικούς 
εταίρους για άµεση λήψη µέτρων για διασφάλιση τηςεταίρους για άµεση λήψη µέτρων για διασφάλιση της 
επίτευξη των στόχων. 


