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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Έτος 2013 (1η εκτίμηση) 
 
 
 

Η  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  ανακοινώνει  την  πρώτη  εκτίμηση  του  Ακαθάριστου  Εγχώριου 
Προϊόντος  (ΑΕΠ)  για  το  έτος  2013  καθώς  και  αναθεωρημένη  εκτίμηση  για  το  έτος  2012.  Οι 
εκτιμήσεις  αυτές  έχουν  υπολογιστεί  από  το  άθροισμα  των  αντίστοιχων  τριμηνιαίων 
αποτελεσμάτων1.  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα με  τις  ακολουθούμενες  διαδικασίες,  προβλέπεται 
και δεύτερη εκτίμηση του ΑΕΠ για το έτος 2013, η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί 
στις 10 Οκτωβρίου 2014. Η δεύτερη εκτίμηση θα αντικατοπτρίζει την ολοκλήρωση των εν εξελίξει 
στατιστικών εργασιών αναθεώρησης των ετήσιων εθνικών λογαριασμών, που ανακοινώθηκε από 
την  ΕΛΣΤΑΤ  στις  15/10/2013.  Η  αναθεώρηση  αφορά  ετήσιες  εκτιμήσεις  προσφάτων  ετών  και 
περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές για την 
παραγωγή των ετήσιων εθνικών λογαριασμών, με τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο των πηγών και 
των  μεθόδων,  όπου  είναι  απαραίτητο.  Αυτή  η  αναθεώρηση  συνδυάζεται  με  ένα  ευρύτερο 
πρόγραμμα στατιστικών εργασιών που αφορούν την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Λογαριασμών  ESA  2010  και  την  προγραμματισμένη  αναθεώρηση  του  έτους  βάσης  των  εθνικών 
λογαριασμών  (από  το  2005  στο  2010).  Αυτές  οι  συνδυασμένες  στατιστικές  εργασίες  θα 
ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2014.  
Οι χρήστες θα πρέπει προσεκτικά να λάβουν υπόψη πως αυτές οι εργασίες, όταν ολοκληρωθούν το 
Σεπτέμβριο του 2014, μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αναθεωρήσεις στα στοιχεία των  ετήσιων 
εθνικών λογαριασμών. Γι αυτό το λόγο, οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους τα 
παραπάνω  κατά  τη  χρήση  των  επιπέδων  και  ρυθμών  μεταβολής  των  ετήσιων  εθνικών 
λογαριασμών που παρέχονται στο παρόν δελτίο τύπου.      
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1 Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο τύπου του τριμηνιαίου ΑΕΠ που ανακοινώθηκε στις 
11 Μαρτίου 2014 στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/PressReleases/A0704_SEL84_DT_QQ_04_20
13_01_P_GR.pdf

mailto:papandk@statistics.gr
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/PressReleases/A0704_SEL84_DT_QQ_04_2013_01_P_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/PressReleases/A0704_SEL84_DT_QQ_04_2013_01_P_GR.pdf


Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ‐ ονομαστική μεταβολή 
 
Το  ΑΕΠ  (τιμές  αγοράς)  το 2013  ανήλθε  σε 182,1  δις €  έναντι 193,3  δις €  το 2012  (μείωση  κατά 
5,8%). Αυτή η μείωση οφείλεται στις επιμέρους μεταβολές που καταγράφηκαν ανά συνιστώσα του 
ΑΕΠ, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Κωδ. 
ESA 95 

 

Ονομαστική 
μεταβολή 

(%) 
2012/2011 

Ονομαστική 
μεταβολή 

(%) 
2013/2012 

   ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     
B.1  Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές)  ‐6,9  ‐6,1 
D.21  Φόροι επί των προϊόντων  ‐9,6  ‐3,5 
D.31  Επιδοτήσεις επί των προϊόντων  3,1  1,0 
   ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ     
P.3  Τελική καταναλωτική δαπάνη  ‐8,1  ‐7,4 
             Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ 1 ‐8,5  ‐7,4 
             Γενικής Κυβέρνησης  ‐6,7  ‐7,3 
P.5  Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου  ‐21,2  ‐10,5 
P.6  Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  0,9  0,5 
P.7  Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  ‐10,2  ‐6,8 

   ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ     
D.1  Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας  ‐12,2  ‐10,8 

B.2 
Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / μικτό 
εισόδημα  ‐3,2  ‐3,4 

D.2  Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών  ‐9,6  ‐2,5 
D.3  Επιδοτήσεις επί της παραγωγής   2,7  0,1 

B.1*g  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ σε αγοραίες τιμές  ‐7,3  ‐5,8 
1 
MKIEN: Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά 

 
 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ‐ μεταβολή σε πραγματικούς όρους 
 

Το ΑΕΠ (τιμές αγοράς) το 2013 σε σταθερές τιμές 2005 ανήλθε σε 161,0 δις € έναντι 167,4 δις € το 
2012 (μείωση κατά 3,9%). Αυτή η μείωση οφείλεται στις επιμέρους μεταβολές που καταγράφηκαν 
ανά συνιστώσα του ΑΕΠ, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

1 
MKIEN: Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά 
 

Διάθεση αναλυτικών αποτελεσμάτων 
 

Αναλυτικοί  πίνακες  των  στοιχείων  των  ετήσιων  εθνικών  λογαριασμών  είναι  διαθέσιμοι  στην 
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE‐themes?p_param=A0702

Κωδ. ESA 
95 

 

Πραγματική 
μεταβολή  

(%) 
2012/2011 

Πραγματική 
μεταβολή  

(%) 
2013/2012 

   ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     
B.1  Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές)  ‐7,0  ‐3,7 
D.21  Φόροι επί των προϊόντων  ‐7,0  ‐4,9 
D.31  Επιδοτήσεις επί των προϊόντων  ‐6,9  ‐4,6 

  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ     
P.3  Τελική καταναλωτική δαπάνη  ‐8,9  ‐5,6 
            Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ 1 ‐9,3  ‐6,0 
            Γενικής Κυβέρνησης  ‐6,9  ‐4,1 

P.5  Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου  ‐17,8  ‐6,7 
P.6  Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  ‐1,7  1,8 
P.7  Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  ‐13,8  ‐5,3 

B.1*g 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ σε αγοραίες 
τιμές  ‐7,0  ‐3,9 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0702
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