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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 
 

                             Πειραιάσ,  23/12/2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ: Κατάρτιςθ των ετιςιων μθ χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν κεςμικϊν τομζων 

για τα ζτθ 2006-2014 ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Εκνικϊν  και Περιφερειακϊν 
Λογαριαςμϊν ESA 2010. 

 

Οι ετιςιοι μθ χρθματοοικονομικοί λογαριαςμοί  κεςμικϊν τομζων παρζχουν μια ςυνολικι περιγραφι 
τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, βαςιςμζνθ ςτθν ανάλυςθ τθσ οικονομικισ ςυμπεριφοράσ των κεςμικϊν 
τομζων που τθ ςυνκζτουν (νοικοκυριά και μθ κερδοςκοπικά ιδρφματα που εξυπθρετοφν νοικοκυριά, μθ 
χρθματοοικονομικζσ εταιρείεσ, χρθματοοικονομικζσ εταιρείεσ, γενικι κυβζρνθςθ) κακϊσ και των  
ςχζςεων τθσ εκνικισ οικονομίασ με τον υπόλοιπο κόςμο (αλλοδαπι). 

Τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με το νζο Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Εκνικϊν και 
Περιφερειακϊν Λογαριαςμϊν (ESA 2010 - Κανονιςμόσ (ΕΕ) 549/2013), με το οποίο οι εκνικοί 
λογαριαςμοί προςαρμόηονται ςτο νζο οικονομικό περιβάλλον, ςτισ εξελίξεισ ςτθ μεκοδολογικι ζρευνα 
και ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πιο πρόςφατθ ανακεϊρθςθ των Ετιςιων Εκνικϊν Λογαριαςμϊν που 
αντικατοπτρίηεται ςτουσ ετιςιουσ μθ χρθματοοικονομικοφσ λογαριαςμοφσ κεςμικϊν τομζων, 
παρζχονται ςτο δελτίο τφπου που δθμοςιοποίθςε θ ΕΛΣΤΑΤ ςτισ 13/10/2015 και διατίκεται ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (2θ Εκτίμθςθ)  

Τα ςτοιχεία ςτο παρόν δελτίο τφπου αφοροφν ςτθν περίοδο 2006 ζωσ 2014, ενϊ βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ 
ολοκλιρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ χρονοςειράσ για τθν περίοδο 1995-2005, θ οποία αναμζνεται να 
ολοκλθρωκεί τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2016. 

Στο Διάγραμμα 1 παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ κακαρισ λιψθσ/ χοριγθςθσ δανείων του ςυνόλου τθσ 
οικονομίασ από τθν αλλοδαπι κατά τα ζτθ 2006-2014. Ειδικότερα, το 2014 καταγράφθκε ζλλειμμα ςτο 
εξωτερικό ιςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν κατά 4,5 δισ ευρϊ ζναντι ελλείμματοσ 5,1 δισ ευρϊ που είχε 
καταγραφεί το 2013. Λόγω τθσ μείωςθσ του φψουσ των κακαρϊν ειςοδθμάτων και κακαρϊν (τρεχουςϊν 
και κεφαλαιακϊν) μεταβιβάςεων που λαμβάνονται από τθν αλλοδαπι, θ ςυνολικι οικονομία (S.1) 
παρουςίαςε το 2014 κακαρι λιψθ δανείων 2,2 δισ ευρϊ ςε ςχζςθ με τθν αλλοδαπι (S.2) ςε ςφγκριςθ με 
το 2013 που θ κακαρι χοριγθςθ δανείων ανερχόταν ςε 0,8 δισ ευρϊ (Πίνακασ 1).  

Πίνακασ 1 

Σε δισ. € 

         Συνολική οικονομία (S.1) 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ειςαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 69,0 81,5 87,0 68,3 69,5 66,9 63,4 60,2 62,6 

Εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 46,1 52,4 56,5 45,1 50,0 52,9 54,8 55,2 58,0 

Εξωτερικό ιςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν -22,9 -29,0 -30,5 -23,2 -19,5 -14,0 -8,5 -5,1 -4,5 

Εξωτερικό ιςοηφγιο πρωτογενϊν ειςοδθμάτων, 
τρεχουςϊν και κεφαλαιακϊν μεταβιβάςεων 0,7 -2,2 -3,9 -4,1 -2,2 -3,2 3,9 5,8 2,4 

Κακαρι χοριγθςθ(+) /κακαρι λιψθ(-) δανείων -22,2 -31,3 -34,4 -27,4 -21,7 -17,3 -4,6 0,8 -2,2 

Αλλοδαπή (S.2)                   

Κακαρι χοριγθςθ(+) /κακαρι λιψθ(-) δανείων 22,2 31,3 34,4 27,4 21,7 17,3 4,6 -0,8 2,2 

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=123959&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
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Διάγραμμα 1: Κακαρι χοριγθςθ/ κακαρι λιψθ δανείων Συνόλου Οικονομίασ 
 

 

Στο Διάγραμμα 2 παρουςιάηεται θ εξζλιξθ του ακακάριςτου διακζςιμου ειςοδιματοσ και τθσ 
καταναλωτικισ δαπάνθσ των Νοικοκυριϊν και ΜΚΙΕΝ (S.1M) για τθν περίοδο 2006-2014. Ειδικότερα, το 
2014 το διακζςιμο ειςόδθμα του τομζα S.1M μειϊκθκε κατά 3,9% ςε ςφγκριςθ με το 2013, από 122,7 δισ 
ευρϊ ςε 118,0 δις. ευρϊ. Η μείωςθ οφείλεται ςτθ μείωςθ κατά 2,0% των αποδοχϊν των εργαηομζνων 
και ςτθν μείωςθ κατά 2,6% των κοινωνικϊν παροχϊν που ειςπράττουν τα νοικοκυριά.  

Η τελικι καταναλωτικι δαπάνθ των νοικοκυριϊν και των μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν που 
εξυπθρετοφν νοικοκυριά, μειϊκθκε κατά 2,2% το 2014 ςε ςφγκριςθ με το 2013, από 127,9 δις. ευρϊ ςε 
125,0 δις. ευρϊ. 

Διάγραμμα 2: Εξζλιξθ του ακακάριςτου διακζςιμου ειςοδιματοσ και τθσ καταναλωτικισ δαπάνθσ των 
Νοικοκυριϊν και ΜΚΙΕΝ 
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Στο Διάγραμμα 3 παρουςιάηεται θ εξζλιξθ του ποςοςτοφ αποταμίευςθσ των νοικοκυριϊν και των ΜΚΙΕΝ, 
που ορίηεται ωσ θ ακακάριςτθ αποταμίευςθ προσ το ακακάριςτο διακζςιμο ειςόδθμα, κατά τθν περίοδο 
2006-2014. Ειδικότερα,  το 2014 το ποςοςτό αποταμίευςθσ των νοικοκυριϊν και των ΜΚΙΕΝ ιταν  -6,0% 
ζναντι  -4,2% του 2013. 

Διάγραμμα 3: Ποςοςτό αποταμίευςθσ των Νοικοκυριϊν και ΜΚΙΕΝ 

 
 
Ο ακακάριςτοσ ςχθματιςμόσ παγίου κεφαλαίου του κεςμικοφ τομζα των μθ χρθματοοικονομικϊν 
εταιρειϊν (S.11), αυξικθκε κατά 6,2% το 2014 ςε ςφγκριςθ με το 2013, από 7,7 δις. ευρϊ ςε 8,2 δις. 
ευρϊ. Στο Διάγραμμα 4 παρουςιάηεται θ εξζλιξθ του ποςοςτοφ των επενδφςεων του τομζα των μθ 
χρθματοοικονομικϊν εταιρειϊν - που ορίηεται ωσ ο ακακάριςτοσ ςχθματιςμόσ παγίου κεφαλαίου προσ 
τθν ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία - και ιταν 15,1% το 2014 ςε ςφγκριςθ με 14,1% το 2013.  
 

Διάγραμμα 4: Ποςοςτό επενδφςεων μθ χρθματοοικονομικϊν εταιρειϊν 
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Στο Διάγραμμα 5 παρουςιάηεται θ εξζλιξθ των κακαρϊν δανειακϊν αναγκϊν του τομζα τθσ γενικισ 
κυβζρνθςθσ (S.13) για τθν περίοδο 2006-2014.  

Διάγραμμα 5: Κακαρι χοριγθςθ/ κακαρι λιψθ δανείων Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

 
Αναφορές 
Αναλυτικοί πίνακεσ ετιςιων μθ χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν κεςμικϊν τομζων είναι διακζςιμοι 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:  
www.statistics.gr/el/statistics/eco 

 

Πληροφορίες 

Δ/νςη Εθνικών Λογαριαςμών 
Τμήμα Σφνθεςησ Λογαριαςμών και Λογαριαςμών με την Αλλοδαπή 
Μαρία Δημητριάδου,  Χριςτίνα Καραμιχαλάκου  
Tel :  213 135 2658, 213 135 2082 
Fax :  213 135 2552 
Email: m.dimitriadou@statistics.gr ,  c.karamichalakou@statistics.gr  
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