
 

 
 

 

 

Τι δείχνουν οι εθνικοί λογαριασμοί για την ελληνική οικονομία 

Κώστας Μουτσιάνας, 24.03.2019 

 

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε πρόσφατα (7.3.2019) τους 

τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς για την ελληνική οικονομία που αφορούν στο 4ο 

τρίμηνο του 2018. Οι εθνικοί λογαριασμοί αποτελούν μια πλήρη και συστηματική ποσοτική 

καταγραφή των οικονομικών φαινομένων σε μια χώρα, περιγράφουν το σύνολο της 

οικονομίας και παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για την οικονομική πολιτική. Τα οικονομικά 

φαινόμενα αναφέρονται σε δραστηριότητες όπως η επένδυση, η κατανάλωση, η 

αποταμίευση κ.ά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ρυθμός μεταβολής της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας 

σημείωσε επιβράδυνση στο 4ο τρίμηνο του 2018. Ειδικότερα, η μεταβολή του ΑΕΠ 

διαμορφώθηκε στο -0.1% από 1% στο 3ο τρίμηνο του 2018. Έπειτα από 9 συνεχή τρίμηνα 

θετικών μεταβολών, ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης (που περιγράφει τη 

μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ) γίνεται αρνητικός ενώ για το 2018 συνολικά, το ονομαστικό 

ΑΕΠ της Ελλάδος αυξήθηκε στα €184.7 από €180.2 δις το 2017. 

Η οριακή επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας το 2018 σε σύγκριση με το 2017 

στηρίχθηκε σε δυο πυλώνες: στην εξαγωγών υπηρεσιών και αγαθών και την ενίσχυση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης. Η συμβολή των εξαγωγών στο πραγματικό ΑΕΠ της ελληνικής 

οικονομίας αποδεικνύει την καθοριστική τους σημασία για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 

οικονομικού μοντέλου που θα βοηθήσει όχι μόνο στην πραγματική ανάκαμψη της 

οικονομίας αλλά θα της προσδώσει δυναμικά χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές 

στον τομέα των αγαθών (πετρελαιοειδή, τρόφιμα, βιομηχανικά προϊόντα) κατέγραψαν 

υψηλότερες επιδόσεις από τον τομέα των υπηρεσιών (τουρισμός και μεταφορές). Σχετικά με 

την ιδιωτική κατανάλωση και τη συμβολή της στην οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι στηρίχθηκε στην αύξηση της απασχόλησης που οδήγησε σε αύξηση των 

διαθέσιμων εισοδημάτων.  

Η μεγάλη μείωση του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου που καταγράφηκε, 

επιβεβαιώνει την αποεπένδυση που συντελείται στην ελληνική οικονομία και το μη φιλικό 

επενδυτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου (ο οποίος με άλλα 

λόγια μας δείχνει πόσο από την αξία που προστίθεται στην οικονομία επενδύεται αντί να 

καταναλώνεται) μετά από 3 χρόνια θετικών μεταβολών μειώθηκε κατά 12.2% δείχνοντας την 

ανάγκη για αλλαγή του οικονομικού κλίματος και τη διαμόρφωση συνθηκών που θα 

επιτρέψουν την προσέλκυση επενδύσεων. 

 

 


