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ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ  
 
Το  παρόν  εκδόθηκε  από  την  Τράπεζα 
Eurobank Ergasias A.E ("Εurobank") και δεν 
επιτρέπεται  να  αναπαραχθεί,  κατά 
οποιονδήποτε  τρόπο,  από  τα  πρόσωπα 
στα  οποία  αποστέλλεται.  Οι  πληροφορίες 
που παρέχονται δεν συνιστούν επενδυτική 
ή  άλλη  συμβουλή,  δεν  αποτελούν 
προσφορά  αγοράς  ή  πώλησης  ούτε 
πρόσκληση  για  υποβολή  προσφορών 
αγοράς ή πώλησης ή εν γένει προσφορά ή 
πρόσκληση για κατάρτιση συναλλαγών επί 
των  χρηματοπιστωτικών  μέσων  που 
αναφέρονται.  Οι  επενδύσεις  που 
αναλύονται  μπορεί  να  είναι  ακατάλληλες 
για  επενδυτές  με  κριτήρια  του 
συγκεκριμένους  επενδυτικούς  στόχους 
τους,  τις  ανάγκες  τους,  την  επενδυτική 
εμπειρία  τους  και  την  οικονομική 
κατάστασή  τους.  Οι  πληροφορίες  που 
περιέχονται  προέρχονται  από  πηγές  που 
θεωρούνται  αξιόπιστες  αλλά  δεν  έχουν 
επαληθευθεί  από  την  Eurobank.  Οι 
απόψεις που διατυπώνονται ενδέχεται να 
μη  συμπίπτουν  με  αυτές  οποιουδήποτε 
μέλους  της  Eurobank.  Καμία  δήλωση  ή 
διαβεβαίωση  (ρητή  ή  σιωπηρή)  δεν 
δίδεται  όσον  αφορά  την  ακρίβεια, 
πληρότητα,  ορθότητα  ή  καταλληλότητα 
των  πληροφοριών  ή  απόψεων,  οι  οποίες 
μπορεί  να  αλλάξουν  χωρίς 
προειδοποίηση.  Καμία  απολύτως  ευθύνη, 
με  οποιονδήποτε  τρόπο  και  αν 
δημιουργείται,  δεν  αναλαμβάνεται  από 
την  ούτε  βαρύνει  τη  Eurobank  ή  τα  μέλη 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ή  τα 
στελέχη  της  ή  τους  υπαλλήλους  της  όσον 
αφορά  το  περιεχόμενο  του  παρόντος.  Οι 
πληροφορίες  που  περιλαμβάνονται  στο 
παρόν  δεν  καταρτίζονται  ή  εγκρίνονται 
από  την  Εurobank  και  εκφράζουν 
αποκλειστικά  τις  απόψεις  του  συντάκτη 
τους  και  δε  δεσμεύουν  ούτε 
αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και τη θέση 
της Eurobank. 

 
Δρ. Στυλιανός Γ. Γώγος 

Οικονομικός Αναλυτής 
sgogos@eurobank.gr 

 
 

Διπλασιάστηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ως ποσοστό του ονομαστικού 
ΑΕΠ την περίοδο 2010-2017. Μακροπρόθεσμη πρόκληση η ενίσχυση της 
δαπάνης ανά ταξίδι  

 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην 
ελληνική οικονομία ανήλθαν στα €14,6 δις το 2017 σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 
10,8% ή €1,4 δις. Στην πλευρά της χρέωσης των εξωτερικών συναλλαγών οι ταξιδιωτικές πληρωμές 
διαμορφώθηκαν στα €1,9 δις μειωμένες κατά -5,0% ή -€100,6 εκατ. σε σύγκριση με το 2016. Βάσει 
των παραπάνω στοιχείων το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου (το 73,0% του πλεονάσματος 
του ισοζυγίου υπηρεσιών) αυξήθηκε στα €12,7 δις από €11,2 δις το 2016. Επιπρόσθετα είχε υψηλή 
συμβολή στην διατήρηση της ισορροπίας των εξωτερικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας 
καθώς κάλυψε το 69,3% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.              

Σχήμα 1: Ταξιδιωτικές Εισπράξεις, Ονομαστικό ΑΕΠ, Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση και Δαπάνη 
Ανά Ταξίδι (ετήσια % μεταβολή, YoY%) 

Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), (γ) Eurobank Research. 

30,2 εκατ. επισκέπτες 

το 2017 από 28,1 

εκατ. το 2016

€485,1 δαπάνης ανά 

ταξίδι το 2017 από 
€470,5 το 2016  

Α.

Β.
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Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1Α οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 
στην ελληνική οικονομία ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ 
διπλασιάστηκαν τα τελευταία 7 χρόνια. Πιο αναλυτικά, από 4,3% 
το 2010 αυξήθηκαν στο 8,2% το 2017. Αυτό το στοιχείο 
καταδεικνύει την ενίσχυση της σχετικής βαρύτητας της 
τουριστικής βιομηχανίας στην εγχώρια οικονομική 
δραστηριότητα. Η αύξηση του προαναφερθέντος μεριδίου ήταν 
αποτέλεσμα της σωρευτικής ανόδου των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων κατά 52,2% ή 5,0 δις (μέση ετήσια % μεταβολή 6,4%) 
και της σωρευτικής μείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ κατά -21,4% ή -
€48,3 δις (μέση ετήσια % μεταβολή -3,3%). Συνεπώς η ενίσχυση 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ 
προήλθε κυρίως από την αύξηση του αριθμητή και σε λιγότερο 
βαθμό από τη μείωση του παρανομαστή. 

Σχήμα 2: Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση και Δαπάνη Ανά Ταξίδι 
(απόλυτα μεγέθη, ευρώ και εκατ. άτομα) 

Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research. 

Μέσω των στοιχείων που παρατίθενται στα Σχήματα 1Β και 2 
αποδεικνύεται ότι η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων σε 
όρους επιπέδων (όχι ως ποσοστό του ΑΕΠ) ερμηνεύεται 
αποκλειστικά από την άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής 
κίνησης (αποτέλεσμα κλίμακας). Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των 
επισκεπτών κυριολεκτικά διπλασιάστηκε μέσα σε 7 χρόνια και από 
15,0 εκατ. άτομα το 2010 ανήλθε στα 30,2 εκατ. το 2017 
(ποσοστιαία αύξηση 101,0% ή μέση ετήσια % μεταβολή 10,6%). 
Από την άλλη πλευρά, η συνιστώσα της δαπάνης ανά ταξίδι 
συρρικνώθηκε κατά -24,3% ή -€155,4 (μέση ετήσια % μεταβολή -
3,8%).1 Συνεπώς η ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των 

                                                            
1  Ο προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι μέση ετήσια % 

μεταβολή των ταξιδιωτικών εισπράξεων (2010-2017, 6,4%) ισούται 

προσεγγιστικά με το άθροισμα της μέσης ετήσιας % μεταβολής της 

εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης (10,6%) και της δαπάνης ανά ταξίδι (-

3,8%). Αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς το σύνολο των ταξιδιωτικών 

εισπράξεων ισούται με το γινόμενο του αριθμού των επισκεπτών επί των 

εισπράξεων ανά επισκέπτη. Αν κάνουμε την υπόθεση ότι για κάθε έναν 

επισκέπτη αντιστοιχεί μόνο ένα ταξίδι τότε οι εισπράξεις ανά επισκέπτη θα 

πρέπει να ισούνται με την εισπράξεις (δαπάνες) ανά ταξίδι. Ως γνωστόν 

επισκεπτών υπεραντιστάθμισε την ποσοστιαία μείωση της 
δαπάνης ανά ταξίδι και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων. 

Σχήμα 3: Δαπάνη Ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια 
Παραμονής Ανά Ταξίδι (απόλυτα μεγέθη, ευρώ και αριθμός 
διανυκτερεύσεων) 

Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research.

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3 η πτώση της δαπάνης ανά 
ταξίδι ήταν προϊόν της μείωσης της μέσης διάρκειας παραμονής 
ανά ταξίδι. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις ανά ταξίδι 
μειώθηκαν κατά -24,2% ή -2,3 μέρες, ήτοι από 9,3 μέρες το 2010 
στις 7,1 μέρες το 2017 (μέση ετήσια μεταβολή -3,8%). Η δαπάνη 
ανά διανυκτέρευση παρέμεινε σχεδόν στάσιμη και διαμορφώθηκε 
στα €68,5 από €68,6 το 2010. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι η πορεία που ακολούθησε η μεταβλητή της δαπάνης ανά 
διανυκτέρευση δεν ήταν καθόλου ομαλή. Επί παραδείγματι, από 
τα €68,6 το 2010 αυξήθηκε στα €75,1 το 2015 (+9,6%) προτού 
συρρικνωθεί στα €68,3 το 2016 (-9,1%).2 Συνεπώς η πτώση της 
δαπάνης ανά ταξίδι των επισκεπτών που ήρθαν στην Ελλάδα τα 
τελευταία 7 χρόνια ήταν αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του 
χρόνου διαμονής τους και όχι της ημερησίας δαπάνης τους.  

Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων εξάγονται τα παρακάτω 
συμπεράσματα: 1ον τα τελευταία 7 χρόνια η σχετική βαρύτητα της 
τουριστικής βιομηχανίας στην εγχώρια οικονομία ενισχύθηκε 
σημαντικά. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις όπως αυτές καταγράφονται 
από την ΤτΕ αυξήθηκαν από 4,3% ως ποσοστό του ονομαστικού 

                                                                                                      
όταν μια μεταβλητή ισούται με το γινόμενο δύο άλλων μεταβλητών (βλέπε 

το προαναφερθέν παράδειγμα) τότε η ετήσια % μεταβολή αυτής της 

μεταβλητής ισούται προσεγγιστικά (ή ισούται ακριβώς αν πάρουμε τις 

διαφορές λογαρίθμων για μεταβλητές με πεδίο ορισμού το σύνολο των 

θετικών πραγματικών αριθμών, R+) με το άθροισμα των αντιστοίχων 

μεγεθών των δύο άλλων μεταβλητών. Δηλαδή αν Α = Β Χ Γ, τότε Α YoY% = 

(προσεγιστικά) Β YoY% + Γ YoY%. 
2 Η μέση ετήσια % μεταβολή της δαπάνης ανά ταξίδι ισούται 
προσεγγιστικά με το άθροισμα της μέσης ετήσιας % μεταβολής της 
δαπάνης ανά διανυκτέρευση και της μέσης διάρκειας παραμονής ανά 
ταξίδι (για τη μαθηματική απόδειξη βλέπε την υποσημείωση 1).  
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ΑΕΠ το 2010 στο 8,2% το 2017. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε σε 
μεγαλύτερο βαθμό από την άνοδο των ταξιδιωτικών εισπράξεων 
και σε μικρότερο από τη μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ. 2ον η 
άνοδος των ταξιδιωτικών εσόδων ήταν προϊόν αποτελέσματος 
κλίμακας, δηλαδή αύξησης των επισκεπτών (+15,0 εκατ. άτομα). Η 
δαπάνη ανά ταξίδι κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση 
παρουσιάζοντας σωρευτική πτώση -24,3% (-€155,4). 3ον η μείωση 
της δαπάνης ανά ταξίδι ήταν αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της 
μέσης διάρκειας ανά ταξίδι. Η ημερήσια δαπάνη παρέμεινε οριακά 
στάσιμη. 4ον κάνοντας την υπόθεση ότι υπάρχει ένας φυσικός 
περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών και 
διανυκτερεύσεων (χρόνος διαμονής) που μπορεί η ελληνική 
οικονομία να προσεγγίσει (χώρος: η γεωγραφική έκταση της 
Ελλάδος καλύπτει μια περιοχή 131.957 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, 13.600 χιλιομέτρων ακτογραμμής και 6,0 χιλιάδων 
νησιών και νησίδων εκ των οποίων τα 227 είναι κατοικήσιμα, 
χρόνος: ένα έτος έχει 365 μέρες), εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η 
διαρκής αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων τουλάχιστον σε ότι 
αφορά τη μακροχρόνια περίοδο μπορεί να προέλθει μόνο από τις 
συνιστώσες της δαπάνης ανά ταξίδι και της δαπάνης ανά 
διανυκτέρευση. Δηλαδή σε πρώτη φάση θα πρέπει να ενισχυθεί ο 
βαθμός εκμετάλλευσης των ομολογουμένως υψηλών 
δυνατοτήτων επέκτασης της τουριστικής βιομηχανίας σε όρους 
χώρου, π.χ. περισσότερες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κ.α., και 
χρόνου π.χ. επέκταση της τουριστικής περιόδου κ.α., ωστόσο αυτό 
θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για διαρκή αύξηση της δαπάνης ανά 
επισκέπτη στη μακροχρόνια περίοδο. Το τελευταίο στοιχείο 
αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση για το ελληνικό τουριστικό 
προϊόν. Σημειώνουμε ότι όσο τα κατά κεφαλήν εισοδήματα 
παγκοσμίως ακολουθούν τη μακροχρόνια τάση τους (ανοδική), η 
συνιστώσα της δαπάνης ανά επισκέπτη δεν υπόκειται σε κάποιον 
φυσικό περιορισμό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ως % του ΑΕΠ (2010-2017): +3,9 
ποσοστιαίες μονάδες (από 4,3% το 2010 στο 8,2% το 2017) 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 
(2010-2017): +52,0% ή 
€5,0 δις ( μέση ετήσια % 
μεταβολή +6,4%) 

Ονομαστικό ΑΕΠ (2010-
2017): -21,4% ή -€48,3 δις 
(μέση ετήσια % μεταβολή 
-3,3%) 

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική 
Κίνηση (2010-2017): 
+101,0% ή 15,2 εκατ. 
άτομα ( μέση ετήσια % 
μεταβολή +10,6%) 

Δαπάνη Ανά Ταξίδι (2010-
2017): -24,3% ή -€155,4 
(μέση ετήσια % μεταβολή 
-3,8%) 

Δαπάνη Ανά 
Διανυκτέρευση (2010-
2017): οριακά στάσιμη 

Μέση Διάρκεια Παραμονής 
Ανά Ταξίδι (2010-2017): -
24,2% ή -2,3 μέρες (μέση 
ετήσια μεταβολή -3,8%) 
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Πίνακας Α1: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας 

Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εποχικά διορθωμένα στοιχεία)  

Το 4ο τρίμηνο (2017) η ετήσια % μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ ήταν +1,9% (+1,4% (2017Q3) και    
-0,9% (2016Q4)). Η αντίστοιχη τριμηνιαία % μεταβολή ήταν +0,1% (+0,4% (2017Q3) και -0,4% (2016Q4)).    

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία 

Πραγματικό ΑΕΠ (YoY%) 
 

Περίοδος: 1996Q1–2017Q4 

Στοιχεία: τριμηνιαία 

Μέσος Όρος: +0,8% 

Διάμεσος: +2,1% 

Μέγιστο: +6,8% (2003Q4) 

Ελάχιστο: -10,3% (2011Q1) 

 

Δημοσίευση: 5/3/2018 

(προσωρινά στοιχεία) 

Επομ. δημ.: 4/6/2018 

(προσωρινά στοιχεία) 

1997Q4-2017Q4 2014Q4–2017Q4 

  
Ποσοστό Ανεργίας (εποχικά διορθωμένα στοιχεία)  

Τον Ιανουάριο (2018) το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 20,6% (20,8% (12/2017) και 23,2% 
(1/2017)) και η αντίστοιχη ετήσια μεταβολή ήταν -2,5 ΠΜ (-2,6 ΠΜ (12/2017) και -1,2 ΠΜ (1/2017)). Ο 
αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε στα 3.755,4 χιλ άτομα (3.767,9 χιλ (12/2017) και 3.656,7 χιλ 
(1/2017)) και των ανέργων στα 977,2 χιλ άτομα (987,4 χιλ (12/2017) και 1.103,7 χιλ (1/2017)). 

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία 

Ποσοστό Ανεργίας (%) 
 

Περίοδος: 1/2004-1/2018 

Στοιχεία: μηνιαία 

Μέσος Όρος: 16,8% 

Διάμεσος: 15,0% 

Μέγιστο: 27,9% (7/2013) 

Ελάχιστο: 7,3% (5/2008) 

 

ΑΑ = αριστερός άξονας 

ΔΑ = δεξιός άξονας 

ΠΜ = ποσοστ. μοναδ. 

Δημοσίευση: 12/4/2018 

Επομ. δημ.: 10/5/2018 

1/2009–1/2018 1/2015–1/2018

  
Εναρμονισμένος ΔΤΚ και Εθνικός ΔΤΚ  

Τον Μάρτιο (2018) η ετήσια % μεταβολή του ΕνΔΤΚ ήταν +0,2% (+0,4% (2/2018) και +1,7% (3/2017)) και η 
αντίστοιχη μέση ετήσια μεταβολή ήταν +0,8% (+0,9% (2/2018) και +0,5% (3/2017)). Για τον ίδιο μήνα η 
ετήσια % μεταβολή του Εθνικού ΔΤΚ ήταν -0,2% (+0,1% (2/2018) και +1,7% (3/2017)) και η αντίστοιχη 
μέση ετήσια μεταβολή ήταν +0,7% (+0,9% (2/2018) και -0,2% (3/2017)). 

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία 

ΕνΔΤΚ (YoY%) 
 

Περίοδος: 1/1997-3/2018 

Στοιχεία: μηνιαία 

Μέσος Όρος: +2,4% 

Διάμεσος: +3,0% 

Μέγιστο: +6,6% (1/1997) 

Ελάχιστο: -2,9% (11/2013) 

 

Δημοσίευση: 13/4/2018 

Επομ. δημ.: 10/5/2018 

3/2003–3/2018 3/2015–3/2018

  
 

Πηγή: (α) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), (β) Eurobank Research. 
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Πίνακας Α2: Εξωτερικός Τομέας (άθροισμα περιόδου 12 μηνών: Σ12M) 

Συγκεντρωτικά Ισοζύγια (1/2015 - 1/2018) Επί Μέρους Ισοζύγια (1/2015 - 1/2018) Δημοσίευση: 23/3/2018 

Αγαθών (καυσίμων, πλοίων, χωρίς καύσιμα και πλοία)  Το 12μηνο Φεβρουαρίου 
2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών διαμορφώθηκε 
στα -1,7 δις ευρώ (1/2017-
12/2017: -1,5 δις ευρώ και 
2/2016-1/2017: -1,4 δις ευρώ). 

 Το 12μηνο Φεβρουαρίου 
2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ισοζύγιο αγαθών 
διαμορφώθηκε στα -18,8 δις 
ευρώ (1/2017-12/2017: -18,4 
δις ευρώ και 2/2016-1/2017:    
-16,9 δις ευρώ). 
 

  
Υπηρεσιών (ταξιδιωτικό, μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών)  Το 12μηνο Φεβρουαρίου 

2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ισοζύγιο υπηρεσιών 
διαμορφώθηκε στα +17,4 δις 
ευρώ (1/2017-12/2017: +17,4 
δις ευρώ και 2/2016-1/2017: 
+15,4 δις ευρώ). 

 Το 12μηνο Φεβρουαρίου 
2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ταξιδιωτικό ισοζύγιο 
διαμορφώθηκε στα +12,7 δις 
ευρώ (1/2017-12/2017: +12,7 
δις ευρώ και 2/2016-1/2017: 
+11,2 δις ευρώ). 

  
Πρωτογενών Εισοδημάτων (αμοιβ. & μισθ., τόκων, μερισμ. & κερδ. και λοιπ. πρωτογ. εισοδ.)  Το 12μηνο Φεβρουαρίου 

2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδημάτων διαμορφώθηκε 
στα +0,3 δις ευρώ (1/2017-
12/2017: +0,1 δις ευρώ και 
2/2016-1/2017: +0,5 δις 
ευρώ). 

 Το 12μηνο Φεβρουαρίου 
2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ισοζύγιο τόκων, μερισμάτων 
και κερδών διαμορφώθηκε 
στα   -2,0 δις ευρώ (1/2017-
12/2017: -2,1 δις ευρώ και 
2/2016-1/2017: -2,6 δις ευρώ). 
   

Δευτερογενών Εισοδημάτων (γενικής κυβέρνησης και λοιπών τομέων)  Το 12μηνο Φεβρουαρίου 
2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ισοζύγιο δευτερογενών 
εισοδημάτων διαμορφώθηκε 
στα -0,5 δις ευρώ (1/2017-
12/2017: -0,6 δις ευρώ και 
2/2016-1/2017: -0,4 δις ευρώ). 

 Το 12μηνο Φεβρουαρίου 
2017 - Ιανουαρίου 2018 το 
ισοζύγιο γενικής 
κυβέρνησης διαμορφώθηκε 
στα -0,8 δις ευρώ (1/2017-
12/2017: -0,9 δις ευρώ και 
2/2016-1/2017: -0,7 δις ευρώ). 

 
  

Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research. Επόμενη δημοσίευση: 20/4/2018 
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Πίνακας Α3: Χρηματοδότηση και Καταθέσεις στην Ελληνική Οικονομία (εγχώρια ΝΧΙ εκτός της ΤτΕ) 

Χρηματοδότηση (κάτοικοι εσωτερικού) Καταθέσεις (κάτοικοι εσωτερικού) Δημοσίευση: 27/3/2018 

Γενικό Σύνολο (υπόλοιπα)  Τον Φεβρουάριο (2018) το 

γενικό σύνολο της 

χρηματοδότησης (κάτοικοι 

εσωτερικού) διαμορφώθηκε 

στα €199,7 δις (1/2018: €201,2 

δις και 2/2017: €211,5 δις). Το 

αντίστοιχο μέγεθος για τις 

καταθέσεις ήταν €139,8 δις 

(1/2018: €139,1 δις και 2/2017: 

€130,3 δις). 

 
Γενική Κυβέρνηση (υπόλοιπα)  Τον Φεβρουάριο (2018) η 

χρηματοδότηση της γενικής 
κυβέρνησης διαμορφώθηκε 

στα €17,5 δις (1/2018: €18,8 

δις και 2/2017: €17,9 δις). Το 

αντίστοιχο μέγεθος για τις 

καταθέσεις ήταν €14,8 δις 

(1/2018: €14,4 δις και 2/2017: 

€11,3 δις). 

 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (υπόλοιπα)  Τον Φεβρουάριο (2018) η 

χρηματοδότηση των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων 

διαμορφώθηκε στα €88,0 δις 

(1/2018: €88,1 δις και 2/2017: 

€94,0 δις). Το αντίστοιχο 

μέγεθος για τις καταθέσεις 

ήταν €21,6 δις (1/2018: €22,0 

δις και 2/2017: €19,9 δις). 

 
Νοικοκυριά (υπόλοιπα)  Τον Φεβρουάριο (2018) η 

χρηματοδότηση των 

νοικοκυριών διαμορφώθηκε 

στα €81,5 δις (1/2018: €81,6 

δις και 2/2017: €86,6 δις). Το 

αντίστοιχο μέγεθος για τις 

καταθέσεις ήταν €103,3 δις 

(1/2018: €102,7 δις και 2/2017: 

€99,1 δις). 

 

Σημείωση: από τον Δεκέμβριο 
2016 το ταμείο παρακαταθηκών 
και δανείων δεν λογίζεται ως ΝΧΙ 
και οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ 
μεταφέρονται στη Γεν. Κυβερν. 

 

Πηγή: (α) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (β) Eurobank Research. Επόμενη Δημοσίευση: 30/4/2018 
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Πίνακας Α4: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος - Εμπιστοσύνης, Ελλάδα και Ευρωζώνη 

Συνολική Περίοδος: 3/2003-3/2018 Υποπερίοδος: 3/2015–3/2018 Δημοσίευση: 27/3/2018 

Οικονομικό Κλίμα – Συγκεντρωτικός Δείκτης Εμπιστοσύνης  Τον Μάρτιο (2018) ο δείκτης 
οικονομικού κλίματος (99,8 
μονάδες δείκτη (ΜΔ)) 
επιδεινώθηκε κατά -4,5 ΜΔ 
σε σχέση με τον Φεβρουάριο 
(2018) και βελτιώθηκε κατά 
+6,2 ΜΔ σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

  
Βιομηχανία (Στάθμιση: 40%)  Τον Μάρτιο (2018) ο δείκτης 

εμπιστοσύνης στη 
βιομηχανία (-3,3 ΜΔ) 
επιδεινώθηκε κατά -7,5 ΜΔ 
σε σχέση με τον Φεβρουάριο 
(2018) και βελτιώθηκε κατά 
+3,4 ΜΔ σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

  
Υπηρεσίες (Στάθμιση: 30%)  Τον Μάρτιο (2018) ο δείκτης 

εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες 
(17,7 ΜΔ) επιδεινώθηκε κατά 
-1,2 ΜΔ σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο (2018) και 
βελτιώθηκε κατά +11,1 ΜΔ 
σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου 
έτους. 

  
Καταναλωτές (Στάθμιση: 20%)  Τον Μάρτιο (2018) ο δείκτης 

εμπιστοσύνης καταναλωτή ( 
-52,8 ΜΔ) βελτιώθηκε κατά 
+0,2 ΜΔ σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο (2018) και 
βελτιώθηκε κατά +21,6 ΜΔ 
σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου 
έτους. 

  
Λιανικό Εμπόριο (Στάθμιση: 5%)  Τον Μάρτιο (2018) ο δείκτης 

εμπιστοσύνης στο λιανικό 
εμπόριο (2,2 ΜΔ) 
επιδεινώθηκε κατά -0,6 ΜΔ 
σε σχέση με τον Φεβρουάριο 
(2018) και επιδεινώθηκε 
κατά -0,5 ΜΔ σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

  
Κατασκευές (Στάθμιση: 5%)  Τον Μάρτιο (2018) ο δείκτης 

εμπιστοσύνης στις 
κατασκευές (-55,0 ΜΔ) 
επιδεινώθηκε κατά -9,9 ΜΔ 
σε σχέση με τον Φεβρουάριο 
(2018) και επιδεινώθηκε 
κατά -5,2 ΜΔ σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους. 

 
  

Πηγή: (α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (β) Eurobank Research. Επόμενη δημοσίευση: 27/4/2018 
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Ενημέρωση: 19/4/2018
Εποχ.

Μεταβλητές Στοιx. Πηγή Παράθεση Διόρθ.

Βασική Επισκόπηση
Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν y (1), (8) Δ (yoy, %) ‐ 1.4% 2017 ‐0.2% 2016 ‐0.3% 2015 0.7% 2014 ‐3.2% 2013 ‐7.3% 2012
Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν € δις 187.1 184.6 185.0 185.6 184.2 190.4
Ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 177.7 174.2 176.3 178.7 180.7 191.2
Ποσοστό Ανεργίας % 21.5% 23.5% 24.9% 26.5% 27.5% 24.4%
Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δ (yoy, %) 1.1% ‐0.8% ‐1.7% ‐1.3% ‐0.9% 1.5%
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 1.1% 0.0% ‐1.1% ‐1.4% ‐0.9% 1.0%
Αποπληθωριστής Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 0.7% ‐1.0% ‐1.0% ‐1.8% ‐2.4% ‐0.4%
Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν q Ναι 1.9% 2017 Q4 1.4% 2017 Q3 ‐0.9% 2016 Q4 0.5% 2015 Q4 0.6% 2014 Q4 ‐2.3% 2013 Q4
Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Δ (qoq, %) 0.1% 0.4% ‐0.4% 1.6% ‐1.3% ‐0.6%
Ποσοστό Ανεργίας m % 20.6% Ιαν‐18 20.8% Δεκ‐17 23.2% Ιαν‐17 24.4% Ιαν‐16 25.7% Ιαν‐15 27.2% Ιαν‐14
Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Δ (yoy, %) Όχι ‐0.2% Μαρ‐18 0.1% Φεβ‐18 1.7% Μαρ‐17 ‐1.5% Μαρ‐16 ‐2.1% Μαρ‐15 ‐1.3% Μαρ‐14
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 0.2% 0.4% 1.7% ‐0.7% ‐1.9% ‐1.5%
Αποπληθωριστής Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος q Ναι 0.6% 2017 Q4 0.6% 2017 Q3 ‐0.6% 2016 Q4 ‐1.6% 2015 Q4 0.2% 2014 Q4 ‐3.8% 2013 Q4
Συνιστ. Πραγμ. Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
Πραγμ. Ιδιωτική Καταναλ. (Νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ) q (1), (8) Δ (yoy, %) Ναι ‐1.0% 2017 Q4 ‐0.2% 2017 Q3 0.3% 2016 Q4 ‐1.0% 2015 Q4 1.0% 2014 Q4 1.0% 2013 Q4
Πραγμ. Δημόσια Κατανάλωση 2.1% ‐1.1% ‐4.5% 4.3% ‐5.9% ‐3.1%
Πραγμ. Επενδύσεις Παγίων (Ιδιωτικές και Δημόσιες) 28.9% ‐6.5% ‐9.0% 4.0% 3.2% ‐14.5%
Πραγμ. Εξαγωγές (Αγαθά και Υπηρεσίες) 5.3% 7.6% 4.9% ‐3.6% 11.7% ‐3.0%
Πραγμ. Εισαγωγές (Αγαθά και Υπηρεσίες) 4.9% 9.5% 5.2% ‐3.4% 17.0% ‐7.5%
Αποτελεσματικότητα
Πραγμ. Παραγωγικ. της Εργασίας (ανά άτομο) q (4), (8) Δ (yoy, %) Όχι ‐0.8% 2017 Q4 ‐0.8% 2017 Q3 ‐0.5% 2016 Q4 0.7% 2015 Q4 ‐2.4% 2014 Q4 ‐1.8% 2013 Q4
Πραγμ. Παραγωγικ. της Εργασίας (ανά ώρα εργασίας) ‐1.2% ‐0.9% 1.3% 0.0% ‐1.6% ‐1.8%
Ονομ. Μοναδ. Κόστος Εργασίας (ανά άτομο) 0.9% 0.0% ‐1.3% ‐2.0% 0.9% ‐9.0%
Ονομ. Μοναδ. Κόστος Εργασίας (ανά ώρα εργασίας) 0.2% 0.1% ‐2.3% ‐0.5% 0.8% ‐8.8%
Αγορά Εργασίας
Απασχολούμενοι m (1), (8) χιλ. άτομα Ναι 3755.4 Ιαν‐18 3767.9 Δεκ‐17 3656.7 Ιαν‐17 3616.8 Ιαν‐16 3563.8 Ιαν‐15 3511.3 Ιαν‐14
Άνεργοι 977.2 987.4 1103.7 1165.2 1233.4 1312.1
Εργατικό Δυναμικό 4732.6 4755.3 4760.4 4782.0 4797.2 4823.4
Μη Ενεργός Πληθυσμός 3261.2 3241.8 3266.7 3282.0 3308.7 3335.9
Αγορά Ακινήτων
Δείκτης Τιμών Διαμερισμάτων q (2), (8) Δ (yoy, %) Όχι ‐0.2% 2017 Q4 ‐0.7% 2017 Q3 ‐1.2% 2016 Q4 ‐5.1% 2015 Q4 ‐5.5% 2014 Q4 ‐9.6% 2013 Q4
Βιομηχανία και Εμπόριο
Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) m (6), (8) ΜΔ Ναι 55.0 Μαρ‐18 56.1 Φεβ‐18 46.7 Μαρ‐17 49.0 Μαρ‐16 48.9 Μαρ‐15 49.7 Μαρ‐14
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (1), (8) Δ (yoy, %) ‐2.0% Φεβ‐18 ‐0.5% Ιαν‐18 10.4% Φεβ‐17 ‐3.1% Φεβ‐16 2.3% Φεβ‐15 0.3% Φεβ‐14
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία 12.7% Ιαν‐18 ‐1.9% Δεκ‐17 27.9% Ιαν‐17 ‐14.2% Σεπ‐17 ‐15.0% Ιαν‐15 ‐5.3% Ιαν‐14
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο 0.7% 2.0% 1.4% ‐3.3% ‐1.4% ‐2.1%
Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο 1.5% 1.8% 0.0% ‐1.5% 1.0% ‐2.1%
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο q (1), (8) 2.5% 2017 Q4 2.9% 2017 Q3 ‐0.3% 2016 Q4 ‐2.0% 2015 Q4 ‐0.2% 2014 Q4 ‐12.7% 2013 Q4
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκιν. 13.5% 5.4% 0.5% 10.8% 19.1% 9.0%
Εξωτερικός Τομέας
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Α+Β+Γ+Δ) m (2), (8) Σ12m € δις Όχι ‐1.7 Ιαν‐18 ‐1.5 Δεκ‐17 ‐1.4 Ιαν‐17 ‐0.9 Ιαν‐16 ‐2.9 Ιαν‐15 ‐3.1 Ιαν‐14
A. Ισοζύγιο Αγαθών (Α1+Α2+Α3) ‐18.8 ‐18.4 ‐16.9 ‐16.9 ‐21.9 ‐20.4
Α1. Καυσίμων ‐4.1 ‐3.8 ‐3.0 ‐4.1 ‐6.0 ‐6.6
Α2. Πλοίων ‐0.2 ‐0.2 ‐0.1 ‐0.4 ‐2.0 ‐1.5
Α3. Χωρίς Καύσιμα και Πλοία ‐14.5 ‐14.4 ‐13.8 ‐12.5 ‐13.9 ‐12.3
Β. Ισοζύγιο Υπηρεσιών (Β1+Β2+Β3) 17.4 17.4 15.4 16.7 18.3 15.8
Β1. Ταξιδιωτικό 12.7 12.7 11.2 12.1 11.3 10.3
Β2. Μεταφορών 4.1 4.1 3.5 4.2 6.8 5.7
Β3. Λοιπών Υπηρεσιών 0.6 0.6 0.8 0.4 0.1 ‐0.2
Γ. Ισοζύγιο Πρωτογενών Εισοδημάτων (Γ1+Γ2+Γ3) 0.3 0.1 0.5 ‐0.1 1.1 ‐0.2
Γ1.Αμοιβών και Μισθών ‐0.1 ‐0.1 ‐0.1 ‐0.2 ‐0.3 ‐0.3
Γ2.Τόκων, Μερισμάτων και Κερδών ‐2.0 ‐2.1 ‐2.6 ‐2.1 ‐1.6 ‐2.6
Γ3. Λοιπών Πρωτογενών Εισοδημάτων 2.5 2.3 3.2 2.2 3.0 2.7
Δ. Ισοζύγιο Δευτερογενών Εισοδημάτων (Δ1+Δ2) ‐0.5 ‐0.6 ‐0.4 ‐0.6 ‐0.4 1.8
Δ1. Γενικής Κυβέρνησης ‐0.8 ‐0.9 ‐0.7 ‐0.8 ‐0.6 1.4
Δ2. Λοιπών Τομέων 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4
Δημοσιονομικά Στοιχεία (Γενική Κυβέρνηση)
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης % του ΑΕΠ y (1), (8) % ‐ 0.5% 2016 ‐5.7% 2015 ‐3.6% 2014 ‐13.2% 2013 ‐8.9% 2012 ‐10.3% 2011
Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης % του ΑΕΠ 3.7% ‐2.1% 0.4% ‐9.1% ‐3.8% ‐3.0%
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης % του ΑΕΠ 180.8% 176.8% 179.0% 177.4% 159.6% 172.1%
Κυβέρνηση (Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού)
A. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) ‐ (5), (8) € δις ‐ 12.11 Μαρ‐18 8.98 Φεβ‐18 4.75 Ιαν‐18 51.42 Δεκ‐17 45.13 Νοε‐17 40.57 Οκτ‐17
B. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) 11.22 7.84 3.89 52.14 45.29 40.25
Απόκλιση ‐ Έσοδα (A‐B) 0.89 1.13 0.86 ‐0.72 ‐0.16 0.33
Γ. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) 11.70 7.43 3.18 55.69 45.91 40.43
Δ. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) 12.04 7.74 3.39 57.27 47.64 42.68
Απόκλιση ‐Δαπάνες (Γ‐Δ) ‐0.33 ‐0.31 ‐0.22 ‐1.58 ‐1.73 ‐2.25
Πρωτογενές Αποτελ. Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) 2.32 2.75 1.85 1.94 4.65 5.33
Πρωτογενές Αποτέλ. Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) 1.10 1.31 0.72 0.88 3.07 2.75
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (Π) 0.41 1.54 1.58 ‐4.27 ‐0.77 0.15
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (Σ) ‐0.82 0.10 0.50 ‐5.12 ‐2.35 ‐2.43
Επιτόκια Αναφοράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Διευκόλυνση Αποδοχής Καταθέσεων ‐ (2), (8) % ‐ ‐0.4% 16/3/16 ‐0.3% 9/12/14 ‐0.2% 10/9/14 ‐0.1% 11/6/14 0.0% 13/11/13 0.0% 8/5/13
Δημοπρασίες Σταθερού Επιτοκίου 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.5%
Διευκόλυνση Οριακής Χρηματοδότησης 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.8% 1.0%
Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου και Τραπεζικά Επιτόκια
Απόδοση Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (10 έτη), Τέλος Περιόδου m (7), (8) % ‐ 4.30% Μαρ‐18 4.43% Φεβ‐18 6.99% Μαρ‐17 8.77% Μαρ‐16 11.60% Μαρ‐15 6.57% Μαρ‐14
Τραπεζικό Μέσο Επιτόκιο Καταθέσεων (νέων) (2), (7) 0.28% Φεβ‐18 0.29% Ιαν‐18 0.31% Φεβ‐17 0.49% Φεβ‐16 1.12% Φεβ‐15 1.74% Φεβ‐14
Τραπεζικό Μέσο Επιτόκιο Δανείων (νέων) 4.43% 5.03% 4.53% 4.91% 4.90% 5.40%
Τραπεζικό Μέσο Επιτόκιο Καταθέσεων (υφιστάμενων) 0.32% 0.32% 0.32% 0.51% 1.17% 1.92%
Τραπεζικό Μέσο Επιτόκιο Δανείων (υφιστάμενων) 4.49% 4.48% 4.77% 5.01% 5.17% 5.57%
Χρηματοδότηση
Γενικό Σύνολο Χρηματοδότησης (Α+Β+Γ+Δ) m (2), (8) € δις Όχι 199.7 Φεβ‐18 201.2 Ιαν‐18 211.5 Φεβ‐17 225.1 Φεβ‐16 236.3 Φεβ‐15 237.0 Φεβ‐14
A. Γενική Κυβέρνηση 17.5 18.8 17.9 22.3 23.2 20.8
B. Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 88.0 88.1 94.0 96.1 102.8 102.3
Γ. Ιδιώτες και ΙΜΚΙ 81.5 81.6 86.6 93.3 96.7 100.3
Δ. Αγρότες, Ελευθ. Επαγγελματίες και Ατομικές Επιχ. 12.7 12.7 13.1 13.4 13.6 13.7
Καταθέσεις και Ρέπος
Σύνολο Καταθέσεων και Ρέπος (Α+Β+Γ+Δ) m (2), (8) € δις Όχι 154.1 Φεβ‐18 153.3 Ιαν‐18 155.7 Φεβ‐17 155.4 Φεβ‐16 185.3 Φεβ‐15 209.2 Φεβ‐14
Α. Κάτοικοι Εσωτερικού (Α1+Α2+Α3) 139.8 139.1 130.3 131.7 152.4 174.6
Α1. Γενική Κυβέρνηση 14.8 14.4 11.3 10.1 12.0 14.1
Α2. Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Α2.1+Α2.2+Α2.3) 21.6 22.0 19.9 20.0 20.4 26.3
Α2.1. Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 1.5 1.3 1.7 1.6 1.9 3.3
Α2.2. Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 1.7 1.7 1.6 3.8 4.0 4.7
Α2.3. Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις 18.4 19.0 16.6 14.7 14.5 18.3
Α3. Νοικοκυριά και ΙΜΚΙ 103.3 102.7 99.1 101.6 120.1 134.2
Β. Κάτοικοι Λοιπών Χωρών Ευρωζώνης 1.4 1.4 2.0 1.2 1.7 1.5
Γ. Μη Κάτοικοι Ευρωζώνης 4.9 4.8 6.4 5.1 11.3 10.8
Δ. Υποχρεώσεις Σχετιζ. με Μεταβιβαζ. Περιουσ. Στοιχεία 8.1 8.1 16.9 17.4 19.8 22.4
Δείκτες Εμπιστοσύνης
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος m (3), (8) ΜΔ Ναι 99.8 Μαρ‐18 104.3 Φεβ‐18 93.6 Μαρ‐17 90.6 Μαρ‐16 97.7 Μαρ‐15 98.9 Μαρ‐14
Βιομηχανία (στάθμιση 40%) ‐3.3 4.2 ‐6.7 ‐7.8 ‐10.2 ‐4.1
Υπηρεσίες (στάθμιση 30%) 17.7 18.9 6.6 ‐17.3 ‐0.3 4.9
Καταναλωτής (στάθμιση 20%) ‐52.8 ‐53.0 ‐74.4 ‐71.9 ‐31.0 ‐58.0
Λιανικό Εμπόριο (στάθμιση 5%) 2.2 2.8 2.7 3.0 ‐4.1 ‐10.0
Κατασκευές (στάθμιση 5%) ‐55.0 ‐45.1 ‐49.8 ‐35.9 ‐40.0 ‐13.5

στοιχεία (γενική κυβέρνηση) η μεταβλητή του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης διαφέρει από το αντίστοιχο μέγεθος του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής,
(5) στα πεδία κυβέρνηση (εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού) και επιτόκια αναφοράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα στοιχεία παρελθόντων ετών αναφέρονται στη μεν πρώτη

Τελευταία
Παρατήρηση

Πηγή: (1) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), (2) Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (3) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (4) Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
(5) Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), (6) Markit, (7) Thomson Reuters και (8) Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών Eurobank.

ποσοστιαία μεταβολή, ως Σ12m ορίζουμε το άθροισμα 12 μηνών και ως ΜΔ ορίζουμε τις μονάδες δείκτη, (3) ως Π ορίζουμε το πραγματοποιηθέν και ως Σ το στόχο, (4) στο πεδίο δημοσιονομικά

Παρατήρηση
Προηγούμενης

Περιόδου

περίπτωση στην εκτέλεση του πρϋπολογισμού κατά τους προηγούμενους μήνες, στη δε δεύτερη στις παρελθούσες ημερομηνίες κατά τις οποίες υπήρξε μεταβολή στα εν λόγω επιτόκια.

Πίνακας Α5: Βασικά Μακροοικονομικά ‐ Μικροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας

Παρατηρήσεις Παρελθόντων Ετών

Σημείωση: (1) ως y, q και m ορίζουμε τα ετήσια, τριμηνιαία και μηνιαία στοιχεία αντίστοιχα, (2) ως Δ(yoy%) ορίζουμε την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, ως Δ(qoq%) ορίζουμε την τριμηνιαία 
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