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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους πίνακες προσφοράς και χρήσεων,
καθώς και τον συμμετρικό πίνακα εισροών εκροών, για το έτος 2015. Οι πίνακες αυτοί
καταρτίζονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 (Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και είναι σε συνέπεια
με τα αντίστοιχα ετήσια εθνικά μεγέθη.
Οι πίνακες προσφοράς, χρήσεων και εισροών – εκροών παρέχουν για ένα δεδομένο έτος
λεπτομερείς πληροφορίες, σχετικά με τις παραγωγικές δραστηριότητες, την προσφορά και
ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, την ενδιάμεση ανάλωση, τις πρωτογενείς εισροές και το
εξωτερικό εμπόριο.
Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων είναι μήτρες κατά προϊόν και κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας που παρουσιάζουν τις διαδικασίες παραγωγής και τις συναλλαγές, για
συγκεκριμένα προϊόντα ή κλάδους.
Οι συμμετρικοί πίνακες εισροών-εκροών είναι μήτρες του τύπου «προϊόν - προϊόν» ή
«κλάδο - κλάδο οικονομικής δραστηριότητας» που συνδυάζουν και την προσφορά και τις
χρήσεις.
Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν:
α) τη δομή του κόστους της παραγωγής και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται κατά
την παραγωγική διαδικασία.
β) τις ροές αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό της εθνικής οικονομίας.
γ) τις ροές αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση με την αλλοδαπή.
Για την κατάρτιση των πινάκων προσφοράς και χρήσεων και του πίνακα εισροών εκροών
χρησιμοποιούνται στοιχεία από τους πίνακες που καταρτίζει η Διεύθυνση Εθνικών
Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ για τον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και
των μακροοικονομικών μεταβλητών.
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Οι πηγές που χρησιμοποιούνται αφορούν κυρίως:


έρευνες που διεξάγονται από την ΕΛΣΤΑΤ, όπως οι έρευνες διάρθρωσης επιχειρήσεων,
η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου, η
έρευνα εργατικού δυναμικού, η έρευνα κόστους εργασίας, η απογραφή πληθυσμού
και κατοικιών, οι βραχυχρόνιοι δείκτες όγκου και τιμών κ.α.



στοιχεία μητρώου επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ



διοικητικές πηγές, όπως ο απολογισμός του Κράτους κλπ.



στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος



άλλες πηγές όπως ισολογισμοί επιχειρήσεων κλπ.

Τα δεδομένα παρουσιάζονται βάσει της NACE Αναθ. 2 σε 64 κλάδους δραστηριοτήτων και
βάσει της CPA 2008 σε 64 προϊόντα.
Τα μεγέθη των πινάκων προσφοράς και χρήσεων και του πίνακα εισροών-εκροών
δημοσιεύονται σε τρέχουσες τιμές και τα μεγέθη του πίνακα εισροών - εκροών
δημοσιεύονται σε βασικές τιμές του έτους αναφοράς.
Οι πίνακες προσφοράς και χρήσεων και ο συμμετρικός πίνακας εισροών – εκροών είναι
διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL38/-
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