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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 7 Μαρτίου 2019, ανακοίνωσε την πρώτη
εκτίμηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος 2018. Η εκτίμηση αυτή
έχει υπολογιστεί στη βάση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του έτους 2018
(μη εποχικά διορθωμένων).
Στο Δελτίο Τύπου γινόταν γνωστό ότι τον Οκτώβριο 2019, σύμφωνα με τις ακολουθούμενες
διαδικασίες του προγράμματος διαβίβασης ESA 2010, προβλέπεται και δεύτερη εκτίμηση
του ΑΕΠ για το έτος 2018, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 16
Οκτωβρίου 2019, ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του έτους βάσης των εθνικών
λογαριασμών από το έτος 2010 στο 2015. Η δεύτερη εκτίμηση γίνεται με τη χρήση ετήσιων
στοιχείων από διάφορες πηγές, όπως Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, Έρευνα
Οικογενειακών Προϋπολογισμών, στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών, Εξωτερικού Εμπορίου,
Γενικής Κυβέρνησης, κ.λπ. με τη μέθοδο των πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων ανά προϊόν.
Στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης μια από τις σημαντικότερες βελτιώσεις σε
μεθοδολογικό επίπεδο αποτελεί η χρήση διοικητικών οικονομικών στοιχείων από τις
φορολογικές αρχές, στα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών.
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ήδη από την ΕΛΣΤΑΤ για την κατάρτιση των Στατιστικών
Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων και Βραχυχρόνιων Δεικτών από το έτος αναφοράς 2014 και
μετά. Η δράση αυτή είναι σε συμφωνία με τις Αρχές 4 «Δέσμευση για την Ποιότητα» και 9
«Μη υπερβολικός φόρτος των ερευνώμενων» του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και την Αρχή 2 «Εντολή Συλλογής Δεδομένων» του Κώδικα
που προβλέπει το δικαίωμα των στατιστικών αρχών, από τον νόμο, να χρησιμοποιούν
δεδομένα από διοικητικές πηγές για στατιστικούς σκοπούς.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προχωρήσει στην επέκταση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των
νέων/επικαιροποιημένων δεδομένων από διαφορετικές πηγές, καθώς και των διοικητικών
οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβάνοντας το πιο πρόσφατο έτος αναφοράς (2017) για
το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά αποτελέσματα στατιστικών ερευνών και για το
οποίο η συνήθης πρακτική θα ήταν η κατάρτιση προσωρινών στοιχείων μέσω της χρήσης
βραχυχρόνιων δεικτών.
Η επέκταση αυτή αποσκοπεί στην επεξεργασία και ανάλυση μεγαλύτερης χρονοσειράς των
στοιχείων του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) που καταρτίζονται με τις
προαναφερθείσες νέες πηγές δεδομένων και τη νέα μεθοδολογία και στην
πραγματοποίηση ενός πλήρους κύκλου ελέγχων ποιότητας που να αξιοποιεί όλα τα
διαθέσιμα νέα πρωτογενή στοιχεία.
Μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των στατιστικών εργασιών, οι προσωρινές εκτιμήσεις του
ΑΕΠ για το έτος 2018 και των προηγουμένων ετών παραμένουν όπως είχαν κατά την
τελευταία ανακοίνωσή τους τον Μάρτιο 2019 (http://www.statistics.gr/el/statistics//publication/SEL15/).
Ως εκ τούτου, η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αναθεώρησης έτους βάσης
με Δελτίο Τύπου, η ακριβής ημερομηνία δημοσίευσης του οποίου θα γνωστοποιηθεί με
σχετική νεώτερη ανακοίνωση.

