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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΙΝΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΑ & ΧΡΗΕΩΝ: Ζτος 2014
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τουσ πίνακεσ προςφοράσ και χριςεων
για το ζτοσ 2014. Οι πίνακεσ αυτοί καταρτίηονται με βάςθ το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα
Λογαριαςμών ESA 2010 (Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 549/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου) και είναι ςε ςυνζπεια με τα αντίςτοιχα ετιςια εκνικά μεγζκθ.
Οι πίνακεσ προςφοράσ και χριςεων παρζχουν για ζνα δεδομζνο ζτοσ λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ, ςχετικά με τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, τθν προςφορά και ηιτθςθ
αγακών και υπθρεςιών, τθν ενδιάμεςθ ανάλωςθ, τισ πρωτογενείσ ειςροζσ και το εξωτερικό
εμπόριο.
Οι πίνακεσ προςφοράσ και χριςεων είναι μιτρεσ κατά προϊόν και κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ που παρουςιάηουν τισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και τισ ςυναλλαγζσ, για
ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι κλάδουσ.
Οι πίνακεσ αυτοί παρουςιάηουν:
α) τθ δομι του κόςτουσ τθσ παραγωγισ και τθν προςτικζμενθ αξία που δθμιουργείται κατά
τθν παραγωγικι διαδικαςία.
β) τισ ροζσ αγακών και υπθρεςιών που παράγονται ςτο εςωτερικό τθσ εκνικισ οικονομίασ
γ) τισ ροζσ αγακών και υπθρεςιών ςε ςχζςθ με τθν αλλοδαπι.
Για τθν κατάρτιςθ των πινάκων προςφοράσ και χριςεων χρθςιμοποιοφνται ςτοιχεία από
τουσ πίνακεσ που καταρτίηει θ Διεφκυνςθ Εκνικών Λογαριαςμών τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τον
υπολογιςμό του Ακακάριςτου Εγχώριου Προϊόντοσ και των μακροοικονομικών μεταβλθτών.
Οι πθγζσ που χρθςιμοποιοφνται αφοροφν κυρίωσ:


ζρευνεσ που διεξάγονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, όπωσ οι ζρευνεσ διάρκρωςθσ επιχειριςεων,
θ ζρευνα οικογενειακών προχπολογιςμών, οι ςτατιςτικζσ του εξωτερικοφ εμπορίου, θ
ζρευνα εργατικοφ δυναμικοφ, θ ζρευνα κόςτουσ εργαςίασ, θ απογραφι πλθκυςμοφ
και κατοικιών, οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ όγκου και τιμών κ.α.



διοικθτικζσ πθγζσ, όπωσ ιςολογιςμοί εταιρειών, ο απολογιςμόσ του Κράτουσ, ςτοιχεία
φόρου προςτικζμενθσ αξίασ από το Υπουργείο Οικονομικών κλπ.



ςτοιχεία ιςοηυγίου πλθρωμών από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ



ςτοιχεία μθτρώου επιχειριςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ κλπ.

Τα δεδομζνα παρουςιάηονται βάςει τθσ NACE Ανακ. 2 ςε 64 κλάδουσ δραςτθριοτιτων και
βάςει τθσ CPA 2008 ςε 64 προϊόντα.
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Τα μεγζκθ των πινάκων προςφοράσ και χριςεων δθμοςιεφονται ςε τρζχουςεσ τιμζσ.
Οι πίνακεσ προςφοράσ και χριςεων είναι διακζςιμοι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτον
παρακάτω ςφνδεςμο:
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL38/-
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