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2. ΑΕΠ & Εθνικοί 
Λογαριασμοί





Πώς μετρούν οι χώρες την 
αξία του συνολικού 
προϊόντος που παράγεται 
στο εσωτερικό τους;

Με το ΑΕΠ



Ορισμός του ΑΕΠ

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αγοραία αξία όλων των 

τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό
μιας χώρας εντός ενός έτους.



Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΑΕΠ

Αγοραία αξία: Το ΑΕΠ αποτιμάται σε
χρηματικές μονάδες, καθώς
επηρεάζεται από τις ισχύουσες τιμές
της αγοράς.

Τελικά προϊόντα και υπηρεσίες: Το
ΑΕΠ υπολογίζει την αγοραία αξία
μόνο των τελικών προϊόντων και
υπηρεσιών και όχι των ενδιάμεσων.

Παραγωγή στο εσωτερικό μιας
χώρας: Το ΑΕΠ μετρά το προϊόν που
παράγεται στο εσωτερικό μιας χώρας,
ανεξάρτητα από την εθνικότητα των
παραγωγικών συντελεστών που
συμμετέχουν στην παραγωγή του.

Εντός ενός έτους: Το ΑΕΠ είναι
μέγεθος ροής και όχι αποθέματος.
Εκφράζει την αξία του προϊόντος που
παρήγαγε μια χώρα εντός ενός έτους
και όχι τη συσσωρευμένη αξία του
προϊόντος αυτής της χώρας.



3 x €10.000 = €30.000

Παραγόμενη 
ποσότητα
Η/Υ (QH/Y)

Τιμή Η/Υ
(PH/Y)

Αξία παραγωγής Η/Υ
QH/Y x PH/Y

4 x €500 = €2.000

Παραγόμενη 
ποσότητα 
αυτοκινήτων (Qc)

Τιμή αυτοκινήτου
(Pc)

Αξία παραγωγής αυτοκινήτων
QC x PC

ΑΕΠ
(QC x PC)+(QH/Y x PH/Y)

= €32.000€30.000 €2.000+

Παράδειγμα υπολογισμού του ΑΕΠ για μια οικονομία που παράγει δύο αγαθά: Αυτοκίνητα και Η/Υ



Προϊόντα και υπηρεσίες
που πωλούνται

Επιχειρήσεις

Αγορά 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

Έσοδα (ΑΕΠ) Δαπάνη (=ΑΕΠ)

Προϊόντα και υπηρεσίες
που αγοράζονται

Αγορά 
Παραγωγικών 
συντελεστών

Προσφορά εργασίας, γης και
κεφαλαίου

Εισόδημα (=ΑΕΠ)

Εισροή στην παραγωγή

Δαπάνη για την καταβολή μισθών, 
ενοικίων και κερδών (=ΑΕΠ)

Νοικοκυριά

Πραγματικές ροές Χρηματικές ροές

Οι κυκλικές ροές στην οικονομία: ΑΕΠ = Δαπάνη = Εισόδημα



Τρόποι υπολογισμού του ΑΕΠ

Το ΑΕΠ υπολογίζεται ως:

• Η συνολική δαπάνη για την αγορά των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών 
που παράγονται εντός της οικονομίας

• Το άθροισμα των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών της 
οικονομίας

• Το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας κάθε σταδίου παραγωγής



Το ΑΕΠ ως συνολική δαπάνη

Κατανάλωση (C): Η ιδιωτική δαπάνη για 
τελικά προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό την 
κατανάλωσή τους

Επένδυση (I): Η ιδιωτική δαπάνη για 
εργαλεία, κτηριακές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τη 
μελλοντική παραγωγή προϊόντος

Δημόσιες δαπάνες (G): Οι δαπάνες για 
τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που 
πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση

Καθαρές εξαγωγές (NX): Η δαπάνη των 
κατοίκων του υπόλοιπου κόσμου για το 
προϊόν της εγχώριας οικονομίας (εξαγωγές) 
μείον τη δαπάνη των κατοίκων της εγχώριας 
οικονομίας για το προϊόν που παράγεται 
στον υπόλοιπο κόσμο (εισαγωγές).

Τα τελικά προϊόντα που παράγει μια οικονομία δαπανώνται για:



Το ΑΕΠ ως συνολική δαπάνη

C I G NX ΑΕΠ

Συνολική Δαπάνη Συνολικό προϊόν
(Y)



Το ΑΕΠ ως άθροισμα των αμοιβών των 
παραγωγικών συντελεστών

Η δαπάνη για τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες εισπράττεται ως αμοιβή 
από:

• Τους εργαζόμενους (μισθοί και επιδόματα)

• Τους ιδιοκτήτες γης (ενοίκιο)

• Τους κατόχους κεφαλαίου (τόκος)

• Τους επιχειρηματίες (κέρδος)



Το ΑΕΠ ως άθροισμα των αμοιβών των 
παραγωγικών συντελεστών

Μισθοί Ενοίκιο Τόκος Κέρδος ΑΕΠ

Αμοιβή 
εργασίας

Αμοιβή 
ιδιοκτητών 

γης

Αμοιβή 
κατόχων 

κεφαλαίου

Αμοιβή 
επιχειρηματία ΑΕΠ



Το ΑΕΠ ως το άθροισμα των αμοιβών των 
παραγωγικών συντελεστών - Παράδειγμα

Επιχείρηση παραγωγής 
χάλυβα (επιχ. 1)

Επιχείρηση παραγωγής
αυτοκινήτων (επιχ. 2)

Έσοδα από πωλήσεις 
χάλυβα

€100
Έσοδα από πωλήσεις 
αυτοκινήτων

€200

Συνολικά έξοδα €80 Συνολικά έξοδα €170

Μισθοί 
εργαζομένων

€80
Μισθοί 
εργαζομένων

€70

Αγορά 
χάλυβα

€100

Κέρδος επιχειρηματία €20 Κέρδος επιχειρηματία €30

Μισθοί εργαζομένων €150

Επιχ.1 €80

Επιχ. 2 €70

Κέρδος επιχειρηματία €50

Επιχ. 1 €20

Επιχ. 2 €30

ΑΕΠ €150 + €50 = €200



Το ΑΕΠ ως το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας 
κάθε σταδίου παραγωγής

Παράδειγμα

Επιχείρηση παραγωγής χάλυβα Επιχείρηση παραγωγής αυτοκινήτων

Συνολική αξία παραγωγής 
χάλυβα

€100
Συνολική αξία παραγωγής 
αυτοκινήτων

€200

Συνολικά έξοδα €80 Συνολικά έξοδα €170

Μισθοί €80 Μισθοί €70

Αξία ενδιάμεσων 
αγαθών

€0
Αξία ενδιάμεσων 
αγαθών (αγορά 
χάλυβα)

€100

Προστιθέμενη αξία 
επιχείρησης παραγωγής 
χάλυβα

€100-€0 = €100
Προστιθέμενη αξία 
επιχείρησης παραγωγής 
αυτοκινήτων

€200-€100 = €100

ΑΕΠ €100+€100 = €200

ΑΕΠ

Προστιθέμενη αξία είναι η 
αξία που προσθέτει στο 
προϊόν κάθε στάδιο 
παραγωγής μείον την αξία 
των ενδιάμεσων αγαθών 
που χρησιμοποιούνται σε 
αυτό το στάδιο παραγωγής



Προβλήματα μέτρησης του ΑΕΠ

Τι δεν μετρά το ΑΕΠ:

• Την παραοικονομία

• Τη μη τιμολογημένη παραγωγή

• Τα επιβλαβή παρεπόμενα της παραγωγής (π.χ. περιβαλλοντικό κόστος)

• Την υγεία των εθνών

• Τη διανομή του εισοδήματος



Ονομαστικό και Πραγματικό ΑΕΠ

• Ονομαστικό ΑΕΠ ή ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές: Η αξία των τελικών αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία αποτιμημένη σε τρέχουσες τιμές.

• Πραγματικό ΑΕΠ ή ΑΕΠ σε σταθερές τιμές: Η αξία των τελικών αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία αποτιμημένη σε σταθερές τιμές.

• Το πραγματικό ΑΕΠ είναι προσαρμοσμένο στις μεταβολές των τιμών, 
χρησιμοποιώντας το ίδιο επίπεδο τιμών για όλες τις χρονικές περιόδους.

• Η διάκριση μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ επιτρέπει την απομόνωση 
της επίδρασης των τιμών στις μεταβολές του συνολικού προϊόντος από έτος σε 
έτος.



Υπολογισμός ονομαστικού και πραγματικού ΑΕΠ

Ονομαστικό ΑΕΠ
Πραγματικό ΑΕΠ

(με έτος βάσης το t)

Ονομαστικό ΑΕΠ 
έτους t Qt x Pt

Πραγματικό ΑΕΠ 
έτους t Qt x Pt

Ονομαστικό ΑΕΠ 
έτους t+1 Qt+1 x Pt+1

Πραγματικό ΑΕΠ 
έτους t+1 Qt+1 x Pt

Ονομαστικό ΑΕΠ 
έτους t+2

.

.

.

Qt+2 x Pt+2

Πραγματικό ΑΕΠ 
έτους t+2

.

.

.

Qt+2 x Pt



Διάκριση μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού 
ΑΕΠ - Παράδειγμα

Έτος

Παραγόμενη 

ποσότητα 

αυτοκινήτων (Q)

Τιμή αυτοκινήτων 

(P)

Ονομαστικό

ΑΕΠ

Πραγματικό ΑΕΠ 

(με έτος βάσης το 2018)

% Μεταβολή

Ον. ΑΕΠ

% Μεταβολή

Πρ. ΑΕΠ

2017 10 20.000,00 € P2017 x Q2017 200.000 € P2018 x Q2017 240.000 € - -

2018 12 24.000,00 € P2018 x Q2018 288.000 € P2018 x Q2018 288.000 € 44% 20%

2019 13 26.000,00 € P2019 x Q2019 338.000 € P2018 x Q2019 312.000 € 17% 8%

Η εκάστοτε τρέχουσα 
παραγωγή 
πολλαπλασιάζεται με το 
εκάστοτε τρέχον επίπεδο 
τιμών

Η εκάστοτε τρέχουσα 
παραγωγή 
πολλαπλασιάζεται με το 
επίπεδο τιμών ενός 
προκαθορισμένου έτους 
(του 2018 εν 
προκειμένω)

Και για τα δύο έτη (2018, 2019) 
η % μεταβολή ον. ΑΕΠ > % 
μεταβολή πρ. ΑΕΠ, λόγω της 
αυξητικής επίδρασης του 
επιπέδου τιμών στο ον. ΑΕΠ



Η εξέλιξη του ονομαστικού και του πραγματικού ΑΕΠ 
στην Ελλάδα και η κατανομή της συνολικής δαπάνης
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Ελλάδα: Ονομαστικό ΑΕΠ και ΑΕΠ σε τιμές έτους 
2010 (% μεταβολή), 2008-2019

ΑΕΠ σε τιμές έτους 2010 (μεταβολή %) Ονομαστικό ΑΕΠ (μεταβολή %)

69,4% 69,4% 68,0%
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Ελλάδα: Κατανομή της Συνολικής Δαπάνης, 2010, 
2015, 2019

Καθαρές Εξαγωγές

Δημόσιες δαπάνες

Επένδυση

Κατανάλωση

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ



Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ

• Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ορίζεται ως ο λόγος του πραγματικού ΑΕΠ προς τον 
πληθυσμό

• Είναι ένα μέτρο που επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ των χωρών ως προς το 
βιοτικό τους επίπεδο, καθώς προσαρμόζει το ΑΕΠ κάθε χώρας στον 
πληθυσμό της

• Όταν % μεταβολή πρ. ΑΕΠ > % μεταβολή πληθυσμού ֜ Το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ αυξάνεται



Η εξέλιξη του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες
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Δυνητικό ΑΕΠ, Πραγματοποιημένο ΑΕΠ και 
Παραγωγικό Κενό

• Δυνητικό ΑΕΠ: Το προϊόν που παράγει μια οικονομία όταν απασχολούνται 
πλήρως όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές

• Πραγματοποιημένο ΑΕΠ: Το επίπεδο του προϊόντος που παράγει 
πράγματι μια οικονομία

• Παραγωγικό κενό: Πραγματοποιημένο ΑΕΠ – Δυνητικό ΑΕΠ



Δυνητικό ΑΕΠ, Πραγματοποιημένο ΑΕΠ και 
Παραγωγικό Κενό

Αν
Πραγματοποιημένο ΑΕΠ > 
Δυνητικό ΑΕΠ

Θετικό παραγωγικό 
κενό

Εντατική απασχόληση των 
παραγωγικών συντελεστών της 
οικονομίας

Αν
Πραγματοποιημένο ΑΕΠ < 
Δυνητικό ΑΕΠ

Αρνητικό παραγωγικό 
κενό

Οι παραγωγικοί συντελεστές της 
οικονομίας υποαπασχολούνται

Αν
Πραγματοποιημένο ΑΕΠ = 
Δυνητικό ΑΕΠ

Μηδενικό παραγωγικό 
κενό

Η οικονομία παράγει στο επίπεδο του 
προϊόντος πλήρους απασχόλησης



Δυνητικό ΑΕΠ, Πραγματοποιημένο ΑΕΠ και 
Παραγωγικό Κενό

Θετικό
παραγωγικό
κενό

Αρνητικό
παραγωγικό
κενό

Θετικό
παραγωγικό
κενό

Πραγματοποιημένο 
ΑΕΠ,
Δυνητικό ΑΕΠ

Δυνητικό ΑΕΠ

Αρνητικό
παραγωγικό
κενό

Χρόνος

Πραγματοποιημένο 
ΑΕΠ



Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν

• Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ): η αγοραία αξία όλων των τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό μιας χώρας εντός ενός έτους.

• Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕθνΠ): η αγοραία αξία όλων των τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που παράγονται από τους μόνιμους κάτοικους μιας χώρας εντός ενός έτους 
είτε αυτοί είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

Παράδειγμα:

Αν μια ιταλική αλυσίδα εστιατορίων ανοίξει υποκαταστήματα στην Ελλάδα, οι καθημερινές
πωλήσεις των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα συνυπολογίζονται στο ΑΕγχΠ της Ελλάδας,
αλλά το κέρδος του ιδιοκτήτη της αλυσίδας συνυπολογίζεται στο ΑΕθνΠ της Ιταλίας



ΑΕγχΠ

Η αγοραία αξία όλων των τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό μιας χώρας 

εντός ενός έτους.

Γεωγραφική διάσταση

Παραγωγή εντός των γεωγραφικών ορίων της 
χώρας

Δείχνει την πορεία της οικονομίας

ΑΕθνΠ

η αγοραία αξία όλων των τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών που παράγονται από τους μόνιμους 

κάτοικους μιας χώρας εντός ενός έτους είτε είναι 
εγκατεστημένοι στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

Εθνική διάσταση

Παραγωγή από τους μόνιμους κάτοικους της 
χώρας είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό

Δείχνει τη συμβολή των κατοίκων της χώρας στην 
πορεία της οικονομίας



Δείκτες τιμών και 
πληθωρισμός



Δείκτες τιμών και πληθωρισμός

Ορισμοί

• Δείκτης Τιμών: Ένα μέτρο του μέσου 
επιπέδου των τιμών

• Πληθωρισμός: Η αύξηση του μέσου 
επιπέδου των τιμών

• Ρυθμός πληθωρισμού (π): Η ποσοστιαία 
μεταβολή του μέσου επιπέδου τιμών (όπως 
μετριέται από το επίπεδο τιμών) κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου

Υπολογισμός ρυθμού πληθωρισμού (π):

𝝅 =
𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏

Όπου:

• Pt = Επίπεδο τιμών έτους t

• Pt-1 = Επίπεδο τιμών έτους t-1



Αποπληθωριστής ΑΕΠ

• Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ είναι ένας δείκτης τιμών, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη 
μέτρηση του πληθωρισμού

• Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ είναι ένας λόγος τιμών: συγκρίνει την αξία του προϊόντος 
αποτιμημένη στο τρέχον έτος (Qt x Pt) με την αξία του αποτιμημένη στις τιμές του έτους 

βάσης (Qt x Pε.β.)

• Αποπληθωριστής ΑΕΠ =
𝑄𝑡×𝑃𝑡

𝑄𝑡×𝑃𝜀.𝛽.
=

Ονομαστικό ΑΕΠ

Πραγματικό ΑΕΠ
× 100

• Ισχύει πάντοτε: 
Ονομαστικό ΑΕΠ έτους t

Πραγματικό ΑΕΠ με έτος βάσης το t
= 100



Ρυθμός πληθωρισμού και αποπληθωριστής ΑΕΠ

Αποπληθωριστής ΑΕΠ = 
Ονομαστικό ΑΕΠ

Πραγματικό ΑΕΠ
× 100

Αποπληθωριστής ΑΕΠ % =Ονομαστικό ΑΕΠ%− Πραγματικό ΑΕΠ%

Ρυθμός πληθωρισμού = Ρυθμός μεταβολής ον. ΑΕΠ – Ρυθμός μεταβολής πρ. ΑΕΠ

Σε ρυθμούς 
μεταβολής

Ρυθμός
πληθωρισμού



Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Πληθωρισμός

2017 2018 2019 2020

€100 €110 €120 €105

2018

2019

2020

Έτος Πληθωρισμός

(€110-€100)/€100= 10%

(€120-€110)/€110= 9%

(€105-€120)/€120=-13%

• Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά τη μέση τιμή του
καλαθιού προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζει ο μέσος (τυπικός) καταναλωτής

• Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ εκφράζει τον ρυθμό πληθωρισμού



Η εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ελλάδα: ρυθμός πληθωρισμού, 2008-2019
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ


