
 

Πίνακας Οικονομικών Στοιχείων για την Ελλάδα 

Βασικοί Οικονομικοί 
Δείκτες 

2010 2011 2012  
Τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία 

2012  
Προβλέψεις για το τέλος 

του έτους 
ΑΕΠ 

Τρέχουσες τιμές 
 

(Σταθερές τιμές 2005, 
ετήσιες μεταβολές) 

 
€ 227.318 εκ. 

 
-3,5% 

 
€ 215.088 εκ. 

 
-6,9% 

 
€ 47.189 εκ. 

(1ο τρίμηνο 2012) 

-6,5% 

 
€ 206.319 εκ. 

 
-4,1%* 

Πληθωρισμός 
(Εναρμονισμένος δείκτης) 

 

4,7% 

(μ.ο. 2010) 

3,1% 

(μ.ο. 2011) 

0,9% ** 

(Μάιος 2012) 

-0,5% 

(μ.ο. 2012) 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 
(Γενική κυβέρνηση) 

€ 23.859 εκ. 

10,5 
(% του ΑΕΠ) 

€ 19.694 εκ. 

9,2 
(% του ΑΕΠ) 

€ 10.874 εκ.*** 

(Μάιος 2012) 

€ 13.732 εκ. 

6,7 
(% του ΑΕΠ) 

Πρωτογενές 
δημοσιονομικό έλλειμμα 

 

€ 10.666 εκ. 

4,7 
(% του ΑΕΠ) 

€ 4.664 εκ. 

2,2 
(% του ΑΕΠ) 

€ 2.349 εκ. 

(Μάιος 2012) 

€ 488 εκ. 

0,2 
(% του ΑΕΠ) 

 
Δημόσιο χρέος 

 

€ 329.535 εκ. 

145 
(% του ΑΕΠ) 

€ 355.616 εκ. 

165,3 
(% του ΑΕΠ) 

€ 280.292 εκ. 

130,0**** 
(% του ΑΕΠ) 

€ 336,713 εκ. 

163,2 
(% του ΑΕΠ) 

Ισοζύγιο πληρωμών 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

-10,1% -9,8% N/A -7,5% 

Ανεργία 
12,5% 

(μ.ο. 2010) 

17,7% 

(μ.ο. 2011) 

22,6% 

(1ο τρίμηνο 2012) 

19,7% 

(μ.ο. 2012) 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και Υπουργείο Οικονομικών. Οι προβλέψεις για τα δημοσιονομικά στοιχεία και το ΑΕΠ βασίζονται στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 
2012,την ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την ελληνική οικονομία και το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για τα υπόλοιπα στοιχεία οι προβλέψεις βασίζονται στην εαρινή 
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία, με εξαίρεση τα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών τα οποία βασίζονται στην τελευταία έκθεση του ΔΝΤ η οποία 
συνόδευε το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για επέκταση της δανειοδότησης στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου διάσωσης (Μάρτιος 2012). * Νεότερες προβλέψεις από την 
Τράπεζα της Ελλάδας και το ΚΕΠΕ κάνουν λόγο για ύφεση 5% και 6,7% αντίστοιχα. ** Μεταβολή από τον Μάιο του 2011. *** Πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών 
Ιανουαρίου-Μαΐου 2012. Το έλλειμμα αυτό υπολογίζεται σε ταμειακή βάση που είναι διαφορετική από την προσέγγιση των λογαριασμών εθνικού εισοδήματος η οποία 
χρησιμοποιείται για το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της κυβέρνησης. **** Υπολογισμένο με βάση το ΑΕΠ του τέλους 2011. 



Δρ. Δημήτριος Κατσίκας, ερευνητικός συνεργάτης, ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

Ελληνικό Τραπεζικό 
Σύστημα 

Δεκέμβριος 2010 Δεκέμβριος 2011 Φεβρουάριος 2012 

Εγχώριες καταθέσεις 
(ιδιωτικός τομέας) 

€ 211,5 δις. 

-12,4 
(ετήσια μεταβολή %) 

€ 177,1 δις. 

-16,4 
(ετήσια μεταβολή %) 

€ 167,4 δις. 

-18,9 
(ετήσια μεταβολή %)* 

Πιστώσεις στον εγχώριο 
ιδιωτικό τομέα 

€ 257,8. δις. 

0 
(ετήσια μεταβολή %) 

€ 248,5 δις.  

-3,1 
(ετήσια μεταβολή %) 

€ 246,8 δις. 

-3,8 
(ετήσια μεταβολή %) 

Πιστώσεις στη γενική 
κυβέρνηση 

€ 78,2 δις. 

28,3 
(ετήσια μεταβολή %) 

€ 74,3 δις. 

2,0 
(ετήσια μεταβολή %) 

€ 69,1 δις. 

6,3 
(ετήσια μεταβολή %) 

     
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ 
* Βασίζεται στην περίοδο των τελευταίων 12 μηνών .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


