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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Σχετικά με τθν διαφορά που παρατθρείται μεταξφ τθσ πρϊτθσ εκτίμθςθσ (flash estimate) 

του 1ου τριμινου2017 του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ (ΑΕΠ) που ανακοινϊκθκε ςτισ 

15/5/2017 και των προςωρινϊν ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο ΔΤ τθσ 2/6/2017 

διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Η πρϊτθ εκτίμθςθ (flash estimate) ανακοινϊνεται 45 θμζρεσ μετά το τζλοσ του 

τριμινου αναφοράσ και αναγκαςτικά βαςίηεται ςε περιοριςμζνεσ πθγζσ δεδομζνων. 

Συγκεκριμζνα, τα μόνα ςτοιχεία που είναι διακζςιμα για το ςφνολο τθσ περιόδου (δθλαδι 

και για τουσ τρεισ μινεσ) είναι ο δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ, ο δείκτθσ τιμϊν 

παραγωγοφ ςτθ βιομθχανία και ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι. Ο δείκτθσ κφκλου εργαςιϊν 

και όγκου ςτο λιανικό εμπόριο, οι ειςαγωγζσ - εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, κακϊσ και 

τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ εργατικοφ δυναμικοφ είναι διακζςιμα για τουσ δφο από τουσ τρεισ 

μινεσ τθσ περιόδου. Επιπλζον: 

- Η τελικι καταναλωτικι δαπάνθ γενικισ κυβζρνθςθσ ςυνυπολογίηεται κατ’ εκτίμθςθ ενϊ 

για τουσ φόρουσ είναι διακζςιμα ςτοιχεία ςε ταμειακι και όχι ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. 

- Κατά τθν πρϊτθ εκτίμθςθ  δεν είναι διακζςιμοι οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ κφκλου εργαςιϊν 

των υπθρεςιϊν. Επίςθσ δεν είναι διακζςιμα τριμθνιαία ςτοιχεία απαςχόλθςθσ,  τριμθνιαία 

ςτοιχεία ιςοηυγίου πλθρωμϊν και  ςτοιχεία φόρων  ςε δεδουλευμζνθ βάςθ.  

- Ο ςυνυπολογιςμόσ των ςτοιχείων αυτϊν, μόλισ καταςτοφν διακζςιμα είναι εφλογο να 

οδθγεί ςυχνά ςε ςθμαντικι ανακεϊρθςθ των εκτιμιςεων κατά τθν ανακοίνωςθ που γίνεται 

60 θμζρεσ μετά το τζλοσ του τριμινου αναφοράσ. Ειδικά για τθν ελλθνικι οικονομία 

ιςχφουν ςθμαντικζσ ιδιαιτερότθτεσ που δυςχεραίνουν τθν παραγωγι  μοντζλων 

πρόβλεψθσ. Τζτοιεσ είναι, μεταξφ άλλων, οι περιοριςμοί ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων (capital 

controls), οι αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία που ρυκμίηει αποδοχζσ και φόρουσ, κ.ά. 

2. Σθμαντικζσ ανακεωριςεισ γίνονται ςυχνά και από άλλεσ χϊρεσ. Ενδεικτικά, αν 

ςυγκρίνει κανείσ τθν εκτίμθςθ (flash) με τα προςωρινά ςτοιχεία των χωρϊν – μελϊν τθσ ΕΕ 

για το τζταρτο τρίμθνο του 2016 κα διαπιςτϊςει αποκλίςεισ που φκάνουν μζχρι και τθ μία 

ποςοςτιαία μονάδα του ΑΕΠ (Φινλανδία), 0,6 μονάδεσ (Λετονία), 0,3 (Λικουανία), 0,2 

(Τςεχία, Μ. Βρετανία). Τα ςχετικά Δελτία Τφπου τθσ Eurostat βρίςκονται ςτισ διευκφνςεισ: 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7868348/2-14022017-BP-

EN.pdf/da0c1c33-2d80-4cc2-9f34-de2dab92aac5 
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και http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7895028/2-07032017-AP-

EN.pdf/a2cd0972-84a9-43a5-bfd1-a75b25faede8. Επιςθμαίνεται ακόμθ θ πρόςφατθ (26 

Μαΐου 2017) ανακεϊρθςθ των εκτιμιςεων για τθν εξζλιξθ του ΑΕΠ των Ηνωμζνων 

Πολιτειϊν κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2017 ςε ετιςια βάςθ, από  0,7 % που ιταν θ πρϊτθ 

εκτίμθςθ, θ οποία είχε ανακοινωκεί τον Απρίλιο ςε  1,2 %. 

(https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2017/gdp1q17_2nd.htm) 

3. Η ανακοίνωςθ των flash εκτιμιςεων δεν είναι υποχρεωτικι από τθν ευρωπαϊκι 

νομοκεςία και δεν περιλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα διαβίβαςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο 

παράρτθμα Β  του Κανονιςμοφ (ΕE) Νο 549/2013 (ESA 2010) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. Αρκετζσ χϊρεσ τθσ ΕΕ (μεταξφ αυτϊν θ  Ιρλανδία, το Λουξεμβοφργο, θ 

Σουθδία) δεν δθμοςιεφουν τζτοιεσ εκτιμιςεισ. Επί του παρόντοσ θ ΕΛΣΤΑΤ παραμζνει ςτθν 

ομάδα των Στατιςτικϊν Αρχϊν που δθμοςιεφουν flash estimates. 
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