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Τελικά (final goods) είναι τα αγαθά που αγοράζονται για τελική χρήση και δεν πρόκειται να 
ξαναπουληθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη στην παραγωγή άλλων 
εμπορευμάτων. (Το αλεύρι που αγοράζει το νοικοκυριό, όπως κι αν χρησιμοποιηθεί είναι 
τελικό αγαθό, η ζάχαρη που αγοράζει το νοικοκυριό κλπ). 
Ενδιάμεσα (intermediate goods) είναι τα αγαθά που πρόκειται να ξαναπουληθούν είτε στη 
μορφή που βρίσκονται είτε μετά από μετατροπή τους σε άλλα αγαθά. (Το αλεύρι που 
αγοράζει ο φούρναρης για να παρασκευάσει ψωμί, η ζάχαρη που αγοράζει ο 
ζαχαροπλάστης για να παρασκευάσει γλυκά κλπ). 

 
ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 
Όπως κάθε οικογένεια έτσι και η χώρα απαιτείται να γνωρίζει τα συνολικά εισοδήματα που 
δημιουργούνται ετήσια και από ποιες πηγές προέρχονται. Υπάρχει δηλαδή ανάγκη από ένα 
σύστημα εκτίμησης των συνολικών μεγεθών της οικονομίας ώστε η κυβέρνηση και οι 
πολίτες να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση της χώρας.  
Το σύστημα εκτίμησης των οικονομικών μεγεθών της χώρας ονομάζεται στημα Εθνικών 
λογαριασμών (National Accounts). 
Οι εθνικοί λογαριασμοί απαντούν σε τρία βασικά ερωτήματα για την κατάσταση της χώρας. 

1. Πόσο προϊόν παράγεται συνολικά σε ένα έτος; 
2. Πόσο  είναι το συνολικό εισόδημα που δημιουργείται από την παραγωγή του 

συνολικού προϊόντος; Πώς μοιράζονται στις πηγές του (μισθοί, κέρδη, τόκοι, 
ενοίκια); 

3. Πόση είναι η συνολική δαπάνη, δηλαδή το χρηματικό ποσό που δαπανάται για την 
αγορά του Προϊόντος; Ποιες οι κατηγορίες δαπανών; 

Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δίνουν οι έννοιες που αναπτύσσονται στο σύστημα 
εθνικών λογαριασμών.  (Εθνικό – Εγχώριο Προϊόν / Εισόδημα / Δαπάνη) 
 
Πόσο προϊόν παράγεται συνολικά σε ένα έτος; Πόση η αξία του 
προϊόντος που παράγεται; 

Οι συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται στη διάθεση μιας οικονομίας της επιτρέπουν να παράγει 
οικονομικά αγαθά. Η ποσότητα των διάφορων αγαθών που παράγονται σε μια δεδομένη χρονική 
περίοδο (συνήθως έτος ) είναι ένα οικονομικό μέτρο του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας. Η ποικιλία όμως 
των προϊόντων που παράγονται, από τα πιο απλά όπως τρόφιμα και ρούχα κ.α. μέχρι τα πιο 
πολυσύνθετα, όπως συνθετικές ίνες, εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α., δεν επιτρέπουν τη 
σύγκριση της παραγωγικής ικανότητας μιας οικονομίας από περίοδο σε περίοδο, αν προηγουμένως δεν 
εκφραστούν τα ανομοιογενή αγαθά σε μια κοινή μονάδα μέτρησης. Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να 
προσθέσουμε πορτοκάλια και ασπιρίνες ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υφάσματα. 

Η μετατροπή των αγαθών σε μετρήσιμες μονάδες γίνεται με την αποτίμηση της αξίας τους σε χρηματικές 
μονάδες. Αν πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα ενός προϊόντος επί την τιμή του, έχουμε την συνολική 
αξία του σε χρηματικές μονάδες. Παράδειγμα: Σε μια οικονομία παράγονται τρία αγαθά, όπως φαίνονται 
στον πίνακα 7.1. Καθένα μετριέται σε διαφορετικές μονάδες, το Χ σε κιλά, το Ψ σε τεμάχια και το Ω σε 
τετραγωνικά μέτρα. Το κάθε αγαθό έχει μια τιμή ανά μονάδα. Η συνολική του αξία είναι το γινόμενο της 
τιμής του επί την ποσότητά του. Το άθροισμα της αξίας των επί μέρους αγαθών δίνει τη συνολική αξία 
για την οικονομία και ονομάζεται Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 
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Ε  Θ  Ν  Ι  Κ  Ο  
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Gross National Product = GNP): Η αξία των τελικών αγαθών 
που παράγονται σε ένα έτος από εθνικούς παραγωγικούς συντελεστές ανεξάρτητα από τον 
τόπο και τη χώρα παραγωγής. 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα = το σύνολο των εισοδημάτων 
των εθνικών παραγωγικών συντελεστών (αμοιβές= μισθοί και ημερομίσθια, κέρδη 
επειχηρηματιών, ενοίκια γης και ακινήτων, τόκοι) από τη συμμετοχή τους στην παραγωγική 
διαδικασία των τελικών αγαθών σε ένα έτος. 
Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Ο  
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross Domestic Product = GDP): Η αξία των τελικών αγαθών 
που παράγονται σε ένα έτος από παραγωγικούς συντελεστές εντός της επικράτειας της 
χώρας ανεξάρτητα από την εθνικότητα των παραγωγικών συντελεστών. 
Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα (Income) = το σύνολο των αμοιβών των συντελεστών 
παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εγχώριου προϊόντος. 
Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη (Expenditure) = η συνολική δαπάνη που πραγματοποιήθηκε 
ετήσια για την αγορά του εγχώριου προϊόντος (κατανάλωση +επένδυση + δημόσιες 
δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες + εξαγωγές- εισαγωγές) = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν = 
Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα. 
Παράδειγμα: 
Ένας Ιάπωνας είναι ιδιοκτήτης πολυκατοικίας στη Ν. Υόρκη και εισπράττει 100.000 δολάρια 
το χρόνο από ενοίκια. Το ποσό αυτό υπολογίζεται στο GDP των ΗΠΑ γιατί δημιουργήθηκε 
εντός της επικράτειάς τους αλλά και στο GNP της Ιαπωνίας το ενοίκιο εισπράττεται από 
Ιάπωνα. 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΠ 
Α. Μέθοδος τελικής αξίας  
Η αξία των ενδιάμεσων αγαθών αποκλείεται από το ΑΕΠ για να αποφευχθεί διπλός ή 
πολλαπλός υπολογισμός της αξίας του ίδιου προϊόντος. Π.χ. για να παραχθεί μία φρατζόλα 
ψωμί χρησιμοποιείται σιτάρι που κοστίζει 0,30 ευρώ, το οποίο μετατρέπεται σε αλεύρι που 
κοστίζει 0,50 ευρώ, το οποίο μετατρέπεται σε ψωμί που κοστίζει 1,10 ευρώ (στα οποία 
περιέχεται η αξία από σιτάρι και αλεύρι). Στο ΑΕΠ υπολογίζονται τα 1,10 ευρώ της 
φρατζόλας ψωμί (τελικό αγαθό).  
Β.  Μέθοδος Προστιθέμενης αξίας (value added) 
Υπολογίζουμε κάθε φορά την αξία που δημιουργείται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής 
διαδικασίας. 
ΣΤΑΔΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 
ΣΤΑΔΙΟ 1 ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ (ΣΙΤΑΡΙ) 100.000 100.000 

ΣΤΑΔΙΟ 2 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ 
(ΑΛΕΥΡΙ) 130.000 30.000 

ΣΤΑΔΙΟ 3  150.000 20.000 
 
ΑΕΠ = 150000 (Αξία ψωμιού) ή 100000+30000+20000=150000 (άθροισμα προστιθέμενης 
αξίας κάθε σταδίου) 
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Για την παραγωγή προϊόντος σε ορισμένη περίοδο χρησιμοποιούνται κεφαλαιουχικά αγαθά 
(κτίρια, μηχανήματα, εργαλεία, αυτοκίνητα) που φθείρονται σταδιακά και πρέπει κάποια 
στιγμή να αντικατασταθούν για να διατηρηθεί η παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας. Η 
αξία της φθοράς του κεφαλαίου ονομάζεται απόσβεση και υπολογίζεται σε ετήσια βάση. 
Έτσι:  
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Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Αποσβέσεις = Καθαρό Εθνικό Προϊόν (Net National Product) 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Αποσβέσεις = Καθαρό Εγχώριο Προϊόν (Net Domestic 
Product) 
Κατά Κεφαλήν Εγχώριο ή Εθνικό Εισόδημα = GDP/ΠΛΗΘΥΣΜΟ ή GNP/ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
 

Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που αφορά στην ιδιοκατανάλωση, 
γιατί αυτή δε γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας. Για παράδειγμα, το φαγητό που 
μαγειρεύει μια νοικοκυρά στο σπίτι δε διαφέρει καθόλου από το φαγητό ενός εστιατορίου Και 
όμως, η προστιθέμενη αξία, με το μαγείρεμα που γίνεται στο σπίτι, δεν υπολογίζεται στο 
Α.Ε.Π. 

  

β) Το Α.Ε.Π. είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης. Η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν 
εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π.. Η ποιότητα, όμως, είναι εξίσου 
σημαντικός παράγοντας με την ποσότητα. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι η 
ποιότητα ζωής, που προέρχεται, για παράδειγμα, από την καθαρή ατμόσφαιρα, είναι ουσιώδης 
παράγοντας για την υγεία και την πιθανή διάρκεια της ζωής, δεν περιλαμβάνεται όμως, 
δυστυχώς στους υπολογισμούς του Α.Ε.Π. 

  

 

γ) Το Α.Ε.Π. αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής. Το Α.Ε.Π. εκφράζει το 
μέγεθος παραγωγής αλλά όχι και τη σύνθεση, δηλαδή το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται. Η ευημερία όμως μιας οικονομίας σίγουρα επηρεάζεται, αν, για παράδειγμα, το 
ποσοστό παραγωγής που αντιπροσωπεύει πολεμικά αγαθά μεταβληθεί εις βάρος της σχέσης 
με τα καταναλωτικά αγαθά. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ευημερία 
των πολιτών, αλλά δε εκφράζεται στο Α.Ε.Π., είναι η κατανομή της παραγωγής (εισοδήματος) 
ανάμεσα στα μέλη μιας οικονομίας. Η κατανομή αυτή όμως, αν βελτιώνεται ή χειροτερεύει, 
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα τη ζωή των πολιτών. Όσο πιο ισομερής είναι η 
κατανομή του Α.Ε.Π. τόσο πιο ψηλό θεωρείται το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, γιατί μικραίνει 
το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. 

  

δ) Το Α.Ε.Π. δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της 
παραοικονομίας. Παραοικονομία είναι το μέρος της οικονομικής δραστηριότητας το οποίο 
αποκρύπτουν οι πολίτες από το κράτος, είτε επειδή θέλουν να αποφύγουν τη φορολόγησή της 
είτε επειδή είναι παράνομη, όπως; λαθρεμπόριο, ναρκωτικά κ.τ.λ. Όλες αυτές οι οικονομικές 
δραστηριότητες δεν καταγράφονται στο Α.Ε.Π. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι 
ατέλειες αυτές του Α.Ε.Π. κάνουν προβληματική και τη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου 
μεταξύ διαφόρων κρατών. Το μέγεθος της παραοικονομίας, για παράδειγμα, διαφέρει από 
χώρα σε χώρα, άρα και οι συγκρίσεις είναι προβληματικές. 

 

 

Οι αμφιβολίες που υπάρχουν όσον αφορά στη σχέση του Α.Ε.Π. με την ευημερία μιας 
οικονομίας πρέπει να μας κάνουν προσεκτικούς ως προς τα μεγέθη του Α.Ε.Π. και τη 
χρήση τους. Αν το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. - παράγωγο μέγεθος του Α.Ε.Π. - 
μιας χώρας είναι σχετικά μεγαλύτερο από αυτό μιας άλλης, δε σημαίνει οπωσδήποτε ότι 
η ζωή στη χώρα αυτή είναι καλύτερη. Για μια τέτοια σύγκριση είναι απαραίτητο να 
ληφθούν υπόψη και άλλα δεδομένα, όπως οι δείκτες ιατρικής περίθαλψης, η ποιότητα 
του περιβάλλοντος κ.τ.λ., και δεν αρκούν τα συμπεράσματα που εξάγονται με βάση 
μόνον την εξέταση του μεγέθους του Α.Ε.Π..  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ 
Αμοιβή Οικιακής βοηθού 
Υπηρεσίες που παρέχει η μητέρα μαγειρεύοντας, καθαρίζοντας το σπίτι κλπ. 
Είσπραξη μιας κληρονομιάς 
Κέρδη από λαθρεμπόριο 
Επίδομα ανεργίας 
Αμοιβή δικηγόρου για εκπροσώπηση πελάτη στο δικαστήριο 
Είσπραξη ενοικίου από ακίνητο 
Ιδιοκατοίκηση 
Τόκοι καταθέσεων 
Δαπάνη για αγορά μεταχειρισμένης οικίας 
Δαπάνη για αγορά νεόκτιστης οικίας 
Αξία του γλυκού που παρασκεύασε η μητέρα 
Αξία του γλυκού από τον ζαχαροπλάστη 
Συντάξεις 
Κέρδη ασφαλιστικών εταιρειών 
Αξία υφάσματος που χρησιμοποιήθηκε από βιοτεχνία ρούχων 
Επίδομα γάμου και παιδιών 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια η σχέση της ανεργίας με το ΑΕΠ (νόμος του Okun); 
2. Γιατί το ΑΕΠ και ο ρυθμός αύξησής του αν και είναι ένας δείκτης οικονομικής 

προόδου της χώρας δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της ευημερίας των 
κατοίκων της χώρας; 

3. Για ποιους λόγους καταρτίζονται οι πίνακες των εθνικών λογαριασμών; 
4. Θα μπορούσε να προκύψει διαφορετικό αριθμητικό αποτέλεσμα μεταξύ Εθνικού 

προϊόντος, Εθνικού εισοδήματος και Εθνικής δαπάνης; Δικαιολογήστε την 
απάντησή σας. (Σε κάθε συναλλαγή συμμετέχουν δύο άτομα ο πωλητής και ο 
αγοραστής. Κάθε ευρώ που ξοδεύει ένας αγοραστής είναι ένα ευρώ εισοδήματος 
κάποιον πωλητή) 

5. Συμπληρώνω το παρακάτω διάγραμμα(Προσέχω την τομή των δύο συνόλων). 

 
 
 

GNP GDP 


