Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία
Γενικά
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με τη σημερινή του μορφή, καταρτίζεται από τον Ιανουάριο 2005, οπότε και
αντικατέστησε το Δείκτη Τιμών Τελικών Προϊόντων Προέλευσης Εξωτερικού. Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία
αναθεωρήθηκε πρόσφατα με έτος βάσης το 2015=100,0, προς το οποίο προσαρμόζονται οι προηγούμενες χρονολογικές
σειρές.
Σκοπός του δείκτη – Χρησιμοποιούμενοι ορισμοί
Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση των μηνιαίων μεταβολών των τιμών των προϊόντων των τομέων ορυχείων-μεταλλείων,
μεταποίησης και ενέργειας που εισάγονται από το εξωτερικό και μεταβιβάζονται, μέσω της αγοράς τους, σε μονάδεςεπιχειρήσεις του εσωτερικού, ανεξάρτητα του κλάδου δραστηριοποίησης των μονάδων αυτών.
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία είναι μηνιαίος δείκτης και αποτελεί σύνθεση των επί μέρους δεικτών τιμών
εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης και από Λοιπές Χώρες εκτός Ευρωζώνης, ανάλογα με τη διάκριση των χωρών
προέλευσης των εισαγωγών.
Οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων που συλλέγονται είναι τιμές CIF (Cost Insurance Freight) στα σύνορα της Χώρας,
εξαιρουμένων όλων των δασμών και φόρων που επιβαρύνουν τις εισαγωγικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν όμως το κόστος
μεταφοράς (ναύλος) και της ασφάλισης των προϊόντων που επιβαρύνουν την επιχείρηση για την εισαγωγή τους.
Οι τιμές που επιλέγονται για την κατάρτιση του δείκτη συλλέγονται από μονάδες-επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργούν ως
εισαγωγείς των προϊόντων που έχουν επιλεγεί στο αρχικό στάδιο. Οι τιμές αναφέρονται, κυρίως, στις συναλλαγές μεταξύ
μονάδων-επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας και ενεργούν ως εισαγωγείς προϊόντων και
μονάδων-επιχειρήσεων εγκατεστημένων στο εξωτερικό που ενεργούν ως εξαγωγείς προϊόντων προς την Ελλάδα.
Νομικό πλαίσιο
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου
αριθ.1165/98 "περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών”, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1158/05 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, ο εν λόγω δείκτης καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.656/2007
της Επιτροπής, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.451/2008 του Συμβουλίου.
Περίοδος αναφοράς
Μήνας
Έτος βάσης
2015=100,0.
Αναθεώρηση
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία είναι δείκτης σταθερής βάσης. Η αναθεώρηση του δείκτη με το νέο έτος βάσης
2010=100,0 διενεργήθη στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ.1165/98, σύμφωνα με τον οποίο
οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, με έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5.
Στατιστικές ταξινομήσεις
Σε επίπεδο κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται η νέα ταξινόμηση NACE Rev. 2, της Eurostat (Κανονισμός
1893/2006), ενώ σε επίπεδο κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων η ομαδοποίηση των 2ψήφιων και 3ψήφιων κλάδων, της
ταξινόμησης NACE Rev.2, γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 656/2007 της Επιτροπής. Σε επίπεδο προϊόντων
χρησιμοποιείται η νέα ταξινόμηση CPA 2008 της Eurostat (Κανονισμός 451/2008).
Γεωγραφική κάλυψη
Το σύνολο της Χώρας, με στοιχεία τιμών από την Αττική και άλλους 32 Νομούς της Χώρας.
Κάλυψη κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων
Ο δείκτης καλύπτει τους τομείς των ορυχείων και μεταλλείων, της μεταποίησης, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού
αερίου, τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων, όλα τα επίπεδα κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα
εισαγόμενα προϊόντα.
Διενεργούμενη έρευνα
Οι τιμές συγκεντρώνονται από 880 περίπου επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός παρατηρήσεων (τιμών) ανέρχεται στις
2540. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν να παρακολουθούνται 297 κωδικοί προϊόντων που προέρχονται από Χώρες της
Ευρωζώνης και 260 κωδικοί προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ευρωζώνης.
Δημοσίευση στοιχείων
Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0, δημοσιεύονται από τον Ιούλιο 2019, με
πρώτο μήνα αναφοράς τον Μάιο 2019. Οι αναδρομικές χρονοσειρές του δείκτη διατίθενται από τον Ιανουάριο του 2000.
Παραπομπές
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισμού του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη
Βιομηχανία, καθώς και στοιχεία χρονολογικών σειρών του δείκτη αυτού, διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT18/- .

