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2. Εισαγωγή

Περιεχόµενα
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο αποτελεί συνέχεια
του ∆είκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων που καταρτίζονταν περίοδο
1963-2004.
Μετά την πρώτη κατάρτιση του ∆είκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων το
1963, µε βάση τον Ιανουάριο 1963=100,0, ακολούθησαν οι
αναθεωρήσεις του δείκτη, µε βάση τον Ιανουάριο 1967=100,0, τον
Ιούνιο 1974=100,0, τον Ιανουάριο 1988=100,0, το έτος 1995=100,0
και το έτος 2000=100,0.
Κατά την αναθεώρηση του ανωτέρω δείκτη (2000=100,0), στο πλαίσιο
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1165/98 του Συµβουλίου «περί
βραχυπρόθεσµων στατιστικών», κρίθηκε απαραίτητη η µετονοµασία
του δείκτη αυτού σε «∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο»
και καθιερώθηκε η µέτρηση των µεταβολών του όγκου στο λιανικό
εµπόριο, µε τον υπολογισµό του «∆είκτη Όγκου στο Λιανικό
Εµπόριο».

2.1 Εισαγωγή

Στην αναθεώρηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο,
µε έτος βάσης 2005=100,0, εφαρµόστηκε η ταξινόµηση κλάδων
οικονοµικής δραστηριότητας NACE Rev.2, όπου το λιανικό εµπόριο
καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα καταστήµατα (καύσιµα) εντάχθηκε
στο λιανικό εµπόριο. Ως εκ τούτου, καθιερώθηκε ο παράλληλος
υπολογισµός των σειρών των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου
στο Λιανικό Εµπόριο, µε τη συµπερίληψη και χωρίς τη συµπερίληψη
των καυσίµων αυτοκινήτων. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η
διατήρηση της συγκρισιµότητας µε τις προηγούµενες σειρές των
∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο έτους
βάσης 2000 (2000=100,0), όπου τα «καύσιµα» δεν περιλαµβάνονταν
στο λιανικό εµπόριο.
Στην τελευταία αναθεώρηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό
Εµπόριο, µε έτος βάσης 2010=100,0, ο αναδροµικός υπολογισµός και
η αναπροσαρµογή των αναθεωρηµένων σειρών των δεικτών
(2010=100,0) που περιλαµβάνουν τα «καύσιµα» είναι εφικτός και έχει
γίνει από τον Ιανουάριο του έτους 2000, ενώ για τις αντίστοιχες σειρές,
οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα «καύσιµα», η αναπροσαρµογή έχει
γίνει από τον Ιανουάριο του έτους 1995.

3. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων
3.1 Μεταδεδοµένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδοµένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδοµένα που
ενηµερώθηκαν τελευταία

4. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόµενα

Απρίλιος 2016
Απρίλιος 2016
Απρίλιος 2016

Περιεχόµενα

4.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο αναφέρεται στο σύνολο Χώρας. Ο Γενικός ∆είκτης
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συντίθεται από τους επιµέρους δείκτες έντεκα (11) κατηγοριών οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας. Οι κατηγορίες αυτές δηµιουργούνται από την οµαδοποίηση των καλυπτόµενων κλάδων
οικονοµικής δραστηριότητας µε κωδικούς NACE Rev. 2 : 4711-4799.
Οι έντεκα (11) κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας στο ∆είκτη Κύκλου
Εργασιών είναι οι ακόλουθες :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων (super markets)
Πολυκαταστήµατα
Τρόφιµα – ποτά – καπνός
Καύσιµα-λιπαντικά αυτοκινήτων
1
Φαρµακευτικά προϊόντα – καλλυντικά
2
Ένδυση – υπόδηση
3
Έπιπλα – ηλεκτρικά είδη – οικιακός εξοπλισµός
4
Βιβλία – χαρτικά – λοιπά είδη
Πωλήσεις µέσω διαδικτύου ή αλληλογραφίας
Πωλήσεις µεταχειρισµένων ειδών
Πωλήσεις εκτός καταστηµάτων

Ανάλογες µε τις παραπάνω κατηγορίες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας εφαρµόζονται και για την
ανάλυση του ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µε τη διαφορά ότι, για τις τελευταίες τρεις κατηγορίες δεν
υπολογίζεται ο δείκτης όγκου.
4.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης
Εφαρµόζεται η στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2, όπως απαιτείται από τον
ης
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20 ∆εκεµβρίου
2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev. 2.
4.3 Κάλυψη κλάδων
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0), σύµφωνα µε τη ταξινόµηση NACE Rev.2,
καλύπτει τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µε κωδικούς από 4711 έως και 4799.
4.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών
Σκοπός του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών λιανικού
εµπορίου. Ο δείκτης είναι διορθωµένος βάσει του αριθµού εργάσιµων ηµερών.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό µε αριθµό 1503/2006 της Επιτροπής, ο κύκλος εργασιών περιλαµβάνει τα
συνολικά ποσά που έχει τιµολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία
αντιστοιχούν σε µεταπώληση αγαθών χωρίς κανένα µετασχηµατισµό. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται
κάθε µήνα, αφορούν στις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις (λιανικές και χονδρικές), από τις οποίες εξαιρείται
ο ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβάνονται οι άλλοι φόροι και τα τέλη επί των αγαθών.
Ο όγκος των πωλήσεων αντιπροσωπεύει την αξία του κύκλου εργασιών σε σταθερές τιµές και αποτελεί ένα
ποσοτικό δείκτη. Υπολογίζεται µε τον αποπληθωρισµό του κύκλου εργασιών σε τρέχουσες τιµές, βάσει του
αποπληθωριστή πωλήσεων, από οµοειδείς κατηγορίες του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ).
4.5 Στατιστικές µονάδες
Μονάδα δειγµατοληψίας για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας είναι η επιχείρηση.
4.6 Πληθυσµός αναφοράς
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0) αναφέρεται σε 41.801
επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, που ανήκουν στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µε τετραψήφιους

•
1

Φαρµακευτικά είδη, Ιατρικά και ορθοπεδικά είδη, Καλλυντικά και είδη καλλωπισµού
Ενδύµατα, Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, Υποδήµατα και δερµάτινα είδη
3
Έπιπλα και φωτιστικά είδη, Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, Εξοπλισµός ήχου και εικόνας, Εµπόριο εγγραφών µουσικής και
εικόνας, Εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών
4
Βιβλία, Εφηµερίδες και γραφική ύλη, Αθλητικός εξοπλισµός, Παιχνίδια, Ρολόγια και κοσµήµατα, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
περιφερειακές µονάδες υπολογιστών και λογισµικού, Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, Εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών, Εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
2

3

κωδικούς από 4711 έως και 4799, της στατιστικής ταξινόµησης NACE Rev.2, µε ετήσιο κύκλο εργασιών
(έτους 2010) ίσο ή µεγαλύτερο των 200.000 Ευρώ.
4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Γεωγραφικό επίπεδο των στοιχείων είναι το σύνολο χώρας.
4.8 Χρονική κάλυψη
Η διάθεση χρονοσειρών του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0) που περιλαµβάνει
και το λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα καταστήµατα (καύσιµα) γίνεται µηνιαία, µε πρώτη
περίοδο αναφοράς τον Ιανουάριο 2000.
Η διάθεση των χρονοσειρών του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο (2010 = 100,0) χωρίς τα
«καύσιµα» γίνεται µηνιαία, µε πρώτη περίοδο αναφοράς τον Ιανουάριο 1995.
Η διάθεση χρονοσειρών του ∆είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0) µε τη συµπερίληψη και χωρίς
τη συµπερίληψη των καυσίµων γίνεται µηνιαία, µε πρώτη περίοδο αναφοράς τον Ιανουάριο 2000.
4.9 Περίοδος βάσης
Έτος βάσης είναι το 2010 (2010=100,0).

5. Μονάδα µέτρησης

Περιεχόµενα

∆είκτες, ποσοστιαίες µεταβολές (%) (ετήσιες και µηνιαίες).

6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόµενα

Περίοδος αναφοράς είναι ο µήνας.

7. Θεσµική εντολή

Περιεχόµενα

7.1 Νοµικές πράξεις και άλλες συµφωνίες
1. Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόµος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του
Νόµου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», από το Άρθρο
45 του Νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», από το άρθρο 22
παράγραφος 1 του Νόµου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», από το
άρθρο πρώτο του Νόµου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και των Υπουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις», από το άρθρο
323 του Νόµου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄): «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική
µορφή - Σήµατα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 7 παράγραφος 1 της από 18/11/2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/τ. Α΄) «∆ηµοσιονοµικοί κανόνες και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 93 του
Νόµου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ. Α΄): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών
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και λοιπές διατάξεις», από το άρθρο 6 παράγραφος 8 του Νόµου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/τ. Α΄):
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2012 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του
εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που
κατοικούν σε ένα κράτος – µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση
του ν. 2196/1994 (Α΄41) και άλλες διατάξεις», από το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Γ.3 του Νόµου
4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄): «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις» και από το άρθρο 33 παράγραφοι 5α και 5β του Νόµου 4258/2014
(ΦΕΚ 94/τ. Α΄): «∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έτους
2012, ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε
τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόµου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την
Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της
Επιτροπής (Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά µε την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και
υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, µετά την αναθεώρησή του, η οποία
υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος.
Προεδρικό ∆ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε
διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθµιση θεµάτων
διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Το νοµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework.
2. Νοµική βάση για το ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο είναι:
Κανονισµός (ΕΚ), αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών, όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1158/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη
θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2 και για την
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών της
ΕΚ σχετικών µε ειδικούς στατιστικούς τοµείς
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1503/2006 της Επιτροπής για την εφαρµογή και την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών όσον αφορά τους
ορισµούς των µεταβλητών, τον κατάλογο των µεταβλητών και τη συχνότητα κατάρτισης στατιστικών
7.2 ∆ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων
--------

8. Εµπιστευτικότητα

Περιεχόµενα

8.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας
Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται
µε τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νόµου 3832/2010 όπως ισχύει, µε τα Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονισµού
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και µε τα Άρθρα 10 και 15
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
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Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ µε την τήρηση των στατιστικών αρχών του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως µε την τήρηση της αρχής του στατιστικού
απορρήτου.
8.2 Εµπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδοµένων
Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άµεση ή έµµεση αναγνώριση των στατιστικών µονάδων που
τα παρείχαν µε την αποκάλυψη εξατοµικευµένων πληροφοριών, που λαµβάνονται άµεσα για
στατιστικούς σκοπούς ή έµµεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαµβάνει όλα τα κατάλληλα
προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των µεµονωµένων στατιστικών µονάδων
µε τα τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά
αποτελέσµατα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της µονάδας των στατιστικών
στοιχείων διαδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και µόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσµατα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), µε τέτοιο
τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να µη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η µονάδα που παρείχε τα στατιστικά στοιχεία συµφώνησε ανεπιφύλακτα για τη διάθεσή τους.
Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα
πρόσβασης µόνο το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί µε πράξη
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ µπορεί να χορηγεί σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις για
επιστηµονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την έµµεση ταύτιση
των στατιστικών µονάδων. Η πρόσβαση χορηγείται µε τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ερευνητή, η οποία συνοδεύεται από λεπτοµερή ερευνητική
πρόταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα·
β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει µε επαρκείς λεπτοµέρειες το σύνολο των δεδοµένων για το
οποίο θα χορηγηθεί πρόσβαση, τις µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων και τον απαιτούµενο χρόνο
για τη διενέργεια της έρευνας·
γ) έχει συναφθεί, µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του µεµονωµένου ερευνητή, του ιδρύµατος στο οποίο
εργάζεται, ή του Οργανισµού που εντέλλεται τη διενέργεια της έρευνας, κατά περίπτωση, σύµβαση
που καθορίζει τους όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών, τα µέτρα για την τήρηση
του απορρήτου των στατιστικών δεδοµένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των
υποχρεώσεων.
Ζητήµατα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι
να εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο µπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδοµένα, έτσι ώστε να
µην είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώµενης µονάδας, είτε άµεσα είτε έµµεσα,

•

κριτήρια ανωνυµοποίησης για τα µικροδεδοµένα που παρέχονται σε χρήστες,

•

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς
σκοπούς.

Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και οι Ιδιώτες Συνεργάτες που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε στατιστικές έρευνες διενεργούµενες από
την ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
δεσµεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα
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ανωτέρω πρόσωπα και µετά τη λήξη των καθηκόντων τους.
Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε
υπάλληλο ή εργαζόµενο στην ΕΛΣΤΑΤ, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης
καθήκοντος και µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το
στατιστικό απόρρητο. Το πρόστιµο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για
την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή
συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

9. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόµενα

9.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Στο τέλος κάθε έτους, η ΕΛΣΤΑΤ δηµοσιεύει ηµερολόγιο ανακοινώσεων των ∆ελτίων Τύπου που
περιλαµβάνει τις ακριβείς ηµεροµηνίες ανακοίνωσης όλων των δεδοµένων για το επόµενο έτος.
9.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Το ηµερολόγιο διανέµεται στον τύπο και είναι διαθέσιµο χωρίς χρέωση σε κάθε ενδιαφερόµενο. Επίσης, το
συγκεκριµένο
ηµερολόγιο
είναι
αναρτηµένο
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΛΣΤΑΤ
(http://www.statistics.gr/el/calendar) µε τίτλο «Ηµερολόγιο Ανακοινώσεων»
9.3 Πρόσβαση χρηστών
Οι δείκτες διατίθενται ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόµενους χρήστες µε το δελτίο τύπου του δείκτη
κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο, το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT39/-) κατά τις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες που
αναγράφονται στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων. Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιµο και µε fax ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail).
Επίσης, οι δείκτες διαβιβάζονται στη Eurostat ταυτόχρονα µε την ανακοίνωσή τους σε εθνικό επίπεδο.
∆εν υπάρχει κανενός είδους πρόσβαση στους δείκτες από χρήστες ή από την κυβέρνηση πριν την
ανακοίνωσή τους.

10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόµενα

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο διαχέεται σε µηνιαία βάση.

11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόµενα

11.1 ∆ελτία Τύπου
Κάθε µήνα, 60 ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς των στοιχείων, στις 12.00 το µεσηµέρι,
ανακοινώνεται το δελτίο τύπου, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που περιλαµβάνει τους πρόσφατα
υπολογισµένους δείκτες. Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT39/-) και αποστέλλεται χωρίς χρέωση, κυρίως µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στον τύπο και σε άλλους ενδιαφερόµενους χρήστες.
11.2 ∆ηµοσιεύµατα
Τα στοιχεία ανακοινώνονται µε το προβλεπόµενο ∆ελτίο Τύπου. Μηνιαία και ετήσια στοιχεία ∆εικτών Κύκλου
Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, καθώς και ποσοστιαίων µεταβολών, σε επίπεδο Γενικού ∆είκτη
και βασικών κατηγοριών οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας είναι διαθέσιµα στην

7

ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT39/-).
δηµοσιεύονται και στα ακόλουθα δηµοσιεύµατα:

•
•

Επίσης,

οι

δείκτες

Ελληνική Οικονοµία (http://www.statistics.gr/el/the-greek-economy)
Η Ελλάδα µε αριθµούς (http://www.statistics.gr/el/greece-in-figures)

11.3 Βάση δεδοµένων on-line
∆εν υπάρχει on-line βάση δεδοµένων για το ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο.
11.3.1 Πίνακες δεδοµένων (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)

Η επισκεψιµότητα των χρηστών στον ιστοχώρο ανήλθε κατά το έτος 2015 στις 14.615 φορές.
11.4 Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα
Τα µικροδεδοµένα είναι διαθέσιµα κατόπιν αιτήσεως στην:
∆ιεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Για λόγους εµπιστευτικότητας πρόσβαση στα µικροδεδοµένα επιτρέπεται µόνο κάτω από αυστηρές
προϋποθέσεις και µε τήρηση πάντοτε σχετικής διαδικασίας.
11.5 Άλλη διάχυση δεδοµένων
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

11.5.1 Μεταδεδοµένα (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Ο αριθµός επισκέψεων των χρηστών στα µεταδεδοµένα της έρευνας του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου
στο λιανικό εµπόριο ανήλθε κατά το έτος 2015 στις 14.615.

12. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης

Περιεχόµενα

12.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας
Η µεθοδολογία κατάρτισης του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο καθορίζεται από
την ΕΛΣΤΑΤ, λαµβάνοντας υπόψη διεθνείς πρακτικές, καθώς και τις οδηγίες, τις υποδείξεις και τα πρότυπα
της Eurostat που περιλαµβάνονται στα παρακάτω εγχειρίδια:
Methodology of Short-term Business Statistics, Interpretation and guidelines
Methodology of short term business statistics, Associated documents
PEEIs in focus. A summary for the retail trade turnover and volume of sales indices
Μεθοδολογικό σηµείωµα/δηµοσίευµα για την κατάρτιση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό
Εµπόριο
στην
Ελλάδα
είναι
διαθέσιµο
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΛΣΤΑΤ
(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT39/-)., το οποίο περιλαµβάνει πληροφορίες για τις
πηγές συλλογής των στοιχείων και για την εφαρµοζόµενη µέθοδο υπολογισµού των δεικτών.
12.1.1 Πληρότητα µεταδεδοµένων (ποσοστό)
Μεταδεδοµένα για την κατάρτιση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο είναι
διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT39/-).,
Εποµένως, υπάρχει πληρότητα 100%.
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12.2 Τεκµηρίωση επί της ποιότητας
Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες του δείκτη υπάρχει διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT39/-).

13. ∆ιαχείριση ποιότητας

Περιεχόµενα

13.1 ∆ιασφάλιση ποιότητας
Ποιοτικοί έλεγχοι για την επικύρωση των δεδοµένων πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διαδικασία κατάρτισης
του δείκτη, δηλαδή από τη φάση συλλογής των δεδοµένων έως τον τελικό υπολογισµό του δείκτη.
Συγκεκριµένα:
•

•

•

Χρησιµοποιείται εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό που µετέχει στις διαδοχικές φάσεις της
διαδικασίας κατάρτισης του δείκτη, όπως α) στη συλλογή των δεδοµένων, που περιλαµβάνει και την
επικοινωνία µε τις ερευνώµενες επιχειρήσεις, β) στον αρχικό έλεγχο των δεδοµένων ως προς την
ορθότητά τους, γ) στην εισαγωγή των δεδοµένων στον Η/Υ και δ) στον τελικό έλεγχο των δεδοµένων,
που πραγµατοποιείται µετά τον υπολογισµό του δείκτη. Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των
δεδοµένων δίνει στο προσωπικό τη δυνατότητα να έχει µια απολύτως σφαιρική και διαχρονική εικόνα
της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που έχει υπό την ευθύνη του.
Τα δεδοµένα επικυρώνονται, είτε πριν είτε µετά την εισαγωγή τους στον Η/Υ, µέσω λογικών ελέγχων. Η
επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει και τη µελέτη τους προκειµένου να εντοπιστούν και τελικά να
διορθωθούν σφάλµατα είτε µέτρησης, είτε εισαγωγής στον Η/Υ. Ο εντοπισµός των συγκεκριµένων
σφαλµάτων γίνεται εξετάζοντας εάν οι τιµές των δεδοµένων βρίσκονται µέσα σε συγκεκριµένο εύρος
τιµών που καθορίζεται βάσει του µεγέθους των επιχειρήσεων, καθώς και της εποχικότητας των
δεδοµένων. Αναφορικά µε τα σφάλµατα µέτρησης, αφού εντοπιστούν, γίνεται περαιτέρω διερεύνηση, σε
συνεργασία µε την επιχείρηση, προκειµένου να επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για εσφαλµένη τιµή ή εάν
πρόκειται για κάποια ακραία τιµή (outlier value).
Για τον υπολογισµό των δεικτών χρησιµοποιείται ειδικό λογισµικό πρόγραµµα, όπου η επεξεργασία των
δεδοµένων, καθώς και οι υπολογισµοί, µε την εφαρµογή µαθηµατικών τύπων, γίνονται µέσω ειδικών
προγραµµάτων πληροφορικής (ρουτινών) µε αποτέλεσµα να µην παρουσιάζονται σφάλµατα στα τελικά
αποτελέσµατα. Ωστόσο, πραγµατοποιούνται και σε αυτή τη φάση έλεγχοι συνάφειας των
αποτελεσµάτων, κυρίως µέσω της µελέτης του ρυθµού µεταβολής των επιµέρους δεικτών στις
κατηγορίες των οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και της επίπτωσής τους στο
γενικό δείκτη.

Η ΕΛΣΤΑΤ στοχεύει στη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων στατιστικών
και τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές. Τούτο επιτυγχάνεται µε τις εφαρµοζόµενες
οδηγίες ποιότητας, η περιγραφή των οποίων είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στις
διαδικτυακές πύλες : http://www.statistics.gr/el/quality-asurance-framework και
http://www.statistics.gr/el/policies.
13.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο θεωρείται υψηλής ποιότητας, γιατί:
•

∆ιασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη, µε τη
διενέργεια ποιοτικών ελέγχων για την επικύρωσή τους.

•

Καταρτίζεται ο δείκτης από το 1963 στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει η σχετική εµπειρία και
τεχνογνωσία.

•

Οι έννοιες και οι ορισµοί των µεταβλητών που εφαρµόζονται για την κατάρτιση του δείκτη, καθώς και η
εφαρµοζόµενη µεθοδολογία του δείκτη ακολουθούν ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

14. Χρησιµότητα

Περιεχόµενα

14.1 Ανάγκες χρηστών
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο καλύπτει εθνικές ανάγκες, καθώς και ανάγκες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χρηστών. Γενικά, ο δείκτης παρέχει στατιστική πληροφόρηση,
απαραίτητη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της αγοράς αγαθών.
Οι κύριοι εγχώριοι χρήστες του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο είναι οι εξής:
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•

Κυβέρνηση και δηµόσιοι φορείς

•

Τράπεζα της Ελλάδος και εµπορικές τράπεζες,

•

Επιστηµονική κοινότητα (καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές)

•
•
•

Τύπος και άλλα MME
Επιχειρήσεις
Εθνική Συνοµοσπονδία Εθνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ)

Σε διεθνές επίπεδο, ο κύριος χρήστης είναι η Eurostat, καθώς και άλλοι διεθνείς οργανισµοί, όπως το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), ο Οργανισµός για την
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD), ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (UN), το ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας (ILO) κλπ.
Οι ανάγκες των χρηστών ποικίλουν. Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, ο δείκτης χρησιµοποιείται ως
εργαλείο που παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση για τη δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την
αποδοτικότητα του επιχειρηµατικού κλάδου, προκειµένου να καθοριστεί η οικονοµική πολιτική από την
κυβέρνηση και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων για ανάληψη πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις ή από
άλλους φορείς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει ανάγκη παροχής απόλυτα συγκρίσιµων στατιστικών,
προκειµένου να καθοριστεί η ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική.
14.2 Ικανοποίηση χρηστών
α. Έρευνα Χρηστών
H ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί Έρευνα Χρηστών κάθε έξι µήνες, τα αποτελέσµατα της οποίας ανακοινώνονται στο
«Ενηµερωτικό ∆ελτίο» (δίγλωσσο) που εκδίδει το Τµήµα Βιβλιοθήκης και το Τµήµα Παροχής Στατιστικής
Πληροφόρησης, αξιοποιώντας το ∆ελτίο Χρήστη. Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται εξαµηνιαία στοιχεία του
αριθµού των χρηστών, σε συνδυασµό µε ορισµένες άλλες µεταβλητές, όπως ο βαθµός κάλυψης των
αιτηµάτων, το είδος των ζητούµενων στατιστικών στοιχείων, καθώς και ο τρόπος διάδοσης της στατιστικής
πληροφόρησης. Τα χαρακτηριστικά αυτά εµφανίζονται υπό µορφή πινάκων, σε απόλυτα και ποσοστιαία
µεγέθη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα της Έρευνας Χρηστών είναι διαθέσιµες στη
διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey.
β. Συνέδριο Χρηστών Στατιστικών Στοιχείων
Σύµφωνα µε το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραµµά της, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί από το
2010, σε ετήσια βάση, Συνέδριο Χρηστών, που λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι φορέων του ιδιωτικού και
του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων.
Τα Συνέδρια παρέχουν µια σηµαντική ευκαιρία στην ΕΛΣΤΑΤ για τη συγκέντρωση σχολίων και υποδείξεων
από χρήστες των στατιστικών της, σχετικά µε τη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, την πρόσβαση
στα στατιστικά στοιχεία από τους χρήστες και τις ελλείψεις στα παραγόµενα στατιστικά στοιχεία.
Τα Συνέδρια Χρηστών βοηθούν σηµαντικά την ΕΛΣΤΑΤ να εξαγάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για τους τοµείς
στους οποίους το στατιστικό προϊόν και οι υπηρεσίες της µπορούν να βελτιωθούν, ώστε να ανταποκρίνονται
περισσότερο στις εξελισσόµενες ανάγκες των χρηστών. Τα συµπεράσµατα αυτά ενσωµατώνονται στα
ετήσια και µεσοπρόθεσµα στατιστικά προγράµµατα της ΕΛΣΤΑΤ. Περισσότερες πληροφορίες για τα
Συνέδρια Χρηστών είναι διαθέσιµες στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/user-conference.
14.3 Πληρότητα
Η κατάρτιση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και του Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο και τα παρεχόµενα
αποτελέσµατα είναι σε πλήρη συµφωνία µε τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισµούς.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόµενα

15.1 Συνολική ακρίβεια
Οι πηγές σφαλµάτων που επηρεάζουν την ακρίβεια του δείκτη είναι α) τα δειγµατοληπτικά σφάλµατα και β)
τα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα.
Τα δειγµατοληπτικά σφάλµατα οφείλονται στο γεγονός ότι για την κατάρτιση του δείκτη δεν ερευνώνται όλες
οι επιχειρήσεις του πληθυσµού-στόχου, αλλά ένα δείγµα από αυτές. Το µέγεθος του δείγµατος επιχειρήσεων
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του δείκτη εξασφαλίζει εκτιµήσεις υψηλής ακρίβειας για το γενικό δείκτη, καθώς και για τις περισσότερες
κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας.
Τα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα του δείκτη αφορούν κυρίως στα σφάλµατα µέτρησης των δεδοµένων και
στα σφάλµατα µη απόκρισης των επιχειρήσεων του δείγµατος. Τα σφάλµατα µέτρησης που έγιναν κατά τη
συλλογή των στοιχείων εντοπίζονται µε τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και κατόπιν διορθώνονται.
Αναφορικά µε τα σφάλµατα µη απόκρισης, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια µέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας ή άλλης επικοινωνίας µε τις επιχειρήσεις που δεν απέστειλαν δεδοµένα, ώστε να
συνεργαστούν και να χορηγήσουν τα αιτούµενα στοιχεία.
Εποµένως, η συνολική ακρίβεια του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εµπόριο θεωρείται γενικά
υψηλή.
15.2 ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
Η έρευνα για την κατάρτιση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και του Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο είναι
δειγµατοληπτική και ως εκ τούτου οι εκτιµήσεις του γενικού δείκτη, καθώς και των κατηγοριών
καταστηµάτων λιανικού εµπορίου εµφανίζουν δειγµατοληπτικά σφάλµατα.
∆είκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο
Τα σφάλµατα δειγµατοληψίας, υπό µορφή συντελεστή µεταβλητότητας, για τις εκτιµήσεις της ετήσιας και
µηνιαίας µεταβολής του δείκτη κύκλου εργασιών µηνός Οκτωβρίου 2015 εµφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα.

Κατηγορίες καταστηµάτων λιανικού
εµπορίου

Συντελεστές
µεταβλητότητας (%)
Ετήσια
µεταβολή

Μηνιαία
µεταβολή

Γενικός ∆είκτης

1,2

0,8

Γενικός ∆είκτης (εκτός καυσίµων και λιπαντικών
αυτοκινήτων)

1,4

0,9

Καταστήµατα ειδών διατροφής
Καταστήµατα καυσίµων και λιπαντικών
αυτοκινήτων

2,2

1,1

3,4

1,3

Λοιπά καταστήµατα

1,3

1,4

2,6
2,8
2,5
2,0
2,2
2,4
3,9

1,1
1,4
4,4
2,1
2,0
2,3
4,0

Κύριες κατηγορίες καταστηµάτων

Επιµέρους κατηγορίες καταστηµάτων
Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων
Πολυκαταστήµατα
Τρόφιµα – Ποτά – Καπνός
Φαρµακευτικά – Καλλυντικά
Ένδυση –Υπόδηση
Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισµός
Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη δώρων κ.ά.

∆είκτης όγκου στο λιανικό εµπόριο
Ο ∆είκτης Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο προκύπτει από το ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο,
εάν αυτός αποπληθωριστεί µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆.Τ.Κ). Επειδή για τη συλλογή δεδοµένων της
έρευνας του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή εφαρµόζεται κατευθυνόµενη (και όχι τυχαία) δειγµατοληψία, δεν
καθίσταται δυνατός ο υπολογισµός του σφάλµα δειγµατοληψίας των δεικτών τιµών καταναλωτή που
χρησιµοποιούνται ως αποπληθωριστές για τη µετατροπή του δείκτη κύκλου εργασιών σε δείκτη όγκου. Ως
εκ τούτου, τα παραπάνω σφάλµατα δειγµατοληψίας του δείκτη κύκλου εργασιών κατά κατηγορίες
καταστηµάτων λιανικού εµπορίου, παρέχουν κατά προσέγγιση το βαθµό ακρίβειας και του δείκτη όγκου.
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Ο υπολογισµός των παραπάνω συντελεστών µεταβλητότητας έγινε µε τη χρήση κατάλληλων µαθηµατικών
τύπων κατά τρόπο µε τον οποίο λάβαµε υπόψη το σχέδιο δειγµατοληψίας της έρευνας (µονοσταδιακή
στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία), καθώς και τη διαδικασία εκτίµησης του δείκτη κύκλου εργασιών στο
λιανικό εµπόριο. Μέθοδοι εκτίµησης της διακύµανσης των αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στη διαδικτυακή
πύλη της EUROSTAT: Variance estimation, Eurostat, 2002

15.3 Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
15.3.1 Σφάλµα κάλυψης
∆εν παρατηρούνται σφάλµατα κάλυψης στο Μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ επί του οποίου βασίστηκε
ο σχεδιασµός της έρευνας για την κατάρτιση του δείκτη.
15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
∆εν παρατηρούνται σφάλµατα υπερκάλυψης (π.χ,. κλειστές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εκτός πεδίου έρευνας
κλπ) στο Μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, που χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή των επιχειρήσεων του
δείγµατος της έρευνας για την κατάρτιση του δείκτη.
15.3.1.2 A3. Κοινές µονάδες (ποσοστό)
Για την κατάρτιση του δείκτη χρησιµοποιείται κοινό δείγµα επιχειρήσεων για κάθε µήνα, το οποίο
ανανεώνεται, όταν αλλάζει το έτος βάσης του δείκτη. Εποµένως, το ποσοστό των κοινών επιχειρήσεων του
δείγµατος µεταξύ των µηνών ανέρχεται στο 100%.
15.3.2 Σφάλµα µέτρησης
Τα σφάλµατα µέτρησης που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων του δείκτη
εντοπίζονται µε τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και κατόπιν διορθώνονται.
15.3.3 Σφάλµα µη ανταπόκρισης

Η µη απόκριση των επιχειρήσεων αντιµετωπίζεται µε τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή υπενθύµισης
µέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και προσωπικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις, προκειµένου
να επιτευχθεί η συλλογή των αιτούµενων στοιχείων.
Στη διαδικασία υπολογισµού του δείκτη, η µη απόκριση αντιµετωπίζεται µε την αύξηση της στάθµισης των
επιχειρήσεων που αποκρίθηκαν, χωριστά για κάθε κατηγορία οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας και τάξη µεγέθους επιχειρήσεων.
15.3.4 Σφάλµα επεξεργασίας
Μετά τη συλλογή των δεδοµένων, πραγµατοποιείται µια σειρά από διαδικασίες πριν από την παραγωγή του
δείκτη (π.χ. στάθµιση των επιχειρήσεων, υπολογισµοί µε την εφαρµογή µαθηµατικών τύπων,
πινακοποίηση αποτελεσµάτων κ.λπ.). Σφάλµατα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των δεδοµένων δεν
εµφανίζονται, γιατί όλες αυτές οι εργασίες πραγµατοποιούνται µε τη χρήση ειδικού λογισµικού
προγράµµατος.
15.3.5 Σφάλµα από την εφαρµογή µοντέλου
Για την κατάρτιση του δείκτη δεν εφαρµόζεται κάποιο µοντέλο

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόµενα

16.1 Επικαιρότητα
Ο δείκτης δηµοσιεύεται 60 ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς.
16.2 Χρονική ακρίβεια
Όλες οι δηµοσιεύσεις του δείκτη γίνονται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που περιλαµβάνεται στο
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ηµερολόγιο ανακοινώσεων.

17. Συγκρισιµότητα

Περιεχόµενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
Για την κατάρτιση του δείκτη ακολουθούνται οι Κανονισµοί και οι βασικές µεθοδολογικές αρχές των
βραχυπρόθεσµων στατιστικών, γεγονός που εξασφαλίζει καλή συγκρισιµότητα του δείκτη µε τους
αντίστοιχους δείκτες των χωρών µελών της Ε.Ε., λαµβάνοντας πάντα υπόψη και τις ειδικές συνθήκες που
ισχύουν σε κάθε χώρα, οι οποίες υπαγορεύουν µικρές µεθοδολογικές αποκλίσεις.
17.1.1 Ασυµµετρία αντικριζόµενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
Στο δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εµπόριο δεν υφίστανται αντικριζόµενες στατιστικές
µεταξύ χωρών µελών της Ε.Ε.
17.2 ∆ιαχρονική συγκρισιµότητα
Με την εφαρµογή της NACE Rev. 2, το λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα καταστήµατα
(καύσιµα) εντάχθηκε στο λιανικό εµπόριο. Ως εκ τούτου, στην αναθεώρηση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών
και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο µε έτος βάσης 2005 (2005=100,0), κρίθηκε αναγκαίο να υπολογίζονται
παράλληλες σειρές για τον αναθεωρηµένο δείκτη, µε τη συµπερίληψη και χωρίς τη συµπερίληψη των
καυσίµων. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η διατήρηση της συγκρισιµότητας µε τις προηγούµενες σειρές
των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο έτους βάσης 2000 (2000=100,0), στις
οποίες τα «καύσιµα» δεν περιλαµβάνονταν στο λιανικό εµπόριο.
Εποµένως, ο αναδροµικός υπολογισµός και η αναπροσαρµογή των αναθεωρηµένων σειρών των δεικτών
έτους βάσης 2010 (2010=100,0) που περιλαµβάνουν τα «καύσιµα», είναι εφικτός και έχει γίνει από τον
Ιανουάριο του 2000, ενώ για τις αντίστοιχες σειρές, οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα «καύσιµα», η
αναπροσαρµογή έχει γίνει από τον Ιανουάριο του 1995.

18. Συνοχή

Περιεχόµενα

18.1 ∆ιατοµεακή συνοχή
18.1.1 Συνοχή µεταξύ µηνιαίων, τριµηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Συνοχή του δείκτη µε τις διαρθρωτικές στατιστικές των επιχειρήσεων στο λιανικό εµπόριο
Σύµφωνα τους Κανονισµούς µε αριθ. 58/97 του Συµβουλίου και 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, οι διαρθρωτικές στατιστικές των επιχειρήσεων καλύπτουν εκτός των άλλων κλάδων
οικονοµικής δραστηριότητας και τον κλάδο του λιανικού εµπορίου. Επειδή οι συγκεκριµένες στατιστικές είναι
ετήσιες, γίνεται σύγκριση και εξετάζεται η συνοχή του ρυθµού µεταβολής του µέσου ετήσιου δείκτη µε τον
αντίστοιχο ρυθµό του ετήσιου κύκλου εργασιών των διαρθρωτικών στατιστικών των επιχειρήσεων στο
λιανικό εµπόριο.
Οι µικρές διαφορές που παρατηρούνται στο ρυθµό µεταβολής µεταξύ του δείκτη και του κύκλου εργασιών
των διαρθρωτικών στατιστικών κυρίως οφείλονται στο γεγονός ότι για την κατάρτιση του δείκτη
χρησιµοποιείται κοινό δείγµα επιχειρήσεων για κάθε µήνα, το οποίο ανανεώνεται, όταν αλλάζει το έτος
βάσης του δείκτη, ενώ για την κατάρτιση των διαρθρωτικών στατιστικών το δείγµα επιχειρήσεων αλλάζει
κάθε έτος, µε εξαίρεση τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. Το κοινό δείγµα επιχειρήσεων που χρησιµοποιεί ο
δείκτης εξασφαλίζει την ακριβή αποτύπωση της µεταβολής του δείκτη µεταξύ διαφορετικών χρονικών
περιόδων.
18.1.2 Συνοχή µε Εθνικούς Λογαριασµούς
Ο δείκτης χρησιµοποιείται στον υπολογισµό των τριµηνιαίων και προσωρινών ετήσιων δεδοµένων του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στο λιανικό εµπόριο . Ως εκ τούτου, υπάρχει συνοχή του ρυθµού
µεταβολής του δείκτη µε τον αντίστοιχο ρυθµό µεταβολής του λιανικού εµπορίου στους Εθνικούς
Λογαριασµούς.
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18.2 Εσωτερική συνοχή
Οι εκτιµήσεις του δείκτη στις κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας έχουν
υψηλή εσωτερική συνοχή, γιατί χρησιµοποιείται ενιαία βάση δεδοµένων και ο υπολογισµός τους γίνεται µε
την ίδια µέθοδο.

19. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόµενα

α) Όσον αφορά στο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ που εµπλέκεται στην κατάρτιση του δείκτη, το ετήσιο κόστος,
σε εργασθείσες ώρες, ανέρχεται σε 12.715 ώρες.
β) Όσον αφορά στις ερευνώµενες επιχειρήσεις, η µέση ετήσια επιβάρυνση, σε εργασθείσες ώρες που
απαιτήθηκαν για την παροχή απάντησης από τις επιχειρήσεις, είναι 7,5 λεπτά της ώρας ανά επιχείρηση

20. Αναθεώρηση δεδοµένων

Περιεχόµενα

20.1 Πολιτική αναθεώρησης
Ο δείκτης δηµοσιεύεται 60 ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς. Τα στοιχεία χαρακτηρίζονται
προσωρινά, κατά την πρώτη ανακοίνωση. Τα στοιχεία οριστικοποιούνται κατά τη δηµοσίευση των στοιχείων
του επόµενου µήνα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του υπ΄αριθ. 1165/98 Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου «περί βραχυπροθέσµων
στατιστικών», ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο αναθεωρείται κάθε 5 έτη και
ειδικότερα στα ηµερολογιακά έτη που λήγουν σε 0 και 5. Σκοπός των αναθεωρήσεων του ∆είκτη Κύκλου
Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο είναι η προσαρµογή του δείκτη στις εκάστοτε εξελίξεις της διάρθρωσης του
λιανικού εµπορίου, όπου εκτός από την αλλαγή του έτους βάσης, πραγµατοποιείται ανανέωση τόσο του
δείγµατος των επιχειρήσεων, όσο και των χρησιµοποιούµενων αναγωγικών συντελεστών (σταθµίσεων) των
ερευνώµενων επιχειρήσεων.
Η έρευνα ακολουθεί την πολιτική αναθεώρησης της ΕΛΣΤΑΤ : http://www.statistics.gr/el/policies.
20.2 Πρακτική αναθεώρησης
Τα πλέον προσφάτως διαθέσιµα στοιχεία ενός µηνός θεωρούνται προσωρινά και δηµοσιεύονται µαζί µε τα
αναθεωρηµένα στοιχεία του προηγούµενου µήνα που θεωρούνται οριστικά. Η µηνιαία αυτή διόρθωση
γίνεται λόγω µη έγκαιρης παροχής στοιχείων από ορισµένες ερευνώµενες επιχειρήσεις.

21. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόµενα

21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων
Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη είναι δειγµατοληπτική και αναφέρεται σε 41.801 επιχειρήσεις λιανικού
εµπορίου, µε ετήσιο κύκλο εργασιών (έτους 2010) ίσο ή µεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, από τις οποίες
επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγµα µεγέθους 1.607 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα µε στοιχεία
από 61 Περιφερειακές Ενότητες.
Η επιλογή των επιχειρήσεων του δείγµατος γίνεται µε την εφαρµογή της µονοσταδιακής στρωµατοποιηµένης
δειγµατοληψίας και βασίστηκε στο Μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Κριτήρια στρωµάτωσης είναι:
α) 11 κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας
β) 6 τάξεις µεγέθους επιχειρήσεων, µε βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, κατά το έτος 2010, ως
εξής:
Τάξη Κύκλου
Εργασιών
1

Ετήσιος Κύκλος Εργασιών
σε Ευρώ
200.000 - 400.000

2

400.001 - 900.000

3

900.001 - 2.500.000

4

2.500.001 - 10.000.000

5

10.000.001 - 40.000.000

6

40.000.001+
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Σε κάθε στρώµα που δηµιουργείται από τη διασταύρωση των δύο κριτηρίων στρωµάτωσης επιλέγεται
δείγµα επιχειρήσεων µε ίσες πιθανότητες και µε την εφαρµογή της συστηµατικής δειγµατοληψίας. Οι
επιχειρήσεις που ανήκουν στην τελευταία (6η) τάξη κύκλου εργασιών ερευνώνται απογραφικά.
21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων
Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται σε µηνιαία βάση.
21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιείται ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο. Τα ερωτηµατολόγια
αποστέλλονται στις επιχειρήσεις µε εκπαιδευµένους ιδιώτες συνεργάτες ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε
φαξ και ακολούθως η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µε τους εξής τρόπους:
- µέσω εκπαιδευµένων ιδιωτών συνεργατών
- µέσω fax
- µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email)
Η µη ανταπόκριση αντιµετωπίζεται µε τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή υπενθύµισης µέσω fax ή email
και προσωπικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις.
21.4 Επικύρωση δεδοµένων
Τα δεδοµένα επικυρώνονται µέσω λογικών ελέγχων. Η επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει µελέτη
προκειµένου να εντοπιστούν και τελικά να διορθωθούν οι εσφαλµένες τιµές. Όταν εντοπίζονται τιµές που
θεωρούνται «προβληµατικές», γίνεται περαιτέρω διερεύνηση, σε συνεργασία µε την επιχείρηση, για
επιβεβαίωση και επαλήθευση της ορθότητάς τους.
Επίσης, η Eurostat πραγµατοποιεί επιπλέον ελέγχους εγκυρότητας στους εθνικούς δείκτες που λαµβάνει.
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε επικοινωνία µε τη χώρα αναφοράς, προκειµένου να γίνει επιβεβαίωση της
ορθότητας κάποιων ακραίων τιµών.
21.5 Κατάρτιση δεδοµένων
Ο υπολογισµός του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο γίνεται µε την εφαρµογή της µεθόδου
της αλύσωσης. Αρχικά εκτιµάται από τις επιχειρήσεις του δείγµατος η αξία κύκλου εργασιών,

)
Y

m

, του

m , η οποία ακολούθως συγκρίνεται µε την αντίστοιχη εκτίµηση του προηγούµενου µήνα,
(δείκτης κινητής βάσης). Κατόπιν, ο σταθερός δείκτης (δηλαδή, δείκτης σταθερής βάσης) I m

τρέχοντος µηνός

)
Y

m −1

τρέχοντος µηνός, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το δείκτη κινητής βάσης µε το σταθερό δείκτη του
προηγούµενου µήνα.
Αναλυτικότερα:
1. Αξία κύκλου εργασιών
α. Συµβολισµοί
Για µια κατηγορία οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, συµβολίζουµε τα εξής:

h : τάξη µεγέθους επιχειρήσεων ( h = 1,...,6)
N h : αριθµός επιχειρήσεων στην τάξη h

n : αριθµός επιχειρήσεων του δείγµατος στην τάξη h
m : αριθµός επιχειρήσεων του δείγµατος που αποκρίθηκαν στην τάξη h
m
r : ρυθµός απόκρισης στην τάξη h , δηλαδή: r =
n
:
αναγωγικός
συντελεστής
των
επιχειρήσεων
του
δείγµατος
που αποκρίθηκαν στην τάξη h ,
a
h

h

h

h

h

h

h
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δηλαδή:

a

h

=

N
n ⋅r
h

h

h

y mhi : αξία κύκλου εργασιών τρέχοντος µηνός m, της επιχείρησης σειράς i , της τάξης h

Y

: αξία κύκλου εργασιών τρέχοντος µηνός m, όλων των επιχειρήσεων της τάξης

mh

δηλαδή:

Nh
=
Y mh ∑ y
i =1

Y

m

h,

mhi

: αξία κύκλου εργασιών τρέχοντος µηνός m, όλων των επιχειρήσεων της κατηγορίας οµαδοποιηµένων
6

Y

κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, δηλαδή:

m

= ∑Y mh
h =1

β. Εκτίµηση αξίας κύκλου εργασιών
Σε µια κατηγορία οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, η εκτίµηση
εργασιών,

Y

m

, του τρέχοντος µηνός,

)
Y

m

,της

αξίας κύκλου

m , υπολογίζεται από τις σχέσεις:

) m
Y = ∑a ⋅ y
)
)
Y = ∑Y
h

h

mh

m

i =1
6

h =1

mhi

(1)
( 2)

mh

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουµε:

)
Y

6 mh
=
∑∑ ah ⋅
m
h =1 i =1

y

mhi

(3)

Η εκτίµηση της αξίας κύκλου εργασιών σε επίπεδο µεγαλύτερο από τις 11 κατηγορίες οµαδοποιηµένων
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. γενικός δείκτης, δείκτης ειδών διατροφής κλπ) προκύπτει
αθροίζοντας τις επιµέρους εκτιµήσεις της αξίας κύκλου εργασιών των οµαδοποιηµένων κλάδων που
συνθέτουν το εκτιµώµενο επίπεδο.
γ. Αναγωγή των αξιών κύκλου εργασιών σε τυπικό µήνα
Οι αρχικές εκτιµήσεις της αξίας κύκλου εργασιών των οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας
αναφέρονται σε ηµερολογιακούς µήνες, οι οποίοι είναι άνισοι µεταξύ τους (π.χ ο Φεβρουάριος και ο
Μάρτιος, κλπ) από άποψη εργάσιµων ηµερών, µε αποτέλεσµα οι δείκτες να µη είναι συγκρίσιµοι. Για τη
συγκρισιµότητα των δεικτών λόγω διαφορετικού αριθµού εργάσιµων ηµερών των µηνών, πραγµατοποιείται
διόρθωση του δείκτη βάσει του αριθµού εργάσιµων ηµερών. Τούτο επιτυγχάνεται µε την αναγωγή των
δεικτών σε δείκτες τυπικού µήνα ίσης χρονικής διάρκειας, πολλαπλασιάζοντας τις εκτιµηθείσες αξίες κύκλου
εργασιών µε ειδικό συντελεστή διόρθωσης ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε µήνα του έτους.
Ο συντελεστής διόρθωσης προκύπτει µε διαίρεση του µέσου µηνιαίου αριθµού εργάσιµων ηµερών
τρέχοντος έτους διά του αριθµού των εργάσιµων ηµερών του ερευνώµενου µήνα, ως εξής:

c

m

=

x

x

( 4)

m

όπου:

c

m

: συντελεστής διόρθωσης µηνός

m

x : µέσος µηνιαίος αριθµός εργάσιµων ηµερών τρέχοντος έτους
xm : αριθµός εργάσιµων ηµερών µηνός m

16

2. ∆είκτης κύκλου εργασιών
α. ∆είκτης κινητής βάσης
Για µια κατηγορία οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, αρχικά υπολογίζεται ο δείκτης
κινητής βάσης τρέχοντος µηνός m , ως εξής .

I

m . m −1

)
Y
= )
Y

m

(5)

m −1

όπου:

I m,m−1 : δείκτης κινητής βάσης, τρέχοντος µηνός m ,ως προς τον προηγούµενο µήνα ( m − 1 )

)
Y) :
Y
m

m −1

εκτίµηση αξίας κύκλου εργασιών τρέχοντος µηνός

m

: εκτίµηση αξίας κύκλου εργασιών προηγούµενου µηνός ( m − 1 )

β. ∆είκτης σταθερής βάσης
Ο σταθερός δείκτης (σταθερής βάσης 2010) µιας κατηγορίας οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας τρέχοντος µηνός προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του δείκτη κινητής βάσης µε το
σταθερό δείκτη του προηγούµενου µήνα, ως εξής:

I Y = I m,m−1 ⋅ I Ym−1 (6)
m

όπου:

I Ym

: σταθερός δείκτης τρέχοντος µηνός, m

IYm−1

: σταθερός δείκτης προηγούµενου µήνα, m-1, και

Για τη διόρθωση του δείκτη βάσει του αριθµού εργάσιµων ηµερών, οι αξίες κύκλου εργασιών του δείκτη
κινητής βάσης της σχέσης (5) πολλαπλασιάζονται µε το συντελεστή διόρθωσης της σχέσης (4).
Για το σταθερό δείκτη έτους 2010 (έτος βάσης) ισχύει:

IY

m ,10

)
Y
= )
Y

m ,10

⋅ 100 (7)

m ,10

όπου :

IY
)
Y

: σταθερός δείκτης µηνός m, έτους 2010
m ,10

m ,10

: εκτίµηση αξίας κύκλου εργασιών µηνός

m , έτους 2010

)
∑Y
12

)
Y

: µέση µηνιαία εκτίµηση κύκλου εργασιών, έτους 2010, δηλαδή:
m ,10

)
Y

=
m ,10

m =1

m ,10
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Ο σταθερός δείκτης σε επίπεδο µεγαλύτερο από τις κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας (π.χ. γενικός δείκτης, δείκτης ειδών διατροφής κλπ) υπολογίζεται αρχικά θέτοντας στον
αριθµητή και τον παρανοµαστή του δείκτη κινητής βάσης της σχέσης (5), το άθροισµα των επιµέρους αξιών
κύκλου εργασιών των κατηγοριών που συνθέτουν το υπό έρευνα επίπεδο για τον τρέχοντα και τον
προηγούµενο µήνα, αντίστοιχα και ακολούθως πολλαπλασιάζοντας το δείκτη κινητής βάσης µε το σταθερό
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δείκτη του προηγούµενου µήνα του υπό έρευνα επιπέδου.
3. ∆είκτης Όγκου
Ο ∆είκτης Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο προκύπτει από το ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο, µε
τον αποπληθωρισµό του βάσει του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ).
Αναλυτικότερα, µε τα στοιχεία του ∆ΤΚ. καταρτίζονται δείκτες – αποπληθωριστές για τις αντίστοιχες οµάδες
του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο. Συγκεκριµένα, καταρτίζονται αποπληθωριστές για το
Γενικό ∆είκτη, το Γενικό ∆είκτη (εκτός καυσίµων), για το δείκτη ειδών διατροφής, για το δείκτη λοιπών
καταστηµάτων, καθώς και για 8 από τις 11 κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας του δείκτη, σηµειώνοντας ότι δεν υπολογίζεται αποπληθωριστής για τις κατηγορίες κλάδων
«Πωλήσεις µέσω διαδικτύου ή αλληλογραφίας», «Πωλήσεις µεταχειρισµένων ειδών» και «πωλήσεις εκτός
καταστηµάτων», λόγω αδυναµίας υπολογισµού του απαιτούµενου αποπληθωριστή.
Ο αποπληθωρισµός του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και η µετατροπή του σε ∆είκτη Όγκου, γίνεται µε τη
διαίρεση των επιµέρους ∆εικτών Κύκλου Εργασιών µε τους αντίστοιχους αποπληθωριστές.

21.5.1 Ποσοστό τιµών µεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκµαρτών τιµών)
Συνήθως δεν χρησιµοποιούνται τεκµαρτές τιµές για να υποκαταστήσουν αξίες κύκλου εργασιών στις
επιχειρήσεις του δείγµατος. Ωστόσο, σε πολύ λίγες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται τεκµαρτές τιµές το
ποσοστό των οποίων δεν υπερβαίνει το 0,5%. Η διαδικασία που ακολουθείται για το χειρισµό των στοιχείων
που λείπουν (missing values) είναι η εκτίµηση τους (τεκµαρτές τιµές), µε βάση τον κύκλο εργασιών των
επιχειρήσεων προηγούµενων ετών και λαµβάνοντας υπόψη τη διαχρονική εξέλιξη του ρυθµού µεταβολής
του κύκλου εργασιών του τετραψήφιου κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας.
21.6 Προσαρµογές
Ο δείκτης δεν καλύπτει άλλου είδους δραστηριότητες, όπως η παροχή υπηρεσιών, είναι αυτοσταθµιζόµενος,
διορθωµένος βάσει των εργάσιµων ηµερών των µηνών.
21.6.1 Εποχική διόρθωση
Εποχική διόρθωση είναι η διαδικασία απαλοιφής της επίδρασης της εποχικότητας στη χρονοσειρά
δεδοµένων για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας µεταξύ των περιόδων αναφοράς των δεδοµένων. Η
εποχική διόρθωση πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου TRAMO-SEAT και µε τη χρήση του
λογισµικού JDemetra+ 2.0.0. H χρονοσειρά των εποχικά διορθωµένων δεικτών επανυπολογίζεται κάθε
φορά που προστίθεται µια νέα παρατήρηση.

22. Σχόλια

Περιεχόµενα
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