Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο
Γενικά
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο, µε τη σηµερινή του µορφή, καταρτίζεται από το 2005, οπότε και αντικατέστησε το
µέχρι τότε καταρτιζόµενο (από το 1963) ∆είκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων.
Σκοπός του δείκτη – Χρησιµοποιούµενοι ορισµοί
Σκοπός του δείκτη είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών. 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 τις πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις (λιανικές και
χονδρικές),από τις οποίες εξαιρείται ο ΦΠΑ, αλλά συµπεριλαµβάνονται οι άλλοι φόροι και τα τέλη επί των αγαθών.
Νοµικό πλαίσιο
Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1165/98 του
ης
Συµβουλίου της 19 Μαϊου 1998 περί βραχυπροθέσµων στατιστικών και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1893/2006 του Ευρωπαϊκού
ης
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20 ∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων NACE Rev.2
Περίοδος αναφοράς
Μήνας
Έτος βάσης
2010=100,0
Αναθεώρηση
Η αναθεώρηση του δείκτη µε νέο έτος βάσης (2010=100,0) έγινε στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού 1165/98 του Συµβουλίου,
σύµφωνα µε τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, µε έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5.
Σκοπός της αναθεώρησης είναι η προσαρµογή του δείκτη στις νεότερες εξελίξεις της διάρθρωσης του λιανικού εµπορίου.
Στατιστική ταξινόµηση
Χρησιµοποιείται η στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev. 2, της Eurostat (Κανονισµός 1893/2006).
Γεωγραφική κάλυψη
Το σύνολο της Χώρας, µε στοιχεία από 61 Περιφερειακές Ενότητες.
Κάλυψη κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων
Ο δείκτης καλύπτει τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, µε κωδικούς από 47.11 έως και 47.99, της ταξινόµησης NACE
Rev.2.
∆ιενεργούµενη έρευνα
Στην έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη περιλαµβάνονται 41.801 επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, µε ετήσιο (2010) κύκλο εργασιών
ίσο ή µεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγµα µεγέθους 1607 επιχειρήσεων
σε όλη τη χώρα.
∆είκτης Όγκου
Από το 2005 καθιερώθηκε παράλληλος υπολογισµός και του ∆είκτη Όγκου για τη µέτρηση των µεταβολών όγκου του λιανικού
εµπορίου.
Υπολογισµός των δεικτών
Ο υπολογισµός του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών γίνεται µε την εφαρµογή της µεθόδου αλύσωσης. Αρχικά, υπολογίζεται ο δείκτης
κινητής βάσης, συγκρίνοντας την εκτιµηθείσα αξία κύκλου εργασιών τρέχοντος µηνός µε την αντίστοιχη αξία του προηγούµενου µήνα
και ακολούθως υπολογίζεται ο δείκτης τρέχοντος µηνός, πολλαπλασιάζοντας το δείκτη κινητής βάσης µε το δείκτη του
προηγούµενου µήνα.
Η συγκρισιµότητα των δεικτών επιτυγχάνεται µε την αναγωγή τους σε δείκτες τυπικού µήνα ίσης χρονικής διάρκειας. Τούτο
επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκτιµηθείσες αξίες κύκλου εργασιών µε ειδικό διορθωτικό συντελεστή που προκύπτει µε
διαίρεση του µέσου µηνιαίου αριθµού εργάσιµων ηµερών τρέχοντος έτους διά του αριθµού των κανονικών εργάσιµων ηµερών του
ερευνώµενου µήνα.
Ο ∆είκτης Όγκου προκύπτει από τον αποπληθωρισµό του δείκτη κύκλου εργασιών, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό, ως
αποπληθωριστή, το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.
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.
Καταρτιζόµενες σειρές δεικτών
Λόγω της εφαρµογής της ταξινόµησης NACE Rev. 2, καθιερώθηκε ο υπολογισµός παράλληλων χρονοσειρών για τους
αναθεωρηµένους δείκτες, µε και χωρίς τη συµπερίληψη των καυσίµων.
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∆ηµοσίευση στοιχείων
Τα στοιχεία των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µε βάση το έτος 2010=100,0, δηµοσιεύονται από τον
Απρίλιο 2014, µε αναδροµικά στοιχεία από το 2000, κατά κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων*.
Παραποµπές
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισµού των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο
Λιανικό Εµπόριο, καθώς και στοιχεία χρονολογικών σειρών των δεικτών αυτών, διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT39/-).
*Κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και ΄Ογκου στο Λιανικό Εµπόριο:
Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων (super markets)
Λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά και καπνό.
Πολυκαταστήµατα
Άλλο λιανικό εµπόριο σε µη ειδικευµένα καταστήµατα.
Τρόφιµα – ποτά – καπνός
Φρούτα και λαχανικά, κρέας και προϊόντα κρέατος, ψάρια, καρκινοειδή και µαλάκια, ψωµί και είδη µπισκοτοποιίας, αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής, ποτά, προϊόντα καπνού, άλλο εµπόριο τροφίµων σε ειδικευµένα καταστήµατα.
Καύσιµα-λιπαντικά αυτοκινήτων
Καύσιµα κίνησης σε ειδικευµένα καταστήµατα.
Φαρµακευτικά προϊόντα – καλλυντικά
Φαρµακευτικά είδη, ιατρικά και ορθοπεδικά είδη, καλλυντικά και είδη καλλωπισµού.
Ένδυση – υπόδηση
Ενδύµατα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήµατα και δερµάτινα είδη.
Έπιπλα – ηλεκτρικά είδη – οικιακός εξοπλισµός
Έπιπλα και φωτιστικά είδη, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, εξοπλισµός ήχου και εικόνας, εµπόριο εγγραφών µουσικής και εικόνας,
εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών.
Βιβλία – χαρτικά – λοιπά είδη
Βιβλία, εφηµερίδες και γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισµός, παιχνίδια, ρολόγια και κοσµήµατα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
περιφερειακός εξοπλισµός υπολογιστών και λογισµικού, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών, εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου.
Πωλήσεις εκτός καταστηµάτων
Πωλήσεις µε αλληλογραφία ή µέσω διαδικτύου, τρόφιµα, ποτά και καπνός σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, άλλο εµπόριο εκτός
καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών.
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