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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Kατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών απασχόλησης στον τοµέα της βιοµηχανίας
Γενικά
Στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ.1165/98, «περί
βραχυπρόθεσµων στατιστικών» και των απαιτήσεων του τροποποιητικού Κανονισµού (ΕΚ) του
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αριθ.1158/6-7-2005, του αρχικού Κανονισµού 1165/98, η ∆/νση
Οικονοµικών και Βραχυχρόνιων ∆εικτών, της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ), προέβη στην κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών απασχόλησης στον τοµέα
της βιοµηχανίας, µε βάση το έτος 2000=100,0, διακρινόµενων ως εξής :
• ∆είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στη Βιοµηχανία
• ∆είκτης Εργασθεισών Ωρών στη Βιοµηχανία
• ∆είκτης Μισθών και Ηµεροµισθίων στη Βιοµηχανία

Στόχοι των βραχυχρόνιων δεικτών απασχόλησης στη βιοµηχανία
Η ανάγκη για την κατάρτιση των βραχυχρόνιων δεικτών προέκυψε, κυρίως, µετά την
υπογραφή της Συνθήκης για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), όπου κρίθηκε αναγκαία
η ταχεία διάθεση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που να επιτρέπουν την ανάλυση της
οικονοµικής εξέλιξης κάθε Κράτους-µέλους, στο πλαίσιο ασκήσεως της οικονοµικής πολιτικής της
Ε.Ε.
Ειδικότερα, οι στόχοι στους οποίους αποσκοπεί η κατάρτιση των βραχυχρόνιων δεικτών
απασχόλησης στη βιοµηχανία, είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι :
• Στόχος του δείκτη απασχολούµενων ατόµων στη βιοµηχανία είναι η παρουσίαση της
εξέλιξης της απασχόλησης στη βιοµηχανία.
• Στόχος του δείκτη εργασθεισών ωρών στη βιοµηχανία είναι η παρουσίαση της εξέλιξης του
όγκου εργασίας στη βιοµηχανία που πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο αναφοράς.
• Στόχος του δείκτη (µεικτών) µισθών και ηµεροµισθίων στη βιοµηχανία είναι η παρουσίαση
της εξέλιξης των µισθών και ηµεροµισθίων στη βιοµηχανία που πληρώθηκαν κατά την
περίοδο αναφοράς.

Στατιστική ταξινόµηση
Για την κατάρτιση των αναφερόµενων βραχυχρόνιων δεικτών χρησιµοποιήθηκαν οι
κατωτέρω ταξινοµήσεις :
•

σε επίπεδο οικονοµικών δραστηριοτήτων (classes,groups,divisions,sections-subsections), η
ταξινόµηση της Eurostat: NACE Rev.1 – Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community.

•

σε επίπεδο προϊόντων, η ταξινόµηση της Eurostat : CPA – Classification of Products by
Activity.

•

σε επίπεδο Κύριων Βιοµηχανικών Οµαδοποιήσεων (MIG’s), η κατανοµή των κλάσεων της
NACE Rev.1 σε κατηγορίες οµαδοποιηµένης ταξινόµησης, σύµφωνα µε τον κανονισµό της
Επιτροπής, υπ’αριθ.586/2001.
Γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη – Περίοδος βάσης

Οι ανωτέρω βραχυχρόνιοι δείκτες στον τοµέα της βιοµηχανίας καταρτίζονται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα και καλύπτουν το σύνολο Χώρας. Οι ενλόγω δείκτες καταρτίζονται για όλους τους
κλάδους των τµηµάτων C, D και Ε, της διεθνούς ταξινόµησης NACE Rev.1.
Ως περίοδος βάσης λαµβάνεται το έτος 2000=100,0.
Μέγεθος δείγµατος επιχειρήσεων
Ως µονάδα δειγµατοληψίας στους αναφερόµενους δείκτες λαµβάνεται η επιχείρηση/
κατάστηµα, το δε µέγεθος δείγµατος ερευνώµενων επιχειρήσεων/καταστηµάτων ανέρχεται σε 1500
επιχειρήσεις/καταστήµατα.
Υπολογισµός των δεικτών
Οι νέοι βραχυχρόνιοι δείκτες απασχόλησης στον τοµέα της βιοµηχανίας είναι δείκτες
σταθερής βάσης (2000=100,0) και για τον υπολογισµό τους έγινε χρήση των µεθόδων και των
τύπων που περιγράφονται στο µεθοδολογικό εγχειρίδιο της Eurostat “Methodology of short – term
business statistics, 2002 Edition”.
Χρονοσειρές των δεικτών
Στην παρούσα φάση οι χρονοσειρές των νέων βραχυχρόνιων δεικτών απασχόλησης στη
βιοµηχανία καλύπτουν την περίοδο 2000-2004. Για το ∆είκτη Εργασθεισών Ωρών υπολογίσθηκε
επιπλέον παράλληλη χρονοσειρά µε διόρθωση, ως προς τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών.
Σηµειώνεται ότι, εντός του 2006 θα συνεχισθεί από την ΕΣΥΕ η κατάρτιση των χρονοσειρών
των δεικτών απασχόλησης στη βιοµηχανία, για το έτος 2005 και εξής, µε την απαραίτητη σύνδεσή
τους µε τις χρονοσειρές των δεικτών της περιόδου 2000 – 2004.
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