Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο
Γενικά
Ο ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι τριµηνιαίος δείκτης, ο οποίος ανακοινώθηκε στην Ελλάδα για πρώτη
ο
φορά το 2004, µε έτος βάσης το 2000=100,0 και µε αναδροµικά στοιχεία από το 1 τρίµηνο 2000.
Οι ∆είκτες Ωρών Εργασίας, και Μισθών και Ηµεροµισθίων είναι τριµηνιαίοι δείκτες που ανακοινώνονται για πρώτη φορά το Μάρτιο
ο
2016 µε έτος βάσης το 2010=100,0 και µε αναδροµικά στοιχεία από το 1 τρίµηνο 2010.
Σκοπός του δείκτη – Χρησιµοποιούµενοι ορισµοί
Σκοπός του δείκτη απασχολουµένων ατόµων είναι η µέτρηση της µεταβολής των απασχολουµένων ατόµων στο λιανικό εµπόριο,
ανά τρίµηνο. Στην κατάρτιση του δείκτη περιλαµβάνεται ο συνολικός αριθµός των ατόµων που εργάζονται στην επιχείρηση,
ανεξάρτητα από την ιδιότητα (ιδιοκτήτες, συνέταιροι και µέλη των οικογενειών τους) και την ειδικότητά τους (διευθυντές, πωλητές,
βοηθητικό προσωπικό) και ανεξάρτητα αν εργάζονται προσωρινά ή εποχικά, µε πλήρη ή µερική απασχόληση, µε αµοιβή ή χωρίς
αµοιβή.
Σκοπός του δείκτη ωρών εργασίας είµαι η παρουσίαση της εξέλιξης του όγκου εργασίας που πραγµατοποιήθηκε στο λιανικό εµπόριο
από το σύνολο των απασχολουµένων ατόµων (εργοδότες, εργαζόµενοι για δικό τους λογαριασµό, µισθωτοί, συµβοηθούντα και µη
αµειβόµενα µέλη της οικογένειας). Ο αριθµός των ωρών εργασίας αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθµό των ωρών που
πραγµατοποιήθηκαν στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς. Περιλαµβάνονται οι ώρες εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια του κανονικού ωραρίου, οι επιπλέον ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν υπερωριακά, µε
αµοιβή ή άνευ αµοιβής, η διάρκεια νυκτερινής εργασίας ή εργασίας τις Κυριακές ή τις αργίες. ∆εν υπολογίζεται χρόνος εργασίας, ο
χρόνος για αµοιβές που καταβλήθηκαν χωρίς να έχει παρασχεθεί εργασία όπως π.χ. ετήσια άδεια ή αναρρωτική άδεια.
Σκοπός του δείκτη µισθών και ηµεροµισθίων είναι η παρουσίαση της εξέλιξης των ακαθάριστων µισθών και ηµεροµισθίων στο
λιανικό εµπόριο. Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια ορίζονται ως το σύνολο των µικτών αµοιβών, σε χρήµα ή σε είδος, που καταβάλλονται
σε όλα τα άτοµα που περιλαµβάνονται στη µισθολογική κατάσταση σε αντάλλαγµα της εργασίας που προσέφεραν.
Νοµικό πλαίσιο
Ο ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) του
Συµβουλίου αριθ.1165/98 περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών.
Οι ∆είκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ηµεροµισθίων καταρτίζονται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
329/2009 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ.1165/98 όσον αφορά την ενηµέρωση του
καταλόγου των µεταβλητών.
Οι ανωτέρω δείκτες εφαρµόζουν και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη
θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2.
Περίοδος αναφοράς
Τρίµηνο
Έτος βάσης
2010=100,0
Αναθεώρηση
Η τελευταία αναθεώρηση του δείκτη απασχολουµένων ατόµων µε το 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 της
απασχόλησης του λιανικού εµπορίου.
Στατιστική ταξινόµηση
Χρησιµοποιείται η στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev. 2, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1893/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Γεωγραφική κάλυψη
Το σύνολο της Χώρας, µε στοιχεία από 58 Περιφερειακές Ενότητες.
Κάλυψη κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων
Οι δείκτες καλύπτουν τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, µε κωδικούς από 4711 έως και 4799, της ταξινόµησης NACE
Rev. 2.
∆ιενεργούµενη έρευνα
Για την κατάρτιση των ∆εικτών Απασχολουµένων Ατόµων, Ωρών Εργασίας και Μισθών και ηµεροµισθίων στο Λιανικό Εµπόριο
(2010=100,0) χρησιµοποιείται ένα υπό-δείγµα από το υπάρχον δείγµα ερευνώµενων επιχειρήσεων του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο
Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0).
Συγκεκριµένα, από τις 1607 επιχειρήσεις του δείγµατος της έρευνας του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο επιλέγηκαν
συνολικά 754 επιχειρήσεις και κάλυψαν όλα τα στρώµατα της ανωτέρω έρευνας που προκύπτουν από τη διασταύρωση των 11
κατηγοριών οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και της τάξης µεγέθους επιχειρήσεων.
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Υπολογισµός των δεικτών
Οι ∆είκτες Απασχολουµένων Ατόµων, Ωρών Εργασίας, καθώς και Μισθών και Ηµεροµισθίων στο Λιανικό Εµπόριο υπολογίζονται µε
τη µέθοδο της αλύσωσης. Αρχικά, υπολογίζεται ο δείκτης κινητής βάσης, συγκρίνοντας την εκτιµηθείσα τιµή (αριθµός
απασχολουµένων ατόµων, ώρες εργασίας, µισθοί και ηµεροµίσθια) τρέχοντος τριµήνου µε την αντίστοιχη τιµή του προηγούµενου
τριµήνου και ακολούθως υπολογίζεται ο δείκτης τρέχοντος τριµήνου, πολλαπλασιάζοντας το δείκτη κινητής βάσης µε το δείκτη του
προηγούµενου τριµήνου.
Η αναγωγή του δείκτη ωρών εργασίας σε δείκτη τυπικού τριµήνου ίσης χρονικής διάρκειας επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τις
εκτιµηθείσες ώρες εργασίας µε ειδικό διορθωτικό συντελεστή που προκύπτει µε τη διαίρεση του µέσου τριµηνιαίου αριθµού
εργάσιµων ηµερών τρέχοντος έτους διά του αριθµού των κανονικών εργάσιµων ηµερών του ερευνώµενου τριµήνου.
Καταρτιζόµενες σειρές δεικτών
ο
Αναφορικά µε το ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο καταρτίζονται 4 σειρές δεικτών από το 1 τρίµηνο 2000 ως
εξής: 1) Γενικός ∆είκτης, 2) Γενικός ∆είκτης εκτός του κλάδου καυσίµων αυτοκινήτων, 3) ∆είκτης ειδών διατροφής και 4) Γενικός
∆είκτης εκτός ειδών διατροφής και καυσίµων αυτοκινήτων.
Αναφορικά µε τους ∆είκτες Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ηµεροµισθίων στο Λιανικό Εµπόριο καταρτίζονται σειρές δεικτών από το
ο
1 τρίµηνο 2010.
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.
∆ηµοσίευση στοιχείων
Τα στοιχεία του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, µε βάση το έτος 2010=100,0, δηµοσιεύονται από τον Ιούνιο
ο
2014, µε αναδροµικά στοιχεία, από το 1 ΄ τρίµηνο 2000.
Τα στοιχεία των ∆εικτών Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ηµεροµισθίων στο Λιανικό Εµπόριο, µε βάση το έτος 2010=100,0,
ο
δηµοσιεύονται από το Μάρτιο 2016, µε αναδροµικά στοιχεία, από το 1 τρίµηνο 2010.
Παραποµπές
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισµού των δεικτών, καθώς και στοιχεία χρονολογικών
σειρών των δεικτών αυτών, διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT12/-
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