Σςνοπηική έκθεζη ποιόηηηαρ για σπήζηερ
Γείκηηρ Τιμών Παπαγυγού ζηη Βιομησανία
Γενικά
Ο Γείθηεο Τηκώλ Παξαγσγνύ ζηε Βηνκεραλία, κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, θαηαξηίδεηαη από ηνλ Ιαλνπάξην 2005, νπόηε θαη
αληηθαηέζηεζε ηνλ κέρξη ηόηε θαηαξηηδόκελν (από ην 1963) Γείθηε Τηκώλ Χνλδξηθήο Τειηθώλ Πξντόλησλ.
Σκοπόρ ηος δείκηη – Χπηζιμοποιούμενοι οπιζμοί
Σθνπόο ηνπ δείθηε είλαη ε κέηξεζε ησλ κεληαίσλ κεηαβνιώλ ησλ ηηκώλ παξαγσγνύ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη
ζηε ρώξα θαη δηαηίζεληαη ζηελ εγρώξηα θαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά.
Ο Γείθηεο Τηκώλ Παξαγσγνύ ζηε Βηνκεραλία είλαη κεληαίνο δείθηεο θαη απνηειεί ζύλζεζε ησλ επί κέξνπο δεηθηώλ ηηκώλ
παξαγσγνύ εγρώξηαο θαη εμσηεξηθήο αγνξάο. Ο δείθηεο ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε ησλ επί κέξνπο
δεηθηώλ ηηκώλ Δπξσδώλεο θαη εθηόο Δπξσδώλεο, αλάινγα κε ηε δηάθξηζε ησλ ρσξώλ πξννξηζκνύ ησλ εμαγσγώλ.
Γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εγρώξηα αγνξά, ζπιιέγνληαη νη βαζηθέο ηηκέο πώιεζεο, δειαδή νη ηηκέο ρσξίο
ην ΦΠΑ θαη παξόκνηνπο εθπεζηένπο θόξνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ, θαζώο θαη όινπο ηνπο άιινπο
δαζκνύο θαη θόξνπο ζηα πξντόληα, πεξηιακβάλνληαο όκσο ηηο ηπρόλ επηδνηήζεηο πξντόληνο. Γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ πνπ
δηαηίζεληαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, ζπιιέγνληαη ηηκέο FOB.
Οη ηηκέο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε αλαθέξνληαη, θπξίσο, ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
παξάγνπλ θαη πσινύλ ηα επηιεγέληα, πξνο ηηκνιεςία, είδε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αγνξάδνπλ απηά, αλεμάξηεηα εάλ ηα είδε
απηά ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πξντόλησλ ή κεηαπσιεζνύλ.
Νομικό πλαίζιο
Ο Γείθηεο Τηκώλ Παξαγσγνύ ζηε Βηνκεραλία θαηαξηίδεηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) ηνπ Σπκβνπιίνπ
αξηζ.1165/98 "πεξί βξαρππξόζεζκσλ ζηαηηζηηθώλ”, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ.1158/05 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ. Δπηπιένλ, ν ελ ιόγσ δείθηεο θαηαξηίδεηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ.1893/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ.656/2007 ηεο
Δπηηξνπήο, θαζώο θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ.451/2008 ηνπ Σπκβνπιίνπ.
Πεπίοδορ αναθοπάρ
Μήλαο
Έηορ βάζηρ
2010=100,0.
Αναθεώπηζη
Ο Γείθηεο Τηκώλ Παξαγσγνύ ζηε Βηνκεραλία είλαη δείθηεο ζηαζεξήο βάζεο. Η ηειεπηαία αλαζεώξεζε ηνπ δείθηε, κε ην λέν έηνο
βάζεο (2010), έγηλε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) ηνπ Σπκβνπιίνπ αξηζ.1165/98, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νη
βξαρπρξόληνη δείθηεο αλαζεσξνύληαη θάζε πέληε (5) ρξόληα, κε έηνο βάζεο πνπ ιήγεη ζε 0 ή 5.
Σηαηιζηικέρ ηαξινομήζειρ
Σε επίπεδν θιάδσλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηαμηλόκεζε NACE Rev. 2, ηεο Eurostat (Καλνληζκόο
1893/2006), ελώ ζε επίπεδν θύξησλ νκάδσλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ ε νκαδνπνίεζε ησλ 2ςήθησλ θαη 3ςήθησλ θιάδσλ, ηεο
ηαμηλόκεζεο NACE Rev. 2, γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 656/2007 ηεο Δπηηξνπήο. Σε επίπεδν πξντόλησλ ρξεζηκνπνηείηαη
ε ηαμηλόκεζε CPA 2008, ηεο Eurostat (Καλνληζκόο 451/2008).
Γευγπαθική κάλςτη
Τν ζύλνιν ηεο Χώξαο, κε ζηνηρεία ηηκώλ από 42 Ννκνύο.
Κάλςτη κλάδυν οικονομικών δπαζηηπιοηήηυν
Ο δείθηεο θαιύπηεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο (νξπρεία & κεηαιιεία, κεηαπνίεζε, ειεθηξηθό ξεύκα & θπζηθό αέξην,
ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο λεξνύ), ηηο θύξηεο νκάδεο βηνκεραληθώλ θιάδσλ, όια ηα επίπεδα θιάδσλ νηθνλνκηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θαη ηα παξαγόκελα πξντόληα.
Γιενεπγούμενη έπεςνα
Οη ηηκέο ζπγθεληξώλνληαη από πεξίπνπ 1.000 επηρεηξήζεηο, ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο παξαηεξήζεσλ (ηηκώλ) αλέξρεηαη ζηηο
2.500. Σπγθεθξηκέλα παξαθνινπζνύληαη 407 πξντόληα εγρώξηαο αγνξάο θαη 174 πξντόληα εμσηεξηθήο αγνξάο, από ηα νπνία 151
δηαηίζεληαη ζε ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο θαη 156 δηαηίζεληαη ζε ρώξεο εθηόο Δπξσδώλεο.
Γημοζίεςζη ζηοισείυν
Τα ζηνηρεία ηνπ Γείθηε Τηκώλ Παξαγσγνύ ζηε Βηνκεραλία, κε έηνο βάζεο 2010=100,0 , δεκνζηεύνληαη από ηνλ Φεβξνπάξην 2015
κε πξώην κήλα αλαθνξάο ηνλ Ιαλνπάξην 2015. Η δηάζεζε ησλ ρξνλνζεηξώλ ηνπ δείθηε κε ην ίδην έηνο βάζεο (2010) γίλεηαη,
αλαδξνκηθά, από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2000.
Παπαπομπέρ
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο θαη ππνινγηζκνύ ηνπ Γείθηε Τηκώλ Παξαγσγνύ ζηε
Βηνκεραλία, θαζώο θαη ζηνηρεία ρξνλνινγηθώλ ζεηξώλ ηνπ δείθηε δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ.:

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/-.

