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2. Δηζαγσγή

2.1 Δηζαγσγή

Πεξηερφκελα
Ο Γείθηεο Τηκψλ Παξαγσγνχ (ΓΤΠ) ζηε Βηνκεραλία, κε ηε ζεκεξηλή
ηνπ κνξθή, θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2005, νπφηε θαη
αληηθαηέζηεζε ηνλ κέρξη ηφηε θαηαξηηδφκελν (απφ ην 1963) Γείθηε
Τηκψλ Φνλδξηθήο Τειηθψλ Πξντφλησλ. Ο ΓΤΠ έρεη σο ζθνπφ ηε
κέηξεζε ηεο κεληαίαο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ βηνκεραληθψλ
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα θαη δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα θαη
ζηελ εμσηεξηθή αγνξά.

3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ
3.1 Μεηαδεδνκέλα πνπ
επηθπξώζεθαλ ηειεπηαία
3.2 Μεηαδεδνκέλα πνπ
αλαξηήζεθαλ ηειεπηαία
3.3 Μεηαδεδνκέλα πνπ
ελεκεξώζεθαλ ηειεπηαία

4. Σηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Πεξηερφκελα

28/11/2016
28/11/2016
28/11/2016

Πεξηερφκελα

4.1 Σύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
Ο ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία είλαη κεληαίνο δείθηεο θαη απνηειεί ζχλζεζε ησλ επί κέξνπο δεηθηψλ ηηκψλ
παξαγσγνχ εγρψξηαο θαη εμσηεξηθήο αγνξάο. Ο δείθηεο ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε
ησλ επί κέξνπο ΓΤΠ Φσξψλ Δπξσδψλεο θαη Φσξψλ εθηφο Δπξσδψλεο, αλάινγα κε ηε δηάθξηζε ησλ
ρσξψλ πξννξηζκνχ ησλ εμαγσγψλ.
Σθνπφο ηνπ δείθηε είλαη ε κέηξεζε ησλ κεληαίσλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ ησλ βηνκεραληθψλ
πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα θαη δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα θαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά.
Γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζπιιέγνληαη νη βαζηθέο ηηκέο πψιεζεο,
δειαδή νη ηηκέο ρσξίο ην ΦΠΑ. θαη παξφκνηνπο εθπεζηένπο θφξνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θχθιν
εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηνπο ινηπνχο θφξνπο ζηα πξντφληα, πεξηιακβάλνληαο φκσο ηηο ηπρφλ επηδνηήζεηο
πξντφληνο. Γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, ζπιιέγνληαη ηηκέο FOB. Ο
φξνο FOB ζεκαίλεη Free on Board θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο επηβαξχλζεηο κέρξη ηελ θφξησζε ηνπ
εκπνξεχκαηνο ζην κέζν κεηαθνξάο γηα ηνλ πξννξηζκφ εμαγσγήο ηνπ.
Σε κεληαία βάζε, ν ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία ππνινγίδεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη σο εμήο:
-κεληαίεο κεηαβνιέο,
-εηήζηεο κεηαβνιέο.
4.2 Φξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
Γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηε δηάξζξσζε ηνπ δείθηε θαη ηε δπλαηφηεηα θαηάηαμεο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ
πνπ ζπιιέγνληαη ζε νκάδεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαησηέξσ ηαμηλνκήζεηο:
 Σε επίπεδν πξντφλησλ, ε ηαμηλφκεζε ηεο Eurostat: CPA 2008, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ
Σπκβνπιίνπ, αξηζ.451/2008.
 Σε επίπεδν θιάδσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ηάμεσλ, νκάδσλ, θιάδσλ, ππνηνκέσλ, ηνκέσλ), ε
ηαμηλφκεζε ηεο Eurostat: NACE Rev. 2, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1893/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ.
Σε επίπεδν θχξησλ νκάδσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, ε θαηαλνκή ησλ 2ςήθησλ θαη 3ςήθησλ θιάδσλ ηεο
NACE Rev.2 ζε θαηεγνξίεο νκαδνπνηεκέλεο ηαμηλφκεζεο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο
Δπηηξνπήο, αξηζ. 656/2007.
4.3 Κάιπςε θιάδσλ
Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εξεπλψκελσλ ηάμεσλ (4-ςήθηνη θιάδνη) αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 99% ηνπ
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ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ έηνπο 2010 ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο (Β–Οξπρεία & Μεηαιιεία, ΓΜεηαπνίεζε, Γ- Hιεθηξηθφ ξεχκα, θπζηθφ αέξην, αηκφο θαη θιηκαηηζκφο, Δ-Φπζηθφ λεξφ, ππεξεζίεο
επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο λεξνχ, ηεο Nace Rev. 2). Τν ππφινηπν 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ επηκεξίζηεθε
αλαινγηθά ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ ίδηνπ 3-ςεθίνπ θιάδνπ, έηζη ψζηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ζηε
βηνκεραλία λα κελ δηαθνξνπνηείηαη.
4.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
Ο Γείθηεο Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία έρεη σο ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο κεληαίαο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ
ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Φψξαο θαη δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα θαη
ζηελ εμσηεξηθή αγνξά. Ζ κέηξεζε ηεο κεληαίαο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε πιεξνθφξεζεο
ηεο βξαρπρξφληαο θαη κεζνρξφληαο εμέιημεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε
επξσπατθφ επίπεδν. Ζ κέηξεζε απηή επηηξέπεη ηε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ζε
δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο κεηαπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη, επίζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ησλ
πξαγκαηηθψλ κεηαβνιψλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθαηξψληαο ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ησλ
ηηκψλ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνπιεζσξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Δπηπιένλ, ν ΓΤΠ παξέρεη πιεξνθνξίεο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ εμέιημε ησλ αγνξψλ θαη
ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
4.5 Σηαηηζηηθέο κνλάδεο
Ζ εξεπλψκελε κνλάδα γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο είλαη ε επηρείξεζε/ θαηάζηεκα θαηά θιάδν
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (KAU - Kind of Activity Unit). Με απηφ ηνλ ηξφπν επηιέγνληαη ζηελ έξεπλα
αθφκε θαη πξντφληα δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο. Τν δείγκα ησλ πξντφλησλ
θαη ησλ κνλάδσλ πνπ επηιέγνληαη βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο θαηεπζπλφκελεο δεηγκαηνιεςίαο. Σχκθσλα κε
απηήλ ηε κέζνδν, ε επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ/ θαηαζηεκάησλ βαζίδεηαη ζην κέγεζνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ,
έηζη ψζηε νη επηιεγφκελεο κνλάδεο λα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ, θάζε 4-ςήθηνπ
θιάδνπ ηνπ έηνπο 2010.
4.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο
Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο είλαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο
Βηνκεραλίαο (Β–Οξπρεία & Μεηαιιεία, Γ-Μεηαπνίεζε, Γ- Hιεθηξηθφ ξεχκα, θπζηθφ αέξην, αηκφο θαη
θιηκαηηζκφο, Δ-Φπζηθφ λεξφ, ππεξεζίεο επεμεξγαζίαο θαη παξνρήο λεξνχ, ηεο Nace Rev. 2. Οη ηηκέο
ζπγθεληξψλνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (πεξίπνπ 1.000), θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
παξαηεξήζεσλ (ηηκψλ) είλαη πεξίπνπ 2.500.
4.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
Ο δείθηεο θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο Χώξαο κε ηηκνιεςίεο ζηελ Αηηηθή θαη ζε 41 Ννκνύο ηεο Χώξαο.
4.8 Φξνληθή θάιπςε
Ζ δηάζεζε ησλ ρξνλνζεηξψλ ηνπ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία, κε βάζε ην έηνο 2010 = 100,0, γίλεηαη, κεληαία, απφ
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 θαη εμήο.
4.9 Πεξίνδνο βάζεο
Τν έηνο βάζεο είλαη ην 2010 (2010=100,0).

5. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερφκελα

Γείθηεο, πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο (%).

6. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερφκελα

Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο είλαη ν κήλαο.

7. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερφκελα

3

7.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο
Τν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΤΑΤ είλαη:












Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Ελληνικό Σηαηιζηικό Σύζηημα Σύζηαζη ηηρ Ελληνικήρ Σηαηιζηικήρ
Απσήρ ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΤΑΤ), έηνπο
2012, ΦΔΚ 2390/η.Β΄/28-8-2012
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζρεηηθά
κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Δζληθφ Σπκβνχιην Δμαγσγψλ, θνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Για ηην πεπαιηέπω σπήζη
πληποθοπιών ηος δημόζιος ηομέα και ηη πύθμιζη θεμάηων απμοδιόηηηαρ Υποςπγείος Εζωηεπικών,
Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Αποκένηπωζηρ».
Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή Σηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε σο Σχζηαζε ηεο
Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη
ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ Αξρψλ, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία
πηνζεηήζεθε ζηηο 28 Σεπηεκβξίνπ 2011 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ Σηαηηζηηθνχ
Σπζηήκαηνο.
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οπγανιζμόρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Εθνικήρ
Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ ηηρ Ελλάδορ».
Άξζξα 4, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Πξφζβαζε ηεο Γ.Γ. ΔΣΥΔ
ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή Σηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ, ξχζκηζε ζεκάησλ
δηελέξγεηαο απνγξαθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζεκάησλ ηεο Γ.Γ. ΔΣΥΔ».
Τν Ννκηθφ Πιαίζην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework

7.2 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Γηαβίβαζε ζηνηρείσλ κεληαία ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο: IMF, OECD θαη Ζλσκέλα Έζλε UN.

8. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερφκελα

8.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
Τα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) ξπζκίδνληαη
κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα Άξζξα 8, 10 θαη 11(2) ηνπ Καλνληζκνχ
Σηαηηζηηθψλ Υπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Σηαηηζηηθνχ Σπζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15
ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Πην ζπγθεθξηκέλα: Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ
δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ
Δπξσπατθψλ Σηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ.
http://www.statistics.gr/el/statistical-confidentiality
8.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ


Ζ ΔΛΣΤΑΤ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη
πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ
ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια
πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ
κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. Σηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ
Σηαηηζηηθψλ Υπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ Σηαηηζηηθνχ Σπζηήκαηνο (ΔΛΣΣ), κε ηέηνην
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ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή
β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ
δεδνκέλσλ.


Τα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛΣΣ ζηελ ΔΛΣΤΑΤ
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα
πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΤΑΤ.



Ζ ΔΛΣΤΑΤ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε ηαχηηζε
ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή
πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα·
β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ην
νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν
γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο·
γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΤΑΤ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν
εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκβαζε
πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε
ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ
ππνρξεψζεσλ.



Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Σηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΤΑΤ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη
λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΤΑΤ:


γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα
κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,



θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,



γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνχο
ζθνπνχο.



Τν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΤΑΤ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο Σπλεξγάηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ
ηελ ΔΛΣΤΑΤ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία
δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΤΑΤ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ
ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.



Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ νπνηνλδήπνηε
ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΤΑΤ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο
θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.



Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΤΑΤ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ
έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην
ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Τν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα
ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή
ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.
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9. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερφκελα

9.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σην ηέινο θάζε Σεπηεκβξίνπ, ε ΔΛΣΤΑΤ δεκνζηεχεη έλα εκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο
αθξηβείο εκεξνκελίεο αλαθνίλσζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ην επφκελν έηνο.
9.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Τν εκεξνιφγην δηαλέκεηαη ζηνλ ηχπν θαη είλαη δηαζέζηκν ρσξίο ρξέσζε ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Τν εηήζην
εκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ, θάησ απφ ηνλ ηίηιν
«Γειηία Τχπνπ», επηινγή: «Ζκεξνιφγην Αλαθνηλψζεσλ»: http://www.statistics.gr/el/calendar
9.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
Σχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ «Δπξσπατθφ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο», ε
ΔΛΣΤΑΤ αλαθνηλψλεη ηα εζληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ζεβφκελε ηελ επαγγεικαηηθή
αλεμαξηεζία θαη κε έλαλ αληηθεηκεληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη δηάθαλν ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν φινη νη ρξήζηεο
αληηκεησπίδνληαη κε ηζφηεηα.
Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ηα δεδνκέλα αλαθνηλψλνληαη ηαπηφρξνλα ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηνπο
ρξήζηεο κε ην δειηίν ηχπνπ ηνπ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία, ην νπνίν αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ
(www.statistics.gr), ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ. Τν δειηίν ηχπνπ είλαη επίζεο δηαζέζηκν κε
fax ή e-mail. Δπίζεο, ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη ζηε Eurostat ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο,
ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαθνίλσζή ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν.
Γελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απφ ρξήζηεο ή απφ ηελ θπβέξλεζε πξηλ ηελ
αλαθνίλσζή ηνπο.

10. Σπρλόηεηα δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

Ο ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία δηαρέεηαη ζε κεληαία βάζε.

11. Μνξθή δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

11.1 Γειηία Τύπνπ
Τα ζηνηρεία ηνπ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία αλαθνηλώλνληαη ζε κεληαία βάζε, κε ην πξνβιεπόκελν Δειηίν Τύπνπ,
πεξίπνπ 27-30 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα αλαθνξάο. Κάζε κήλα, ζηηο 12:00, αλαθνηλψλεηαη δειηίν
ηχπνπ πνπ πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ησλ πξφζθαηα ππνινγηδφκελσλ δεηθηψλ, ζηα ειιεληθά θαη ζηα
αγγιηθά. Τν δειηίν ηχπνπ απνζηέιιεηαη ρσξίο ρξέσζε, θπξίσο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηνλ ηχπν
θαη ζε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο. Τν δειηίν ηχπνπ είλαη επίζεο δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/11.2 Γεκνζηεύκαηα
Ο ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία πεξηιακβάλεηαη ζηα αθφινπζα δεκνζηεχκαηα:
«Μεληαίν Σηαηηζηηθφ Γειηίν»:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007366&p_topic=10007366
«Σηαηηζηηθή Δπεηεξίδα Διιάδνο»:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007369&p_topic=10007369
«Σπλνπηηθή Σηαηηζηηθή Δπεηεξίδα Διιάδνο»:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007372&p_topic=10007372
θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο εθδφζεηο ηεο Eurostat.
11.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηελ on-line βάζε δεδνκέλσλ γηα ην ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία.
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11.3.1 Πίλαθεο δεδνκέλσλ (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
Καηά ην έηνο 2013 έγηλαλ 9.180 επηζθέςεηο ζηηο ζειίδεο ηνπ ΓΤΠ. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα γίλεη δηάθξηζε
ησλ επηζθέςεσλ ζε δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα.
11.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Τα κηθξνδεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα θαηφπηλ αηηήζεσο ζηελ:
Γηεχζπλζε Σηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ
Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πεηξαηάο
Τει. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
http://www.statistics.gr/provision-of-statistical-data
Γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο πξφζβαζε ζηα κηθξνδεδνκέλα επηηξέπεηαη κφλν θάησ απφ απζηεξέο
πξνυπνζέζεηο θαη κε ηήξεζε πάληνηε ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο.
11.5 Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ
Δθηφο απφ ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ Eurostat, ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρήο ζηνηρείσλ ή
αλαιχζεσλ, ζπλήζσο κέζσ fax ή e-mail, ζε ρξήζηεο θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Ο ρξήζηεο
πξέπεη λα ππνβάιιεη ην αίηεκά ηνπ ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Βξαρπρξφλησλ Γεηθηψλ – Τκήκα
Φνλδξηθψλ Τηκψλ θαη Τηκαξίζκσλ (Γ71) ή ζην Τκήκα Παξνρήο Σηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο, πεξηγξάθνληαο
ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Οη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη
ρξήζηεο είλαη:
k.thomas@statistics.gr, e.vlachokosta@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr, data.supply@statistics.gr
θαη data.source@statistics.gr.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη ην αίηεκά ηνπ θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/el/statistical-data-request
Δπηπιένλ ζπλδέζεηο γηα ηε δηάρπζε δεδνκέλσλ:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/
11.5.1 Μεηαδεδνκέλα (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
Καηά ην έηνο 2013 έγηλαλ 9.180 επηζθέςεηο ζηηο ζειίδεο ηνπ ΓΤΠ.

12. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο

Πεξηερφκελα

12.1 Τεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
Ζ κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ηνπ δείθηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ., ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλείο
πξαθηηθέο θαη εηδηθφηεξα ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα ηεο Eurostat.
Τν κεζνδνινγηθφ ηεχρνο:
Methodology of short-term business statistics - Interpretation and Guidelines
πεξηιακβάλεη έλα πεξηεθηηθφ θαηάινγν ππνδείμεσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ βξαρπρξφλησλ ζηαηηζηηθψλ.
Τν εγρεηξίδην Handbook on industrial producer price indices (PPI) , έθδνζε 2012, επηθεληξψλεηαη ζηηο
κεζνδνινγηθέο πηπρέο ησλ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία. Δπεθηείλεη θαη ππνδεηθλχεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο
βξαρππξφζεζκεο ζηαηηζηηθέο (STS), φζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηα
θξάηε κέιε, αλαθέξεη ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε (κε βάζε έξεπλεο
ησλ πξαθηηθψλ ηεο ρψξαο ή παξαδείγκαηα).
Δπίζεο, ην κεζνδνινγηθφ δεκνζίεπκα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία ζηελ Διιάδα πνπ
πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο θαη ηελ εθαξκνδφκελε κεζνδνινγία είλαη δηαζέζηκν
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ (ζηα Μεζνδνινγηθά Σηνηρεία):
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http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/12.1.1 Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ (πνζνζηό)
Τα κεηαδεδνκέλα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γείθηε Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία είλαη δηαζέζηκα ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ: www.statistics.gr , κε πιεξφηεηα 100%.
12.2 Τεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
Σπλνπηηθή έθζεζε πνηφηεηαο γηα ρξήζηεο ηνπ δείθηε δηαηίζεηαη ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν: (ζηα
Μεζνδνινγηθά Σηνηρεία)
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/-

13. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερφκελα

13.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Πνηνηηθνί έιεγρνη θαη επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ γίλνληαη θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ δείθηε,
δειαδή απφ ηε θάζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ έσο ηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε.
 Αξρηθά, γηα θάζε πξντφλ, πνπ επηιέγεηαη λα παξαθνινπζείηαη, θαζνξίδνληαη πιήξσο θαη κε κεγάιε
αθξίβεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ (πνηθηιία, βάξνο, ζπζθεπαζία, άιια πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά), θαζψο θαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλαιιαγή ηνπ (ζπλήζεο πνζφηεηα, εθπηψζεηο,
ηξφπνο πιεξσκήο θ.ι.π.).
 Δπηινγή αληηθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ/κνλάδσλ: Δάλ νξηζκέλα είδε ή παξαιιαγέο πξντφλησλ
παχνπλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ή κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ηα νπνία
πξνζδηνξίδνληαη, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη λέα είδε ή παξαιιαγέο, νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο
παιαηφηεξεο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπο, γηα ην έηνο βάζεο, γίλεηαη κε ηε
ρξήζε ησλ δεηθηψλ παξαγσγνχ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
 Δηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη κνλάδσλ/επηρεηξήζεσλ: Νέα πξντφληα ζην Γείθηε Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε
Βηνκεραλία (ΔΤΠ) εηζάγνληαη κφλν φηαλ γίλεηαη ε επφκελε αλαζεψξεζε. Ο δείθηεο αλαζεσξείηαη
πιήξσο θάζε πέληε έηε, θαη, θαηά ηελ αλαζεψξεζε απηή, ιακβάλεη ρψξα αιιαγή ηνπ έηνπο βάζεο θαη
πηνζέηεζε λέσλ ζηαζκίζεσλ. Οη λέεο επηρεηξήζεηο/κνλάδεο, εηζάγνληαη (ή αθαηξνχληαη φζεο δελ
ιεηηνπξγνχλ), ψζηε λα δηαηεξεζεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ επηιεγκέλσλ
επηρεηξήζεσλ/κνλάδσλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα.
 Φξεζηκνπνηείηαη εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο ζηε
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ δείθηε, φπσο ζηε ζπιινγή, φπνπ πεξηιακβάλεη θαη επηθνηλσλία κε ηηο
επηρεηξήζεηο, ζηνλ αξρηθφ έιεγρν, ζηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ζηνλ ηειηθφ έιεγρν, πνπ γίλεηαη κεηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε. Τν γεγνλφο απηφ δίλεη ζην πξνζσπηθφ ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κηα απνιχησο
ζθαηξηθή θαη δηαρξνληθή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ.
 Τα δεδνκέλα επηθπξψλνληαη, είηε πξηλ είηε κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, κέζσ ινγηθψλ ειέγρσλ. Ζ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη ηειηθά λα
δηνξζσζνχλ πηζαλά ιάζε. Αθνχ εληνπηζηνχλ ηα ιάζε, γίλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη πξάγκαηη πξφθεηηαη γηα ιάζνο ή αλ πξφθεηηαη γηα
θάπνηα αζπλήζηζηε ηηκή. Παξάιιεια, γίλνληαη έιεγρνη γηα πιεξφηεηα, φηη ηα δεδνκέλα βξίζθνληαη κέζα
ζε ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ θαη φηη νη ζρεηηθέο κεηαβιεηέο είλαη ινγηθά ζπλεπείο.
 Γεδνκέλνπ φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ ινγηζκηθφ, ζην νπνίν φινη νη
ππνινγηζκνί γίλνληαη κέζσ «ξνπηηλψλ» κεραληθά, δελ παξνπζηάδνληαη ζθάικαηα ζηα ηειηθά
απνηειέζκαηα. Παξφια απηά πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε απηή ηε θάζε έιεγρνη ζπλάθεηαο ησλ
απνηειεζκάησλ, θπξίσο κέζσ ηεο κειέηεο ησλ ξπζκψλ κεηαβνιήο ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ θαη ηεο
επίπησζήο ηνπο ζην γεληθφ δείθηε.
Δπηπιένλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ αθνινπζνχληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο εγθπθιίνπο γηα ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο ΔΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/policies
13.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο


Ο ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηνο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ΓΤΠ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ,
άξρηζε ην έηνο 1982, κε έηνο βάζεο 1980=100,0. Ζ κέρξη ηφηε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ
κεηαβνιψλ ηνπ «δείκηη ηιμών παπαγωγού βιομησανικών πποϊόνηων», γηλφηαλ απφ ην 1963 κε ην Γείθηε
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Τηκψλ Φνλδξηθήο Τειηθψλ Πξντφλησλ, φρη φκσο γηα ην ζχλνιν ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, αιιά κφλν γηα ηα «ηειηθά πξντφληα».
Ζ παξαθνινχζεζε απφ ην Γείθηε Τηκψλ Φνλδξηθήο κφλν ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, νδήγεζε ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην δείθηε απηφ θαη ζηε ζηξνθή ησλ ρξεζηψλ πξνο ην Γείθηε Τηκψλ
Παξαγσγνχ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα ηειηθά φζν θαη ηα
ελδηάκεζα πξντφληα, δει. ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο.
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία, κε έηνο βάζεο 2000=100,0 (ην Μάξηην 2005 θαη κε πξψην
κήλα αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνλ Ηαλνπάξην 2005), ηεξκαηίζηεθε ε θαηάξηηζε ηνπ Γείθηε Τηκψλ
Φνλδξηθήο Τειηθψλ Πξντφλησλ. Ζ θαηάξγεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ δείθηε θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην
ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία θξίζεθε επηβεβιεκέλε, εθηφο ησλ άιισλ θαη απφ ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο κε ηε
δηεζλή πξαθηηθή, επηζεκαίλνληαο φηη γηα ηελ εμέιημε απηή πξνεγήζεθε ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ησλ
ρξεζηψλ.
Δπηπιένλ, νη έλλνηεο θαη νη νξηζκνί ησλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία ηνπ ΓΤΠ αθνινπζνχλ
επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα θαη νδεγίεο.

14. Φξεζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

14.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
Ο Γείθηεο Τηκψλ Παξαγσγνχ (ΓΤΠ) ζηε Βηνκεραλία θαιχπηεη εζληθέο αλάγθεο, θαζψο θαη αλάγθεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ ρξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Ο ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία γεληθά, παξέρεη ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε, απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ.
 Ζ κέηξεζε ηεο κεληαίαο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε πιεξνθφξεζεο ηεο βξαρπρξφληαο
θαη κεζνρξφληαο εμέιημεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ
επίπεδν. Ζ κέηξεζε απηή επηηξέπεη ηε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ζε δηαθνξεηηθά
ζηάδηα ηεο κεηαπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη παξέρεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ησλ
πξαγκαηηθψλ κεηαβνιψλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθαηξψληαο ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο
ησλ ηηκψλ (απνπιεζσξηζηήο). Δπηπιένλ, νη ηηκέο παξαγσγνχ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο
πιεξνθνξηψλ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα γηα ηελ εμέιημε ησλ αγνξψλ θαη ησλ θιάδσλ
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
 Σε επίπεδν Δπξσπαηθήο Έλσζεο, ππάξρεη αλάγθε παξνρήο απφιπηα ζπγθξίζηκσλ ζηαηηζηηθψλ,
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε επξσπατθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή.
 Οη θχξηνη εγρψξηνη ρξήζηεο ηνπ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία είλαη ε Κπβέξλεζε, δεκφζηνη θνξείο θαη νξγαληζκνί,
ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, εκπνξηθέο ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα, ην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔΠΔ), ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), θιπ.,
ελψ ζε δηεζλέο επίπεδν, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Eurostat, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν (IMF), ηνλ
Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Σπλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (OECD), ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
(UN), ηε Γηεζλή Υπεξεζία Δλέξγεηαο (IEA), ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο (ILO) θιπ.

14.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ παξαθνινπζνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ην Τκήκα Φνλδξηθψλ Τηκψλ θαη
Τηκαξίζκσλ (Γ71), κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. Γεληθά, ππάξρεη νκαιή ζπλεξγαζία θαη φζν ην δπλαηφλ
πην άκεζε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα, κε ηα ζρφιηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο λα είλαη ζεηηθά.
Ταπηφρξνλα, ε ΔΛΣΤΑΤ δηελεξγεί:
α. Έξεπλα Φξεζηψλ
H ΔΛΣΤΑΤ δηελεξγεί Έξεπλα Φξεζηψλ θάζε έμη κήλεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο αλαθνηλψλνληαη ζην
«Δλεκεξσηηθφ Γειηίν» (δίγισζζν) πνπ εθδίδεη ην Τκήκα Βηβιηνζήθεο θαη ην Τκήκα Παξνρήο Σηαηηζηηθήο
Πιεξνθφξεζεο, αμηνπνηψληαο ην Γειηίν Φξήζηε. Σηελ έθδνζε απηή παξνπζηάδνληαη εμακεληαία ζηνηρεία ηνπ
αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλεο άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο ν βαζκφο θάιπςεο ησλ
αηηεκάησλ, ην είδνο ησλ δεηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο δηάδνζεο ηεο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθφξεζεο. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά εκθαλίδνληαη ππφ κνξθή πηλάθσλ, ζε απφιπηα θαη πνζνζηηαία
κεγέζε.
β. Σπλέδξην Φξεζηψλ Σηαηηζηηθψλ Σηνηρείσλ
Σχκθσλα κε ην Δηήζην Σηαηηζηηθφ Πξφγξακκά ηεο, ε Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) δηελεξγεί απφ ην
2010, ζε εηήζηα βάζε, Σπλέδξην Φξεζηψλ, πνπ ιακβάλνπλ κέξνο εθπξφζσπνη θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ.
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Τα Σπλέδξηα παξέρνπλ κηα ζεκαληηθή επθαηξία ζηελ ΔΛΣΤΑΤ γηα ηε ζπγθέληξσζε ζρνιίσλ θαη ππνδείμεσλ
απφ ρξήζηεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο, ζρεηηθά κε ηε δηάρπζε ηεο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, ηελ πξφζβαζε
ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο ειιείςεηο ζηα παξαγφκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.
Τα Σπλέδξηα Φξεζηψλ βνεζνχλ ζεκαληηθά ηελ ΔΛΣΤΑΤ λα εμαγάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο ην ζηαηηζηηθφ πξντφλ θαη νη ππεξεζίεο ηεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη
πεξηζζφηεξν ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά ελζσκαηψλνληαη ζηα
εηήζηα θαη κεζνπξφζεζκα ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΛΣΤΑΤ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά α) κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Φξεζηψλ θαη β) κε ηα ζπλέδξηα
ρξεζηψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηεο
ΔΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
14.3 Πιεξόηεηα
Ζ θαηάξηηζε ηνπ ΓΤΠ ζηε Βηνκεραλία θαη ηα παξερφκελα ζηνηρεία είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνπο
ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο.

15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερφκελα

15.1 Σπλνιηθή αθξίβεηα
Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα ηνπ δείθηε ζεσξείηαη γεληθά πςειή. Γελ ππνινγίδνληαη δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα,
επεηδή γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο δελ εθαξκφδεηαη ε ηπραία δεηγκαηνιεςία, αιιά ε θαηεπζπλφκελε.
Όζνλ αθνξά ζηα κε δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα, απηά πνπ εληνπίδνληαη ζπλήζσο είλαη ζθάικαηα κέηξεζεο
θαη κε αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα, γεληθά, ζπγθεληξψλεηαη ζηελ αλίρλεπζε θαη
εμάιεηςε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζθαικάησλ, κέζσ ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ.
Ο Γείθηεο Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία αλαζεσξείηαη πιήξσο θάζε πέληε ρξφληα (εηδηθφηεξα ζε έηνο
βάζεο πνπ ιήγεη ζε 0 ή 5) κε ηελ αιιαγή ηνπ έηνπο βάζεο θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ αληαπφθξηζε, ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζηνηρεία εγθαίξσο είλαη
ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηηκέο πνπ ιείπνπλ ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε ιηγφηεξν
ζεκαληηθά πξντφληα σο πξνο ην ζπληειεζηή ζηάζκηζήο ηνπο.
15.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ ππνινγίδνληαη δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα, εμαηηίαο ηεο ηερληθήο ηεο αθνινπζνχκελεο δεηγκαηνιεςίαο
(cut-off sampling).
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γείθηε Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ
ζηάζκηζεο ζε φια ηα επίπεδα ησλ δεηθηψλ (εγρψξηα θαη κε εγρψξηα αγνξά, ζηηο ρψξεο εληφο θαη εθηφο ηεο
επξσδψλεο), ηα εηήζηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2010 ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα Prodcom θαη ηελ έξεπλα
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (γηα ηηο θαηαζθεπέο).
Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν ιεπηνκεξείο έξεπλεο (Prodcom θαη έξεπλα εμσηεξηθνχ
εκπνξίνπ), ζπγθξίζεθαλ θαη κε ην ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηήζηαο Βηνκεραληθήο Έξεπλαο
(ΔΒΔ) γηα ην έηνο 2010, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγρψξηα αγνξά.
Γηα ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε πεξηιακβάλεη: α) ηνπο ζπληειεζηέο
ζηάζκηζεο ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ ηνπο θαη β) ηε ζπιινγή ησλ ηηκψλ γηα ηα
πξντφληα απηά ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο θαη νη κεληαίεο ηηκέο αλαθέξνληαη ζε επίπεδν
πξντφληνο (ηαμηλφκεζε CPA). Σε έλα πξψην ζηάδην, επηιέγνληαη ηα πξντφληα ηνπ δείθηε ζην 6-ςήθην
επίπεδν θαη ζε δεχηεξν ζηάδην νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο.
Τα πξντφληα ηνπ δείγκαηνο ηηκνιεπηνχληαη ζηηο εγρψξηα θαη κε εγρψξηα αγνξέο ζχκθσλα κε ηελ αμία ησλ
πσιήζεσλ, ζε θάζε θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην Γείθηε Τηκψλ Παξαγσγνχ
(2010=100,0), θαιχπηνληαη 407 πξντφληα πνπ πσινχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη 174 πξντφληα πνπ
πσινχληαη ζε κε εγρψξηα αγνξά. Απφ 174 πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε κε εγρψξηα αγνξά, ηα 151 πξντφληα
πνπ πσινχληαη ζηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη 156 απφ ηηο ρψξεο εθηφο επξσδψλεο.
Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ (πεξίπνπ 1.000) θαη ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο παξαηεξήζεσλ (ηηκψλ) αλέξρεηαη ζηηο 2.500.
Ζ κνλάδα παξαηήξεζεο είλαη ε επηρείξεζε / δξαζηεξηφηεηα κνλάδαο (KAU), ε νπνία παξάγεη ηα πξντφληα.
Με απηό ηνλ ηξόπν επηιέγνληαη ζηελ έξεπλα αθόκε θαη πξντόληα δεπηεξεύνπζαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο
εξεπλώκελεο κνλάδαο. Τν δείγκα ησλ πξντφλησλ πνπ επηιέγνληαη βαζίδεηαη ζηελ θαη΄απνθνπή κέζνδν ηεο
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θαηεπζπλφκελεο δεηγκαηνιεςίαο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο
αμίαο πσιήζεσλ (θχθινο εξγαζηψλ) ζην 2010, κέζα ζε θάζε θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (4-ςήθην
επίπεδν).
15.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ ππάξρνπλ ζθάικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αζπλεπή εθαξκνγή νξηζκψλ, παξά κφλν ζθάικαηα πνπ
αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο. Γηα θάζε πξντφλ, πνπ επηιέγεηαη λα παξαθνινπζείηαη,
θαζνξίδνληαη πιήξσο θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ (πνηθηιία, βάξνο,
ζπζθεπαζία, άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά), θαζψο θαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλαιιαγή ηνπ (ζπλήζεο
πνζφηεηα, εθπηψζεηο, ηξφπνο πιεξσκήο θιπ).
Σπλήζεηο είλαη νη πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ή έιιεηςεο ηηκψλ θαη νη πξνζσξηλέο ή νξηζηηθέο ηηκέο. Σηελ
πεξίπησζε δηαθνπήο ηηκψλ, ιφγσ επνρηθφηεηαο, εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο «επαλάιεςεο ησλ ηειεπηαίσλ
ηηκψλ», θαηά ην δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο ηνπο.
Δάλ νξηζκέλα είδε ή παξαιιαγέο πξντφλησλ παχνπλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ή κεηαβάιινπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά, κε ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη, ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη λέα είδε ή παξαιιαγέο, νη νπνίεο
αληηθαζηζηνχλ ηηο παιαηφηεξεο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπο, γηα ην έηνο βάζεο,
γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ παξαγσγνχ ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ.
15.3.1 Σθάικα θάιπςεο
Γελ παξαηεξνχληαη ζθάικαηα θάιπςεο ζην Μεηξψν επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ζην νπνίν βαζίζηεθε ν
ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε.
15.3.1.1 Πνζνζηό ππεξθάιπςεο
Γελ παξαηεξνχληαη ζθάικαηα ππεξθάιπςεο (π.ρ. θιεηζηέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο εθηφο πεδίνπ έξεπλαο,
θιπ) ζην Μεηξψν επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ δείθηε.
15.3.1.2 Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό)
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηείηαη θνηλφ δείγκα επηρεηξήζεσλ θάζε κήλα, ην νπνίν αλαλεψλεηαη,
φηαλ αιιάδεη ην έηνο βάζεο ηνπ δείθηε. Δπνκέλσο, ην πνζνζηφ ησλ θνηλψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο
κεηαμχ ησλ κελψλ αλέξρεηαη ζην 100%. Πνιιαπιέο θαηαγξαθέο ηηκψλ δελ παξαηεξνχληαη ζηελ θαηάξηηζε
ηνπ δείθηε.
15.3.2 Σθάικα κέηξεζεο
Τα ζθάικαηα κέηξεζεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείθηε
εληνπίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη θαηφπηλ δηνξζψλνληαη.
15.3.3 Σθάικα κε αληαπόθξηζεο
Ζ κε απφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, απνζηνιή ππελζχκηζεο
κέζσ fax ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) θαη πξνζσπηθέο επηζθέςεηο ζηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζεί ε ζπιινγή ησλ αηηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπλνιηθή αληαπφθξηζε ηνπ κεληαίνπ δείθηε ζεσξείηαη
γεληθά πςειή, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 95%. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ιείπνπλ (missing values), είλαη ε εθηίκεζε ηνπο κε βάζε ηελ «επαλάιεςε ησλ ηειεπηαίσλ ηηκψλ», θαηά ην
δηάζηεκα ηεο κε αληαπφθξηζήο ζηνπο.
15.3.4 Σθάικα επεμεξγαζίαο
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο πξηλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπ
δείθηε (φπσο: ζηάζκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ππνινγηζκνί κε ηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ ηχπσλ,
πηλαθνπνίεζε απνηειεζκάησλ θιπ). Παξαηεξνχληαη ζθάικαηα επεμεξγαζίαο, φπσο ζθάικαηα κέηξεζεο
θαη ζθάικαηα ζηα παξερφκελα ζηνηρεία ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα πξντφληα απφ ηηο
εξεπλψκελεο επηρεηξήζεηο. Τα ζθάικαηα απηά ζπλήζσο εληνπίδνληαη εχθνια, κέζσ ειέγρσλ θαη
δηαζηαπξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη
δηνξζψλνληαη έπεηηα απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Σθάικαηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ρξήζεο ηνπ
ινγηζκηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ εκθαλίδνληαη.
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15.3.5 Σθάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε δελ εθαξκφδεηαη θάπνην κνληέιν.

16. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα

Πεξηερφκελα

16.1 Δπηθαηξόηεηα
Ο δείθηεο δεκνζηεχεηαη πεξίπνπ 27-30 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα αλαθνξάο.
16.2 Φξνληθή αθξίβεηα
Όιεο νη δεκνζηεχζεηο ηνπ δείθηε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
εκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ.

17. Σπγθξηζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

17.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνηνχληαη νη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί θαη νη βαζηθέο κεζνδνινγηθέο
αξρέο ησλ βξαρπρξφλησλ ζηαηηζηηθψλ, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη θαιή ζπγθξηζηκφηεηα ηνπ δείθηε κε ηνπο
άιινπο εζληθνχο δείθηεο θαη ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο
πνπ ηζρχνπλ ζηελ θάζε ρψξα πνπ ππαγνξεχνπλ κηθξέο κεζνδνινγηθέο απνθιίζεηο.
17.1.1 Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο)
Σην ΓΤΠ ζηε βηνκεραλία δελ πθίζηαληαη αληηθξηδφκελεο ζηαηηζηηθέο κεηαμχ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ.
17.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
Οη ρξνλνζεηξέο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γείθηε Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία (2010=100,0),
πεξηιακβάλνπλ δείθηεο εμ αλαγσγήο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνλνζεηξάο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2000 κέρξη θαη ηνλ
Γεθέκβξην 2014. Οη δείθηεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2015 θαη εμήο, έρνπλ ππνινγηζζεί κε ηα λέα ζηνηρεία ηηκψλ
ησλ ηηκνιεπηνχκελσλ πξντφλησλ θαη κε ηα ζηνηρεία ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο, κε δηάθξηζε ησλ
θαηαξηηδφκελσλ δεηθηψλ ζε δείθηεο ηηκψλ παξαγσγνχ Δπξσδψλεο θαη εθηφο Δπξσδψλεο.
Οη αλαδξνκηθνί ππνινγηζκνί ησλ δεηθηψλ είλαη ε απιή αλαγσγή ηνπο ζην λέν έηνο βάζεο 2010=100,0.
Οη δείθηεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ νκάδσλ πξντφλησλ γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο 2000-Γεθέκβξηνο 2014,
ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνπο κέζνπο εηήζηνπο αηνκηθνχο δείθηεο ζην 2010, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:


t 
Rit2010
  Ri 2005 *

100

2010

R i 2005

φπνπ:


Rit2010
 : ο αηομικόρ δείκηηρ ηος πποϊόνηορ i καηά ηην ηπέσοςζα πεπίοδο (μήνα, έηορ) t

με έηορ βάζηρ

2010,


Rit2005
 : ο αηομικόρ δείκηηρ ηος πποϊόνηορ i καηά ηην ηπέσοςζα πεπίοδο (μήνα, έηορ) t

με έηορ βάζηρ

2005 και

2010

R i 2005 : ο μέζορ αηομικόρ εηήζιορ δείκηηρ ηος πποϊόνηορ i ζηο έηορ 2010 με έηορ βάζηρ 2005.
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18. Σπλνρή

Πεξηερφκελα

18.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή
Πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθνί έιεγρνη κε πιεξνθνξίεο απφ άιιεο έξεπλεο. Γίλνληαη θπξίσο ζπγθξίζεηο κε
ππνδείθηεο ηνπ Γείθηε Τηκψλ Καηαλαισηή, Γείθηε Τηκψλ Δηζαγσγψλ, ηνπο Γείθηεο Τηκψλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ
ζηε Γεσξγία-Κηελνηξνθία, ηελ Παξαγσγή θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζηνπο Βηνκεραληθνχο Γείθηεο, θαζψο θαη
δηαζηαπξψζεηο κε άιια δεδνκέλα, φπσο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εηήζησλ εξεπλψλ γηα ηε βηνκεραληθή
παξαγσγή, φηαλ απηά γίλνληαη δηαζέζηκα.
18.1.1 Σπλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ
Οη κηθξέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ξπζκφ κεηαβνιήο κεηαμχ ηνπ δείθηε θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ησλ δηαξζξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ θπξίσο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε
ρξεζηκνπνηείηαη θνηλφ δείγκα επηρεηξήζεσλ γηα θάζε κήλα, ην νπνίν αλαλεψλεηαη, φηαλ αιιάδεη ην έηνο
βάζεο ηνπ δείθηε, ελψ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ην δείγκα επηρεηξήζεσλ αιιάδεη
θάζε έηνο, κε εμαίξεζε ηηο πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Τν θνηλφ δείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
δείθηεο εμαζθαιίδεη ηελ αθξηβή απνηχπσζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ
πεξηφδσλ.
18.1.2 Σπλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο
Οη ΓΤΠ δηαηίζεληαη ζηε Γλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηηο πξνζσξηλέο εθηηκήζεηο πνπ θαηαξηίδεη θαη ηε
κεηαηξνπή απφ ηξέρνπζεο ηηκέο ζε ζηαζεξέο ηηκέο ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ.
18.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή
Οη δείθηεο έρνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή, γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη εληαία βάζε δεδνκέλσλ θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο
γίλεηαη κε ηελ ίδηα κέζνδν. Οη δείθηεο ζηα πςειφηεξα επίπεδα πξνθχπηνπλ απφ δείθηεο ρακειφηεξσλ
επηπέδσλ, ζχκθσλα κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο.

19. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερφκελα

Σχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ γηα ην έηνο 2012, ζρεηηθά
κε ζέκαηα θφζηνπο θαη επηβάξπλζεο, πξνέθπςε φηη α) φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΤΑΤ πνπ
εκπιέθεηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε, ην εηήζην θφζηνο, ζε εξγαζζείζεο ψξεο, αλήιζε ζε 18.792 ψξεο θαη
β) φζνλ αθνξά ζηηο εξεπλψκελεο επηρεηξήζεηο, ε κέζε εηήζηα επηβάξπλζε, ζε εξγαζζείζεο ψξεο πνπ
απαηηήζεθαλ γηα ηελ παξνρή απάληεζεο, είλαη 1,7 ψξεο αλά επηρείξεζε ή ζπλνιηθά 2.133 ψξεο γηα ην
ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ.

20. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερφκελα

20.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο
Ο δείθηεο δεκνζηεχεηαη πεξίπνπ 27-30 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα αλαθνξάο. Τα ζηνηρεία
ραξαθηεξίδνληαη σο νξηζηηθά, θαηά ηελ πξψηε αλαθνίλσζε.
Σηελ έξεπλα αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή αλαζεσξήζεσλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ αθφινπζν
ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/el/policies.
Όηαλ αλαζεσξνχληαη ηα δεδνκέλα, εθαξκφδεηαη ε ίδηα πνιηηηθή αλαζεψξεζεο ζηα ζηνηρεία πνπ
δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ Eurostat, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή.
20.2 Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο
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Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ), αξηζ. 1165/98, ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(ΔΔ) «πεξί βξαρπρξφλησλ ζηαηηζηηθψλ», νη βξαρπρξφληνη δείθηεο αλαζεσξνχληαη θάζε πέληε έηε θαη
ζπγθεθξηκέλα κε έηνο βάζεο πνπ ιήγεη ζε 0 ή 5. Σην πιαίζην απηφ, ν Γείθηεο Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε
Βηνκεραλία αλαζεσξείηαη πιήξσο θάζε πέληε έηε θαη θαηά ηελ αλαζεψξεζε απηή ιακβάλεη ρψξα αιιαγή
ηνπ έηνπο βάζεο θαη πηνζέηεζε λέσλ ζηαζκίζεσλ.

21. Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερφκελα

21.1 Τύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ζε φια ηα επίπεδα ησλ δεηθηψλ (εγρψξηαο θαη εμσηεξηθήο
αγνξάο, ζε ρψξεο εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσδψλεο), ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηήζηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2010 απφ:










Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Prodcom (αμία παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ αλά πξντφλ ζε 8ςήθην
θσδηθφ ηεο Prodcom)
Τα ζηνηρεία εμαγσγψλ (αμίεο πσιήζεσλ) ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο
κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, έηζη ψζηε λα κελ πεξηέρνληαη νη εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ δελ
παξάρζεθαλ ζηελ Διιάδα αιιά είραλ εηζαρζεί. Ζ έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ είλαη
θσδηθνπνηεκέλε κε βάζε ηε ζπλδπαζκέλε νλνκαηνινγία (CN8), γηα ηελ νπνία ππάξρεη αληηζηνίρεζε
κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο Prodcom.
Τα ζηνηρεία εμαγσγψλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ δείθηε Κχθινπ Δξγαζηψλ ζηε Βηνκεραλία, φπνπ
βαζίδνληαη ζην δείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη έγηλαλ ζπγθξίζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ.
Τα απνηειέζκαηα ηεο Δηήζηαο Σηαηηζηηθήο Έξεπλαο Οξπρείσλ (ΔΣΔΟ), έηνπο 2010.
Ηδηαίηεξνπο ππνινγηζκνχο γηα ην ειαηφιαδν θαη άιια πξντφληα γεσξγίαο, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή
ησλ ζθαγείσλ (πξντφληα θξέαηνο, δέξκαηνο), κε ζηνηρεία αμίαο πσιήζεσλ απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο
Λνγαξηαζκνχο ζηε Γεσξγία θαη ηνπο δείθηεο ηηκψλ πξντφλησλ Δηζξνψλ θαη Δθξνψλ, δειαδή ηηκψλ
παξαγσγνχ ζηε γεσξγία θαη θηελνηξνθία.
Τα ζηνηρεία αμίαο πσιήζεσλ λεξνχ απφ ηελ Δηήζηα Έξεπλα Ύδξεπζεο, έηνπο 2010.
Γηνηθεηηθέο πεγέο, φπσο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε ΓΔΠΑ, εγρψξηνπ ιηγλίηε θαη ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ ηε ΓΔΖ, ΛΑΓΖΔ, ΓΔΓΓΖΔ, ΑΓΜΖΔ.

Με ηα ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ ηεο Prodcom θαη ησλ εμαγσγψλ ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ (ησλ
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ), ππνινγίζηεθαλ νη ζηαζκίζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο, ηελ εγρψξηα
αγνξά θαη ηηο εμαγσγέο.
Τα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δχν ιεπηνκεξείο έξεπλεο (Prodcom θαη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ)
ζπγθξίζεθαλ κε ην ζχλνιν θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηήζηαο Βηνκεραληθήο Έξεπλαο (ΔΒΔ) έηνπο 2010 ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγρψξηα αγνξά.
Ζ θαηάξηηζε ησλ ΓΤΠ ζηε βηνκεραλία πξνυπνζέηεη: α) ζπληειεζηέο ζηαζκίζεσλ πξντφλησλ βάζεη ηεο αμίαο
πσιήζεσλ ηνπο θαη β) ηηκέο γηα ηα πξντφληα απηά ζε δηαρξνληθή βάζε. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο θαη νη
κεληαίεο ηηκέο αλαθέξνληαη ζε επίπεδν πξντφληνο (ηαμηλφκεζε CPA).
Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέγεθαλ 407 πξντόληα εγρώξηαο αγνξάο θαη 174 πξντόληα εμσηεξηθήο αγνξάο. Από ηα
174 πξντόληα ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο, 151 από απηά δηαηίζεληαη ζε Χώξεο ηεο Επξσδώλεο θαη 156
δηαηίζεληαη ζε Χώξεο εθηόο Επξσδώλεο.
Οη ηηκέο ζπγθεληξώλνληαη από κεγάιν αξηζκό επηρεηξήζεσλ (πεξίπνπ 1.000) θαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο
παξαηεξήζεσλ (ηηκώλ) αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 2.500. Ο δείθηεο θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο Χώξαο (ηελ Αηηηθή
θαη άιινπο 41 Ννκνύο ηεο Χώξαο).
Η εξεπλώκελε κνλάδα είλαη ε επηρείξεζε/θαηάζηεκα. Με απηό ηνλ ηξόπν επηιέγνληαη ζηελ έξεπλα αθόκε
θαη πξντόληα δεπηεξεύνπζαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εξεπλώκελεο κνλάδαο. Τν δείγκα ησλ πξντόλησλ θαη ησλ
κνλάδσλ πνπ επηιέγνληαη βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο θαηεπζπλφκελεο δεηγκαηνιεςίαο. H επηινγή ησλ
επηρεηξήζεσλ/θαηαζηεκάησλ βαζίδεηαη ζην κέγεζνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, έηζη ώζηε νη επηιεγόκελεο
κνλάδεο λα θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην 70% ηνπ ζπλνιηθνύ ηδίξνπ, θάζε 4-ςήθηνπ θιάδνπ ηνπ έηνπο 2010.
21.2 Σπρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
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Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε κεληαία βάζε.
21.3 Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Γηα ηε κεληαία ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη, εηδηθά δηακνξθσκέλα έληππα ζηα νπνία είλαη
πξνηππσκέλα ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε θαη γηα ηα νπνία δεηνχληαη νη ηηκέο ηνπο.
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 ηνπο ινηπνύο θόξνπο ζηα πξντόληα. Επηπιένλ, ζηηο βαζηθέο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη θαη
ηπρόλ επηδνηήζεηο πξντόληνο, πνπ ιακβάλνληαη από ηελ παξαγσγηθή κνλάδα. Γηα ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ
πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά, ζπιιέγνληαη ηηκέο FOB.
Γηα θάζε πξντφλ πνπ επηιέγεηαη λα παξαθνινπζείηαη, θαζνξίδνληαη πιήξσο θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ην πξνζδηνξίδνπλ (πνηθηιία, βάξνο, ζπζθεπαζία, άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά),
θαζψο θαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλαιιαγή ηνπ (ζπλήζεο πνζφηεηα, εθπηψζεηο, ηξφπνο πιεξσκήο
θ.ι.π).
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο αλαθέξνληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηα κέζα ηνπ κήλα αλαθνξάο, κε κεληαία
πεξηνδηθφηεηα, ελψ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο κεληαίαο απηήο πεξηφδνπ.
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (ηηκψλ) κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
- κε ζπλέληεπμε ησλ εξεπλψκελσλ κνλάδσλ κέζσ επηζθέςεσλ εξεπλεηψλ ηεο ΔΛΣΤΑΤ,
- κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία,
- κέζσ θαμ (fax),
- κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail),
ελψ ε απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο Υπεξεζίεο Σηαηηζηηθήο Ννκψλ ηεο Φψξαο:
- κέζσ fax (ειάρηζηα)
- κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email ε πιεηνλφηεηα έσο 96%).
Ζ κε αληαπφθξηζε αληηκεησπίδεηαη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία, απνζηνιή ππελζχκηζεο κέζσ fax ή e-mail,
πξνζσπηθέο επηζθέςεηο ζηηο επηρεηξήζεηο.
21.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
Τα δεδνκέλα επηθπξψλνληαη κέζσ ινγηθψλ ειέγρσλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη ηειηθά λα δηνξζσζνχλ πηζαλά ιάζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε απηά
πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα. Αθνχ εληνπηζηνχλ ηα ιάζε, γίλεηαη πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη πξάγκαηη πξφθεηηαη γηα
ιάζνο ή αλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα αζπλήζηζηε ηηκή. Παξάιιεια, γίλνληαη έιεγρνη γηα πιεξφηεηα, φηη ηα
δεδνκέλα βξίζθνληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν εχξνο ηηκψλ θαη φηη νη ζρεηηθέο κεηαβιεηέο είλαη ινγηθά
ζπλεπείο. Ζ επεμεξγαζία θαη ε επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη είηε ηαπηφρξνλα είηε κεηά απφ ηελ
εηζαγσγή ηνπο.
Τα δεδνκέλα ζπγθξίλνληαη κε δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ κελψλ θαη κε δεδνκέλα ησλ αληίζηνηρσλ κελψλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη αλ εληνπηζηνχλ κεγάιεο απνθιίζεηο, γίλεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.
21.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
Ο Γείθηεο Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία κε έηνο βάζεο, ην έηνο 2010=100,0, θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο
Φψξαο.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ Γείθηε Τηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία γίλεηαη κε ρξήζε παξαιιαγήο ηνπ ηχπνπ
Laspeyres, πνπ έρεη σο εμήο:

I

(t )

n

  Ri( t ) * wi
i 1

φπνπ :

, i = 1, 2, …, n

I (t ) , είλαη ν γεληθφο δείθηεο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (κήλα) t,
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Ri(t ) , είλαη ν αηνκηθφο δείθηεο ηνπ πξντφληνο i θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν (κήλα) t
(0) (0)
p q
n
i
i
w 
,  w 1
i
n
(0) (0) i  1 i
 p q
i
i
i 1
φπνπ : wi = o ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηνπ είδνπο i (πξνθχπηεη απφ ηελ αμία παξαγσγήο θάζε είδνπο i θαηά
ην έηνο βάζεο 0),
( 0)
i ,

p
qi( 0 ) ε ηηκή θαη ε πνζφηεηα ηνπ είδνπο i θαηά ηελ πεξίνδν βάζεο 0,
i =1,2…n, είδε, t = ηξέρνπζα κεληαία ή εηήζηα πεξίνδνο
Ο αηνκηθφο δείθηεο ηνπ πξντφληνο i, δει. ν

Ri(t ) , ππνινγίδεηαη σο απιφο κέζνο αξηζκεηηθφο ησλ ζρεηηθψλ

ηηκψλ ησλ παξαιιαγψλ ηνπ πξντφληνο απηνχ απφ φιεο ηηο πεγέο ηηκνιεςίαο (επηρεηξήζεηο).
Γειαδή :
(t )
i

R
φπνπ

1

Ni

pij( t )
( ( 0) *100)

j 1 pij
Ni

N i , είλαη ην πιήζνο ησλ παξαιιαγψλ ηνπ πξντφληνο i απφ φιεο ηηο πεγέο ηηκνιεςίαο

pij(t ) , είλαη ε ηηκή ηεο j παξαιιαγήο ηνπ πξντφληνο i θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν t,
pij( 0) , είλαη ε ηηκή ηεο j παξαιιαγήο ηνπ πξντφληνο i θαηά ηελ πεξίνδν βάζεο 0, j=1,2,3,.. N i .
Οη αλσηέξσ ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αηνκηθνχο δείθηεο θαη εθαξκφδνληαη ηφζν γηα ηελ εγρψξηα φζν
θαη ηελ εμσηεξηθή αγνξά, κε δηάθξηζε ζε επξσδψλε θαη εθηφο επξσδψλεο. Ο Γεληθφο ΓΤΠ, σο ζχλζεζε ησλ
επηκέξνπο δεηθηψλ εγρψξηαο θαη εμσηεξηθήο αγνξάο, ππνινγίδεηαη σο κέζνο ζηαζκηθφο ησλ δχν (2)
επηκέξνπο δεηθηψλ, εγρψξηαο θαη εμσηεξηθήο αγνξάο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία θαηάξηηζεο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ ΓΤΠ ζηε
Βηνκεραλία δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην κεζνδνινγηθφ δεκνζίεπκα ηνπ
δείθηε:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/21.5.1 Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (ηεθκαξηώλ ηηκώλ)
Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηεθκαξηέο ηηκέο γηα λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ ηηκνιεςία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
δείγκαηνο.
21.6 Πξνζαξκνγέο
Πξνζαξκνγέο γηα ηηο πνηνηηθέο δηαθνξέο: Σηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο κηαο πνηθηιίαο, ην λέν είδνο πνπ
αληηθαζηζηά ην παιηφ, παίξλεη κηα λέα ηηκή βάζεο πνπ πξνζαξκφδεη ηε ζρεηηθή ηηκή ηεο παξαιιαγήο
(πνηθηιίαο) ηνπ πξντφληνο έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ αηνκηθνχ δείθηε ηνπ πξντφληνο.
Οη κέζνδνη πνηνηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη, θπξίσο, ηξεηο: α) ε κέζνδνο επηθάιπςεο, ε
νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο θνηλήο πεξηφδνπ ηηκνιεςίαο γηα ην παιαηφ (πξνο αληηθαηάζηαζε)
πξντφλ θαη ην λέν πξντφλ, β) ε κέζνδνο πνζνηηθήο πξνζαξκνγήο (φηαλ πξντφληα πσινχληαη ζε
δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο) θαη γ) ε κέζνδνο ζπγθξηηηθήο αληηθαηάζηαζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ
γίλνληαη αιιαγέο ζην φλνκα πξντφλησλ ή επηρεηξήζεσλ (ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο), αιιά φρη ζηα εηδηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπ δείγκαηνο, νπφηε είλαη δπλαηή ε άκεζε ζχγθξηζε.
21.6.1 Δπνρηθή δηόξζσζε
Σην δείθηε δελ γίλεηαη επνρηθή δηφξζσζε.
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22. Σρόιηα

Πεξηερφκελα

Καλέλα
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