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Αναθεώρηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής
(2015=100,0)
1. Γενικά
Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) στην Ελλάδα, καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από το έτος 1959 και εξής. Στην αρχική κατάρτιση του δείκτη περιλαμβάνονταν μόνο
οι κυριότεροι κλάδοι της βιομηχανίας και αργότερα προστέθηκαν τα ορυχεία-μεταλλεία και ο
ηλεκτρισμός. Έτσι, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής καταρτίστηκε σε πλήρη κάλυψη από το 1962,
με βάση το έτος 1959 (1959=100,0), και ακολούθησαν, οι μετέπειτα αναθεωρήσεις του δείκτη με
βάση τα έτη 1970, 1980, 1993, 1995, 2000, 2005, 2010, ενώ η παρούσα αναθεώρηση έχει ως έτος
βάσης το 2015 (2015=100,0). Σημειώνεται ότι από την αναθεώρηση με βάση το έτος 1980
(1980=100,0), η ονομασία του δείκτη ήταν «Δείκτης Παραγωγής Ορυχείων, Βιομηχανίας,
Ηλεκτρισμού-Φυσικού Αερίου-Νερού», αλλά από την αναθεώρηση με βάση το έτος 2000
(2000=100,0), επανήλθε η προηγούμενη ονομασία, δηλαδή «Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής».
2. Αναθεώρηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής - Στατιστική ταξινόμηση
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του υπ’ αριθ. 1165/98 Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) «περί βραχυχρόνιων στατιστικών», οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε
έτη και συγκεκριμένα με έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5. Σκοπός των αναθεωρήσεων του Δείκτη
Βιομηχανικής Παραγωγής είναι η προσαρμογή του στις εκάστοτε εξελίξεις της διάρθρωσης της
βιομηχανίας με την ανανέωση του δείγματος των ερευνώμενων επιχειρήσεων και των συντελεστών
στάθμισης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
Στην παρούσα αναθεώρηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής με βάση το έτος 2015
(2015=100,0), όπως και στις προηγούμενες αναθεωρήσεις με βάσεις τα έτη 2005 (2005=100,0) και
2010 (2010=100,0), έγινε εφαρμογή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της
Εurostat, NACE Rev.2, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά
δραστηριότητα (CPA 2008), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 451/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Ο αναθεωρημένος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής με έτος βάσης το 2015 (2015=100,0),
σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev.2, καλύπτει τους τομείς Β: Ορυχεία και Λατομεία,
Γ: Μεταποίηση, Δ: Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και
Ε: Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης.
Η παρούσα αναθεώρηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής με έτος βάσης το 2015 (2015=100,0)
βασίστηκε στα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών
Προϊόντων (PRODCOM) και της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας (ΕΒΕ), έτους 2015, οι οποίες
διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ.
3. Σκοπός του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής
Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) καλύπτει εθνικές ανάγκες και ανάγκες εκπλήρωσης
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Ως μηνιαίος δείκτης,
εκφράζει τη μηνιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής στους κλάδους ορυχείων και λατομείων,
της μεταποίησης και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Ειδικότερα, σκοπός του ΔΒΠ
είναι η σύγκριση του μεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας μηνιαίας παραγωγής στους
ανωτέρω κλάδους, με την αντίστοιχη παραγωγή μιας δεδομένης σταθερής περιόδου, η οποία
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λαμβάνεται ως βάση. Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής δείχνει την εξέλιξη της προστιθέμενης
αξίας κόστους των συντελεστών παραγωγής σε σταθερές τιμές.
4. Ερευνώμενα προϊόντα
Τα ερευνώμενα προϊόντα για την κατάρτιση του αναθεωρημένου ΔΒΠ με έτος βάσης το 2015
(2015=100,0) ανέρχονται σε 325. Η επιλογή τους έγινε με βάση την αξία παραγωγής/πώλησης σε
8-ψήφιο και 6-ψήφιο επίπεδο ανάλυσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας PRODCOM, έτους
2015. Η μέτρηση των ερευνώμενων προϊόντων γίνεται σε φυσικές μονάδες παραγωγής ή σε αξία
παραγωγής ή σε αξία πωλήσεων, ανάλογα με τις σχετικές προδιαγραφές για κάθε κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας.
5. Ερευνώμενες επιχειρήσεις - κάλυψη
Η μονάδα δειγματοληψίας είναι η επιχείρηση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (KAU – Kind
of Activity Unit). Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται συνολικά σε 1.263 επιχειρήσεις από τον
συνολικό πληθυσμό 5.788 επιχειρήσεων της Έρευνας PRODCOM, έτους 2015. Οι περισσότερες
επιχειρήσεις του δείγματος του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής έχουν απασχόληση 10 άτομα και
άνω, σύμφωνα με το πλαίσιο της έρευνας PRODCOM, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, όπου
ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότητα του προϊόντος και του κύκλου εργασιών, ερευνώνται και
επιχειρήσεις με απασχόληση μικρότερη των 10 ατόμων.
Η επιλογή των επιχειρήσεων του δείγματος έγινε με την εφαρμογή της κατευθυνόμενης
δειγματοληψίας κατά τρόπο ώστε α) να παράγουν τα προϊόντα που επελέγησαν και β) η αξία
παραγωγής τους, ως προς τα παραγόμενα προϊόντα να υπερβαίνει το 40% της συνολικής αξίας
παραγωγής σε 4-ψήφιο κλάδο και το 70% της συνολικής αξίας παραγωγής σε 2-ψήφιο κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας.
Η κάλυψη σε αξία παραγωγής από τις ερευνώμενες επιχειρήσεις του δείγματος ανέρχεται σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 85% της συνολικής αξίας παραγωγής της έρευνας PRODCOM έτους 2015.
6. Υπολογισμός του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής
Ο αναθεωρημένος ΔΒΠ αναφέρεται στο σύνολο χώρας και ο υπολογισμός του γίνεται με τη χρήση
του τύπου Laspeyres.
Για κάθε τετραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας k, που συμμετέχει στην έρευνα, ο δείκτης
παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

όπου:
: ο αριθμός των ερευνώμενων προϊόντων του τετραψήφιου κλάδου k
: η μηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράγεται από τις επιχειρήσεις του δείγματος του
κλάδου k κατά το μήνα t,
: η μέση μηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράγεται από τις επιχειρήσεις του δείγματος
του κλάδου k κατά το έτος βάσης 0, η οποία υπολογίζεται ως εξής:
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: ο συντελεστής στάθμισης του προϊόντος i στον τετραψήφιο κλάδο k, ο οποίος υπολογίζεται
ως εξής:

όπου:
: η τιμή του προϊόντος i του τετραψήφιου κλάδου k κατά το έτος βάσης 0,
: η ποσότητα του προϊόντος i του τετραψήφιου κλάδου k κατά το έτος βάσης 0, σύμφωνα με τα
στοιχεία της έρευνας PRODCOM έτους 2015.
Οι δείκτες των τετραψήφιων κλάδων αναφέρονται σε ημερολογιακούς μήνες, οι οποίοι είναι άνισοι
μεταξύ τους, ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, με αποτέλεσμα οι δείκτες αυτοί να μην
είναι συγκρίσιμοι. Προκειμένου να επιτευχθεί συγκρισιμότητα, πραγματοποιείται διόρθωση των
δεικτών βάσει του αριθμού εργάσιμων ημερών και αναγωγή τους σε δείκτες τυπικού μήνα ίσης
χρονικής διάρκειας
κλάδων

. Η διόρθωση γίνεται πολλαπλασιάζοντας τους δείκτες των τετραψήφιων

με κατάλληλο συντελεστή διόρθωσης (αt) ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε μήνα

και προκύπτει διαιρώντας τον μέσο μηνιαίο αριθμό των εργάσιμων ημερών του τρέχοντος έτους διά
του αριθμού των εργάσιμων ημερών του μήνα t, ως εξής:

at 

x
xt

όπου,
: ο μέσος μηνιαίος αριθμός εργάσιμων ημερών του τρέχοντος έτους
: ο αριθμός των εργάσιμων ημερών του μήνα t.
Το πλήθος των εργάσιμων ημερών διακρίνεται στις εξής κατηγορίες, σύμφωνα με το ωράριο
λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας:
1.

Όλες οι ημέρες του έτους εκτός από τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες (π.χ. αργίες).

2.

Όλες οι ημέρες του έτους εκτός από τις εξαιρέσιμες ημέρες.

3.

Όλες οι ημέρες του έτους και

4.

Εποχιακές (που έχουν παραγωγή κάποιους μήνες το χρόνο).

Οι παραπάνω συντελεστές διόρθωσης αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.
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Στη συνέχεια σε επίπεδα ανώτερα του τετραψήφιου κλάδου (τριψήφιοι, διψήφιοι, κατηγορίες,
κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων κλπ), υπολογίζεται ο μη διορθωμένος
διορθωμένος ως προς τις εργάσιμες ημέρες δείκτης

και ο

για το μήνα t ως εξής:

όπου:

: κλάδος οικονομικής δραστηριότητα που ανήκει στον τριψήφιο ή διψήφιο κ.ο.κ. κλάδο,
: η ετήσια προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων του κλάδου k για το έτος βάσης, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας, έτους 2015
: η ετήσια προστιθέμενη αξία όλων των τετραψηφίων που συνθέτουν τον τριψήφιο ή διψήφιο
κ.ο.κ. κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας, έτους 2015.
7. Προσαρμογές
7.1 Αποπληθωρισμός
Για κάποια προϊόντα καταγράφεται η αξία παραγωγής ή πώλησης, αντί για την ποσότητα. Για τις
περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα προσαρμόζονται αφαιρώντας τις διαφορές τιμών που οφείλονται
στον πληθωρισμό, προκειμένου να απομονωθεί η πραγματική μεταβολή του όγκου παραγωγής. Ο
αποπληθωρισμός γίνεται με έτος βάσης 2015 και οι αποπληθωριστές υπολογίζονται σε 8ψήφιο ή
6ψήφιο επίπεδο ανάλυσης. Ως αποπληθωριστής χρησιμοποιείται o Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη
Βιομηχανία. Συνολικά, αποπληθωρίζεται το 37% των προϊόντων που ερευνώνται για τον
υπολογισμό του δείκτη.
7.2 Εποχική διόρθωση
Εποχική διόρθωση είναι η διαδικασία απαλοιφής της επίδρασης της εποχικότητας στη χρονολογική
σειρά του δείκτη για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας μεταξύ των περιόδων αναφοράς. Η εποχική
διόρθωση του δείκτη πραγματοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου TRAMO-SEATS και με τη
χρήση του λογισμικού JDemetra+ 2.0.0.
Για την εποχική διόρθωση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής σε επίπεδο 2-ψήφιου κλάδου της
NACE Rev.2, σε επίπεδο κατηγοριών (Β – Ορυχεία - Λατομεία, Γ – Μεταποιητικές Βιομηχανίες, Δ –
Ηλεκτρισμός και Ε – Παροχή Νερού) και σε επίπεδο Κύριων Ομάδων Βιομηχανικών Κλάδων (MIGs)
εφαρμόζεται η άμεση μέθοδος (direct approach), δηλαδή η κάθε χρονολογική σειρά διορθώνεται
εποχικά ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Για το γενικό Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής εφαρμόζεται
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η έμμεση μέθοδος (indirect approach), δηλαδή ο εποχιακά διορθωμένος γενικός δείκτης προκύπτει
από τη σύνθεση των εποχικά διορθωμένων δεικτών των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων
(MIGs) με την εφαρμογή των κατάλληλων σταθμίσεων.
Η χρονοσειρά των εποχικά διορθωμένων δεικτών επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται
μία νέα παρατήρηση.

8. Αναδρομικοί υπολογισμοί
Οι αναδρομικοί (εξ αναγωγής) μηνιαίοι και ετήσιοι δείκτες των κλάδων για την περίοδο Ιανουάριος
2000 – Δεκέμβριος 2014, υπολογίστηκαν με βάση τους μέσους ετήσιους δείκτες των κλάδων στο
2015, σύμφωνα με τον τύπο:

όπου:

: ο δείκτης του κλάδου k κατά την τρέχουσα περίοδο (μήνα, έτος) t με έτος βάσης 2015,
: ο δείκτης του κλάδου k κατά την τρέχουσα περίοδο (μήνα, έτος) t με έτος βάσης 2010 και
: ο μέσος ετήσιος δείκτης του κλάδου k στο έτος 2015 με έτος βάσης 2010.
Οι δείκτες από το 2015 και εξής έχουν υπολογισθεί με τη χρήση των νέων συντελεστών στάθμισης
και τα νέα στοιχεία παραγωγής των προϊόντων.
9. Ανακοίνωση και διάθεση στοιχείων των αναθεωρημένων δεικτών
Τα στοιχεία του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής ανακοινώνονται μηνιαίως, εντός
προκαθορισμένων ημερομηνιών, 40 ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς t των στοιχείων
(t+40) και στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Eurostat.
Oι χρονοσειρές και τα μεταδεδομένα που αφορούν στον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, στο σύνδεσμο
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-.
Τέλος, οδηγίες για την κατάρτιση των βραχυχρόνιων στατιστικών είναι διαθέσιμες στο
μεθοδολογικό τεύχος της Eurostat “Methodology of short-term business statistics - Interpretation
and Guidelines”, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/methodology.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται, οι διψήφιοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
της ταξινόμησης NACE Rev.2 που περιλαμβάνονται τα προϊόντα για την κατάρτιση του δείκτη
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(Πίνακας 1), οι συντελεστές στάθμισης των διψήφιων κλάδων για το σύνολο του δείκτη (Πίνακας 2),
οι συντελεστές στάθμισης των διψήφιων κλάδων ανά κατηγορία (Πίνακας 3), οι συγκεντρωτικοί
συντελεστές στάθμισης των κατηγοριών του γενικού δείκτη (Πίνακας 4) και οι συντελεστές
στάθμισης των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων (Πίνακας 5).
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Πίνακας 1. ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ NACE Rev. 2.
Β.

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

05
06

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

07

Εξόρυξη μεταλλευμάτων

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

09

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

Γ.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10

Βιομηχανία τροφίμων

11

Ποτοποιία

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16
17

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός επίπλων. κατασκευή
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31

Κατασκευή επίπλων

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Δ.

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

36
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Πίνακας 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ NACE Rev. 2
(Έτος βάσης: 2015=100,0)
Κωδικός
Κλάδου

Συντελεστής
Στάθμισης (%)

Ονομασία κλάδου

05

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

0,1188

06

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

0,0003

07

Εξόρυξη μεταλλευμάτων

0,5685

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

1,6521

09

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

0,1238

10

Βιομηχανία τροφίμων

11

Ποτοποιία

3,2560

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

1,5593

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

1,1904

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

1,2860

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16

17,6977

0,3078
.

0,3673

17

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός επίπλων
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

3,8307

21

3,8280

22

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών
σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

3,7935

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

3,4377

25

4,7829

26

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

1,8083

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

1,8906

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων

0,2349

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

0,8909

31

Κατασκευή επίπλων

0,7991

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

0,6713

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

2,0278

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

1,9034
1,3561
11,6012

3,2588

0,8583

21,2859
3,6126
100,0000

9

Πίνακας 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΨΗΦΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ NACE Rev. 2 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(Έτος βάσης: 2015=100,0)
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Κωδικός Κλάδου

Συντελεστής Στάθμισης
(%)

05
06
07
08
09

4,82
0,01
23,08
67,07
5,02
100,00
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Κωδικός Κλάδου

Συντελεστής Στάθμισης
(%)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

24,37
4,48
2,15
1,64
1,77
0,42
0,51
2,62
1,87
15,97
5,27
5,27
4,49
5,22
4,73
6,59
1,18
2,49
2,60
0,32
1,23
1,10
0,92
2,79
100,00

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κωδικός Κλάδου

Συντελεστής Στάθμισης
(%)

35

100,00

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Κωδικός Κλάδου

Συντελεστής Στάθμισης
(%)

36

100,00
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Πίνακας 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Έτος βάσης: 2015=100,0)
Συντελεστής
Στάθμισης (%)

Κατηγορία
Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

2,46
72,64
21,29
3,61

100,00

Πίνακας 5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
(Έτος βάσης: 2015=100,0)
Συντελεστής
Στάθμισης (%)

Κύριες Ομάδες Βιομηχανικών Κλάδων
1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΓΑΘΑ
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
4. ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
5. ΜΗ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

36,62
23,53
7,97
1,54
30,34
100,00
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