Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία
Γενικά
Η κατάρτιση των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία άρχισε το έτος 1967, με έτος βάσης σύγκρισης
το 1966=100,0.
Σκοπός των δεικτών – Χρησιμοποιούμενοι ορισμοί
Σκοπός του Δείκτη Τιμών Εκροών είναι η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί στον
τομέα γεωργίας – κτηνοτροφίας κατά την πώληση των γεωργικών προϊόντων τους, ενώ σκοπός του Δείκτη Τιμών Εισροών είναι
η μέτρηση της σχετικής μεταβολής των τιμών που καταβάλλουν για την αγορά των αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών,
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
Ο Δείκτης Τιμών Εκροών είναι μηνιαίος δείκτης και διακρίνεται στους δείκτες τιμών φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ο Δείκτης
Τιμών Εισροών είναι μηνιαίος δείκτης, ο οποίος καταρτίζεται από τη σύνθεση των δεικτών τιμών των ομάδων των αναλώσιμων
μέσων παραγωγής και των αγαθών σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.
Στον Δείκτη Τιμών Εκροών οι συλλεγόμενες τιμές είναι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων. Ως τιμή διάθεσης ορίζεται η τιμή που
λαμβάνεται από τον παραγωγό χωρίς επιδοτήσεις, μεταφορικά έξοδα, ΦΠΑ ή άλλους φόρους που εκπίπτουν.
Στον Δείκτη Τιμών Εισροών οι τιμές που συλλέγονται είναι οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί, όταν αγοράζουν προϊόντα
και υπηρεσίες για τη γεωργική – κτηνοτροφική παραγωγή και είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ και μεταφορικά έξοδα.
Νομικό πλαίσιο
Η κατάρτιση των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία βασίζεται σε εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Eurostat. Τα θεμέλια για τις συμφωνίες αυτές τέθηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του ’70.
Περίοδος αναφοράς
Μήνας
Έτος βάσης
2015=100,0.
Αναθεώρηση
Οι Δείκτες τιμών Εισροών και Εκροών είναι δείκτες σταθερής βάσης. Η τελευταία αναθεώρηση των δεικτών έγινε με έτος βάσης
2015=100,0 και πρώτο μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2018. Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
συμφωνίας των κρατών μελών της ΕΕ, όπου είναι υποχρεωτικό, για λόγους συγκρισιμότητας, οι εν λόγω δείκτες να
αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) έτη και συγκεκριμένα κατά τα έτη που λήγουν σε 0 και 5.
Στατιστική ταξινόμηση
Σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία των κρατών μελών της ΕΕ και της Eurostat, οι ομάδες των προϊόντων στους Γεωργικούς
Δείκτες Τιμών ακολουθούν την ίδια ταξινόμηση με τους Οικονομικούς Λογαριασμούς στη Γεωργία – Κτηνοτροφία.
Γεωγραφική κάλυψη
Το σύνολο της Χώρας.
Κάλυψη κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων
Οι Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών καλύπτουν τις συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα γεωργίας –
κτηνοτροφίας. Επιπλέον, καλύπτονται και οι συναλλαγές ελαιόλαδου και μούστου – οίνου, που ανήκουν στον μεταποιητικό
τομέα, όταν η μεταποίηση – παραγωγή τους γίνεται από τη γεωργική εκμετάλλευση και θεωρείται δραστηριότητα του τομέα
της γεωργίας.
Εποχικότητα προϊόντων
Η εποχικότητα της παραγωγής προϊόντων χαρακτηρίζει την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και έχει ως αποτέλεσμα
ορισμένα προϊόντα να μην είναι διαθέσιμα στην αγορά όλους τους μήνες ενός ημερολογιακού έτους. Για τον λόγο αυτό οι
συντελεστές στάθμισης των προϊόντων των εκροών διαφοροποιούνται ανά μήνα μέσα στο έτος.
Διενεργούμενη έρευνα
Ως πηγές τιμοληψίας χρησιμοποιούνται οι γεωργικοί συνεταιρισμοί που συγκεντρώνουν τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και οι
εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που αγοράζουν τα προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.
Τα στοιχεία των τιμών για τις εκροές συγκεντρώνονται από 745 πηγές τιμοληψίας, ενώ τα στοιχεία των τιμών για τις εισροές
συγκεντρώνονται από 665 πηγές τιμοληψίας.
Δημοσίευση στοιχείων
Τα στοιχεία των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών (έτος βάσης 2015=100,0) δημοσιεύονται από τον Ιούνιο 2018, με πρώτο
μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2018. Οι αναδρομικοί υπολογισμοί της χρονοσειράς των δεικτών προ του έτους 2015,
υπολογίστηκαν με τη διαίρεση των δεικτών τιμών προϊόντων και ομάδων με τον αντίστοιχο δείκτη τιμών έτους 2015 (με ε.β.
2010=100,0), ώστε οι μεταβολές (μηνιαίες και ετήσιες) των δεικτών της χρονοσειράς να παραμένουν οι ίδιες.
Παραπομπές
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισμού των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών
στη Γεωργία – Κτηνοτροφία καθώς και στοιχεία χρονολογικών σειρών, διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT30/-

