Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
Έρευνα για την κατάρτιση δεικτών στον Τομέα των Μεταφορών
Οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου της
επιχείρησης και παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος των δεικτών
αυτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων υπηρεσιών στην
αγορά, σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που
τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία
αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους.
Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει το
ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπτώσιμους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο
εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που
τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνει τα λοιπά έσοδα
εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης.
Ο δείκτης κύκλου εργασιών στον Τομέα Μεταφορών καταρτίζεται, τριμηνιαίως, στο πλαίσιο
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου 1165/98, «περί βραχυπρόθεσμων
στατιστικών» και των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 1158/05 που τροποποιεί και συμπληρώνει τον αρχικό Κανονισμό 1165/98.
Η συλλογή των στοιχείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
αναφέρονται στο Α΄ τρίμηνο του 2014.
Οι Δείκτες αναθεωρήθηκαν με νέο έτος βάσης 2010=100,0.
Η αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω Κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και είναι υποχρεωτική για λόγους συγκρισιμότητας. Οι εν λόγω δείκτες
αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη και συγκεκριμένα, κατά τα έτη που λήγουν σε «0» και «5».
Στην έρευνα για την κατάρτιση του ανωτέρω δείκτη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, με ετήσιο
κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 250.000 Ευρώ, από τις οποίες επελέγη
αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 300 επιχειρήσεων, από όλη τη χώρα.
Καλύπτουν το σύνολο της χώρας και καταρτίζονται για τους κλάδους 49
(χερσαίες
μεταφορές / μεταφορές μέσω αγωγών), 50 (πλωτές μεταφορές), 51 (αεροπορικές
μεταφορές), 52 (αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες) 79
(δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών,
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες) της στατιστικής ταξινόμησης NACE
rev.2.
Ο υπολογισμός του δείκτη κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Μεταφορών γίνεται με την
εφαρμογή της μεθόδου της αλύσωσης. Αρχικά υπολογίζεται ο δείκτης κινητής βάσης, ο
οποίος προκύπτει από τη σύγκριση της «εκτιμηθείσας» αξίας κύκλου εργασιών από τα
στοιχεία των επιχειρήσεων του δείγματος του τρέχοντος τριμήνου, με την αντίστοιχη αξία του
προηγούμενου τριμήνου. Ο σταθερός δείκτης κάθε διψήφιου κλάδου οικονομικής
δραστηριότητας του τρέχοντος τριμήνου, προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του δείκτη
κινητής βάσης με το σταθερό δείκτη του προηγούμενου τριμήνου.
Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήματα) σχετικά με την έρευνα για την κατάρτιση
δεικτών στον Τομέα των Μεταφορών μπορούν να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής www.statistics.gr στο σύνδεσμο <<Στατιστικά θέματα >Μεταφορές
>Δείκτες>>.
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