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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εν∆ΤΚ)
ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
Ο οδηγός αυτός παρέχει µια σύντοµη περιγραφή των εναρµονισµένων δεικτών τιµών
καταναλωτή (Εν∆ΤΚ). Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι µη ειδικοί χρήστες των Εν∆ΤΚ,
συµπεριλαµβανοµένων αναλυτών και σχολιαστών, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν µια
γενική εικόνα των εν λόγω δεικτών τιµών.
Ο παρών οδηγός περιλαµβάνει επίσης παραποµπές και συνδέσµους µε λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε τους Εν∆ΤΚ και έναν κατάλογο σηµείων επαφής για περαιτέρω
ενηµέρωση. Στον οδηγό αυτό επισυνάπτεται κατάλογος όλων των νοµικά δεσµευτικών
κανονισµών για τους Εν∆ΤΚ.
1.

Εισαγωγή στους Εν∆ΤΚ

Οι δείκτες τιµών καταναλωτή (∆ΤΚ) είναι οικονοµικοί δείκτες που καταρτίζονται για τη
µέτρηση των διαχρονικών µεταβολών στις τιµές των καταναλωτικών αγαθών και
υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιµοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά.
Οι ∆ΤΚ χρησιµοποιούνται για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, όπως, µεταξύ άλλων: ως
οδηγός για τη νοµισµατική πολιτική· για την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των εµπορικών
συµβάσεων, των µισθών, των παροχών κοινωνικής προστασίας ή των χρηµατοοικονοµικών
µέσων· ως εργαλείο για τον αποπληθωρισµό των εθνικών λογαριασµών ή τον υπολογισµό
των µεταβολών στην εγχώρια κατανάλωση ή στο επίπεδο διαβίωσης.
Οι Εν∆ΤΚ είναι ένα σύνολο δεικτών τιµών καταναλωτή της ΕΕ που υπολογίζονται
σύµφωνα µε µια εναρµονισµένη προσέγγιση και ένα ενιαίο σύνολο ορισµών. Οι βασικοί
Εν∆ΤΚ είναι:
•

Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή της Νοµισµατικής Ένωσης (∆ΤΚΝΕ) –
αθροιστικοί δείκτες που καλύπτουν τις χώρες της ευρωζώνης.

•

Ο Ευρωπαϊκός ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Ευρ∆ΤΚ) – για τη ζώνη του ευρώ
συν τις άλλες χώρες της ΕΕ.

•

Οι εθνικοί Εν∆ΤΚ – για καθένα από τα κράτη µέλη της ΕΕ.

Εκτός από αυτούς, υπάρχουν επίσης ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (∆ΤΚΕΟΧ), Εν∆ΤΚ για τις χώρες του ΕΟΧ και προσωρινοί Εν∆ΤΚ
για τις υπό ένταξη και τις υποψήφιες χώρες (1).

(1)



Χώρες της ζώνης του ευρώ: Βέλγιο, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία,
Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία.
Χώρες της ΕΕ: οι χώρες της ζώνης του ευρώ συν ∆ανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο.
Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου: οι χώρες της ΕΕ συν Ισλανδία, Νορβηγία.
Υπό ένταξη χώρες: Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακική ∆ηµοκρατία.
Υποψήφιες χώρες: οι υπό ένταξη χώρες συν Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία.
(Το Μάρτιο του 2004).
3
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Ο ∆ΤΚΝΕ και ο Ευρ∆ΤΚ υπολογίζονται από τη Eurostat χρησιµοποιώντας στατιστικές που
υποβάλλονται από τα κράτη µέλη για τις µεταβολές τιµών και καταναλωτικών προτύπων
στην οικονοµική τους επικράτεια. Όπως επεξηγείται παρακάτω, η οµαδοποίηση µεταξύ
χωρών χρησιµοποιεί συντελεστές στάθµισης των χωρών για την «τελική νοµισµατική
καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών».
Οι Εν∆ΤΚ µπορούν, κατά κανόνα, να αποτελέσουν αντικείµενο αναθεώρησης, ιδίως όταν
είναι διαθέσιµες νέες ή βελτιωµένες πληροφορίες.
Προσωρινές εκτιµήσεις
Η Eurostat δηµοσιεύει επίσης κάθε µήνα µια «προσωρινή εκτίµηση» για το ∆ΤΚΝΕ. Η
προσωρινή αυτή εκτίµηση βασίζεται στα αποτελέσµατα των πρώτων χωρών που
δηµοσιεύουν τις εθνικές τους εκτιµήσεις και στα στοιχεία για τις τιµές ενέργειας. ∆ίδει µια
πρώτη ένδειξη για την πιθανή τελική µορφή του ∆ΤΚΝΕ όταν θα είναι διαθέσιµο το
σύνολο των στοιχείων.
2.

Εννοιολογική βάση και κάλυψη των Εν∆ΤΚ

Στόχος των Εν∆ΤΚ είναι να καλύψουν το πλήρες φάσµα της τελικής καταναλωτικής
δαπάνης για όλα τα είδη νοικοκυριών ώστε να δοθεί µια έγκαιρη και σαφής εικόνα του
πληθωρισµού.
Εννοιολογικά, οι Εν∆ΤΚ είναι περισσότερο «δείκτες τιµών τύπου Laspeyres» παρά
«δείκτες κόστους ζωής», πράγµα που αντικατοπτρίζει τον καίριο ρόλο τους στη µέτρηση
της σταθερότητας των τιµών. Κατά συνέπεια, οι Εν∆ΤΚ µπορούν να θεωρηθούν ότι
µετρούν, γενικά, τις τιµές ενός καθορισµένου (σταθερού) προτύπου δαπανών – παρά ότι
βασίζονται σε οικονοµικές αντιλήψεις περί ωφέλειας του καταναλωτή. Οι εννοιολογικές
διαφορές µεταξύ των δύο ειδών δεικτών τιµών δεν οδηγούν, κατά κανόνα, σε ουσιαστικές
διαφορές πρακτικής, αλλά, για λεπτοµερέστερη ενηµέρωση σχετικά µε το θέµα αυτό,
δίδονται ορισµένες παραποµπές στο τέλος του παρόντος οδηγού.
Η κάλυψη των Εν∆ΤΚ ορίζεται µε βάση την «τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη
των νοικοκυριών», µε αναφορά στις έννοιες των εθνικών λογαριασµών του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Λογαριασµών (ΕΣΛ 1995).
Ορισµένες πρακτικές συνέπειες της χρήσης της «τελικής νοµισµατικής καταναλωτικής
δαπάνης των νοικοκυριών» είναι:
•

Η γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη περιλαµβάνει όλες τις αγορές που
πραγµατοποιούνται από τα νοικοκυριά στην επικράτεια µιας χώρας ανεξαρτήτως αν
είναι µόνιµοι ή µη µόνιµοι κάτοικοι (η αποκαλούµενη «έννοια της εντοπιότητας»).

•

Οι Εν∆ΤΚ καλύπτουν τις τιµές που καταβάλλονται για αγαθά και υπηρεσίες στο
πλαίσιο νοµισµατικών συναλλαγών. Έτσι, για παράδειγµα, εξαιρούνται ορισµένες
αµοιβές και φόροι που πληρώνονται στο κράτος για άδειες (όταν δεν λαµβάνεται ως
αντάλλαγµα κάποιο αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία).

•

Οι µετρούµενες τιµές είναι αυτές που πραγµατικά πληρώνουν οι καταναλωτές και, για
παράδειγµα, περιλαµβάνουν φόρους πωλήσεων επί των προϊόντων, όπως ο φόρος
προστιθεµένης αξίας, και εποχιακές εκπτώσεις.
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Οι Εν∆ΤΚ δεν περιλαµβάνουν δαπάνες για τόκους και άλλες πιστωτικές επιβαρύνσεις,
θεωρώντας τα µάλλον ως χρηµατοδοτικά έξοδα παρά ως καταναλωτική δαπάνη.

∆ιαφορές µεταξύ των Εν∆ΤΚ και των εθνικών ∆ΤΚ
Οι διαφορές µεταξύ των Εν∆ΤΚ και των επιµέρους εθνικών ∆ΤΚ ενδέχεται µερικές φορές
να είναι σηµαντικές στην πράξη. Οι διαφορές έχουν, σε γενικές γραµµές, ελαχιστοποιηθεί
αν και οι εθνικοί ∆ΤΚ χρησιµοποιούν τις δικές τους εθνικές µεθοδολογίες. Σε πολλές χώρες
οι εθνικοί ∆ΤΚ δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς, για
παράδειγµα να χρησιµεύσουν ως «δείκτες κόστους ζωής» ή ως «αντισταθµιστικοί δείκτες»,
και ορισµένες από τις θεµελιώδεις έννοιες και µεθόδους των εθνικών ∆ΤΚ είναι
ακατάλληλες για τους Εν∆ΤΚ ως «καθαρό» µέσο µέτρησης του πληθωρισµού (επίδρασης
του πληθωρισµού στην αγοραστική δύναµη).
Ορισµένα παραδείγµατα διαφορών µεταξύ των Εν∆ΤΚ και των εθνικών ∆ΤΚ είναι τα εξής:
•

Η αντιµετώπιση της επιδοτούµενης υγειονοµικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Ο
Εν∆ΤΚ περιλαµβάνει την καθαρή τιµή που πληρώνουν οι καταναλωτές (µετά τις
επιστροφές), ενώ µερικοί ∆ΤΚ δεν περιλαµβάνουν τις αγορές αυτές ή καταγράφουν
ακαθάριστες τιµές.

•

Η αντιµετώπιση της ιδιοκατοίκησης. Στους Εν∆ΤΚ, εξαιρούνται επί του παρόντος τα
τεκµαρτά µισθώµατα για τις δαπάνες στέγασης σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης. Ωστόσο,
σχεδιάζεται ένας δείκτης ο οποίος βασίζεται στο κόστος αγοράς στέγης για ενδεχόµενο
συνυπολογισµό στο µέλλον. Θα καταρτιστεί ξεχωριστά από τους Εν∆ΤΚ, σε
πειραµατική βάση, πριν να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για ενσωµάτωσή του στους
Εν∆ΤΚ. Οι εθνικοί ∆ΤΚ χρησιµοποιούν ποικίλες µεθόδους – για παράδειγµα ορισµένοι
χρησιµοποιούν µια προσέγγιση που εµπεριέχει τα τεκµαρτά µισθώµατα, µερικοί
συµπεριλαµβάνουν τους τόκους των ενυπόθηκων δανείων, ενώ άλλοι εξαιρούν εντελώς
τις δαπάνες στέγασης στις οποίες υποβάλλονται οι ιδιοκατοικούντες.

•

Ο µαθηµατικός τύπος άθροισης που χρησιµοποιείται στο πιο αναλυτικό επίπεδο
στρωµατοποίησης στον υπολογισµό των δεικτών για την παραγωγή στοιχειωδών
αθροίσεων. Οι Εν∆ΤΚ χρησιµοποιούν λόγους αριθµητικών ή γεωµετρικών µέσων όρων
τιµών, ενώ µερικοί εθνικοί ∆ΤΚ χρησιµοποιούν άλλους µαθηµατικούς τύπους.

•

Η γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη. Οι Εν∆ΤΚ καλύπτουν όλες τις δαπάνες στην
επικράτεια, των µόνιµων κατοίκων και των επισκεπτών, ενώ στόχος µερικών εθνικών
∆ΤΚ είναι να καλύψουν τις δαπάνες των µόνιµων κατοίκων τόσο στο εσωτερικό της
χώρας όσο και στην αλλοδαπή.

3.

Πρόσβαση σε δεδοµένα και µεταδεδοµένα σχετικά µε τον Εν∆ΤΚ

Οι Εν∆ΤΚ δηµοσιεύονται κάθε µήνα βάσει αυστηρού, σύντοµου και προαναγγελθέντος
χρονοδιαγράµµατος – κατά κανόνα, 17 έως 19 ηµέρες µετά τη λήξη του µήνα αναφοράς. Οι
προσωρινές εκτιµήσεις του Εν∆ΤΚ δηµοσιοποιούνται συνήθως την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του µήνα αναφοράς .
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∆εδοµένα
Τα δεδοµένα σχετικά µε τον Εν∆ΤΚ που δηµοσιοποιούνται κάθε µήνα καλύπτουν τους
ίδιους τους δείκτες τιµών, τους ετήσιους µέσους δείκτες τιµών και τα ποσοστά µεταβολής,
καθώς και τα µηνιαία και ετήσια ποσοστά µεταβολής. Κανένα από τα δεδοµένα αυτά δεν
υφίσταται εποχιακή διόρθωση.
Εκτός από τους Εν∆ΤΚ για το σύνολο των ειδών, διατίθεται ένα φάσµα περίπου 100
δεικτών για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Οι κύριοι τίτλοι είναι οι εξής:
∆ιατροφή
Αλκοολούχα ποτά και καπνός
Ένδυση-υπόδηση
Στέγαση
Οικιακός εξοπλισµός
Υγεία
Μεταφορές
Επικοινωνίες
Αναψυχή και πολιτισµός
Εκπαίδευση
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
∆ιάφορα
Επιπλέον δηµοσιοποιείται
περιλαµβάνονται:

µια

σειρά

ειδικών

αθροίσεων,

µεταξύ

των

οποίων

ο Εν∆ΤΚ χωρίς ενέργεια,
ο Εν∆ΤΚ χωρίς ενέργεια, τρόφιµα, αλκοολούχα ποτά και καπνό,
ο Εν∆ΤΚ χωρίς µη επεξεργασµένα τρόφιµα,
ο Εν∆ΤΚ χωρίς ενέργεια και εποχιακά προϊόντα,
ο Εν∆ΤΚ χωρίς καπνό.
∆ιατίθενται επίσης οι συντελεστές στάθµισης οµαδοποιηµένων αγαθών και υπηρεσιών και
για κάθε χώρα µεµονωµένα.
Όλοι οι Εν∆ΤΚ (ο πλήρης κατάλογος των επιµέρους δεικτών και των ειδικών αθροίσεων)
διατίθενται µέσω του ιστότοπου της Eurostat (theme: economy and finance) και της
ιστοσελίδας «Euro-indicators» (στατιστικό θέµα: consumer prices).
Η ιστοσελίδα «Euro-indicators» παρέχει ταχεία πρόσβαση στα τελευταία βασικά στοιχεία
και στους σηµαντικότερους υποδείκτες. Ο ιστότοπος της Eurostat παρέχει επίσης πρόσβαση
στα µηνιαία δελτία τύπου και στη µηνιαία έκδοση «Statistics in Focus – Economy and
Finance – Theme 2» (που περιλαµβάνει περισσότερες λεπτοµέρειες).
Μεταδεδοµένα
Ο ιστότοπος της Eurostat παρέχει επίσης πρόσβαση στη «Compendium of HICP reference
documents», που περιέχει τις λεπτοµερείς εκθέσεις που υποβλήθηκαν το 1998 και το 2000
από την Επιτροπή στο Συµβούλιο, τους κανονισµούς και τις κατευθυντήριες γραµµές για
τον Εν∆ΤΚ και ορισµένες τεχνικές σηµειώσεις.
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Βασικά σηµεία για τον υπολογισµό των Εν∆ΤΚ

Τα αποτελέσµατα από τη διαδικασία εναρµόνισης, όσον αφορά την πρόοδο που
σηµειώθηκε σε µια σειρά τεχνικών ζητηµάτων, εκτίθενται παρακάτω στον παρόντα οδηγό.
Ως πρόλογο, το τµήµα αυτό παρέχει ορισµένες σύντοµες πληροφορίες για τον τρόπο µε τον
οποίο αντιµετωπίζονται στους Εν∆ΤΚ επιλεγµένα ζητήµατα υπολογισµού.
Τιµοληψία
Η τιµοληψία στα κράτη µέλη πραγµατοποιείται συνήθως µε συνδυασµό επισκέψεων (σε
τοπικούς εµπόρους λιανικής πώλησης και παρόχους υπηρεσιών) και κεντρικής συλλογής
(µέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαδικτύου). Πρόσφατα
µάλιστα, ένα κράτος µέλος χρησιµοποίησε για πρώτη φορά στον Εν∆ΤΚ «δεδοµένα
σάρωσης (scanner data)» λιανικού εµπορίου (στοιχεία που καταγράφονται ηλεκτρονικά τη
στιγµή που οι καταναλωτές πληρώνουν τις αγορές τους στα ταµεία).
∆ιόρθωση της ποιότητας
Η ανάγκη για διόρθωση της ποιότητας προκύπτει λόγω του ότι η φύση των αγαθών και
υπηρεσιών µεταβάλλεται µε το πέρασµα του χρόνου. Για παράδειγµα, δεν είναι δυνατή η
απλή σύγκριση της τιµής ενός συγκεκριµένου αυτοκινήτου µε ένα «παρόµοιο» που
πωλήθηκε πέντε χρόνια πριν. Στο µεταξύ, η ποιότητα του εν λόγω αυτοκινήτου έχει αλλάξει
– η σύγκριση των τιµών πρέπει να λαµβάνει υπόψη την αλλαγή ποιότητας. Ο
στατιστικολόγος που ειδικεύεται στον τοµέα των τιµών πρέπει εποµένως να προβεί σε
διόρθωση της ποιότητας – δηλαδή, πρέπει να εκτιµήσει ποιο µέρος της συνολικής
µεταβολής της τιµής µεταξύ των δύο οχηµάτων οφειλόταν πράγµατι σε µεταβολή της
ποιότητας του αυτοκινήτου και ποιο µέρος αποτελεί πραγµατική µεταβολή της τιµής.
Η πλειονότητα των εµπειρογνωµόνων σε θέµατα δεικτών τιµών θεωρεί ότι η "διόρθωση
ποιότητας" αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά και δυσεπίλυτα προβλήµατα, αν όχι το
πλέον σηµαντικό και δύσκολο πρόβληµα, στη δηµιουργία του δείκτη τιµών καταναλωτή.
Για τους Εν∆ΤΚ υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα διόρθωσης της ποιότητας – πρέπει να
γίνονται σαφείς διορθώσεις της ποιότητας όποτε είναι δυνατόν και η συνολική µεταβολή
της τιµής δεν θα πρέπει να αποδίδεται σε ποιοτικές διαφορές χωρίς αιτιολόγηση. Στην
πράξη, όλα τα κράτη µέλη κάνουν διορθώσεις για τη µεταβαλλόµενη ποιότητα αγαθών και
υπηρεσιών στους Εν∆ΤΚ – χρησιµοποιώντας µια σειρά άµεσων και έµµεσων µεθόδων.
Εντούτοις, όπως εξηγείται παρακάτω στο σηµείο «Μελλοντικά µέτρα για την εναρµόνιση»,
θα χρειαστεί περαιτέρω προσδιορισµός των µεθόδων που πρέπει να εφαρµόζονται
προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή της ποιότητας.
Το καλάθι αγαθών και υπηρεσιών και η στάθµιση
Στην πραγµατικότητα, η κατανοµή αγορών αγαθών και υπηρεσιών και η ακριβής φύση
ορισµένων από αυτά καθαυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες ποικίλλουν από χώρα σε χώρα δεν υπάρχει οµοιόµορφο καλάθι που να ισχύει για όλες τις χώρες. Οι Εν∆ΤΚ
αντικατοπτρίζουν αυτήν την πραγµατικότητα βασιζόµενοι στις τιµές και στις δαπάνες που
είναι αντιπροσωπευτικές σε κάθε χώρα και όχι σε ένα µέσο «ευρωπαϊκό καλάθι».
Οι συντελεστές στάθµισης που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των Εν∆ΤΚ σε µια
χώρα µπορεί να συνδέονται µε µια περίοδο µέχρι επτά ετών πριν από το τρέχον έτος.
Ωστόσο, για να ελαχιστοποιηθεί ο ενδεχόµενος κίνδυνος µη συγκρισιµότητας, πρέπει να
γίνονται διορθώσεις κάθε χρόνο για ιδιαίτερα µεγάλες µεταβολές των προτύπων των
δαπανών. Οι Εν∆ΤΚ πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν τα προσφάτως σηµαντικά αγαθά
και υπηρεσίες. Ειδικοί κανόνες αφορούν περιπτώσεις πρόσθετης εισαγωγής τιµών για
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αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονταν προηγουµένως δωρεάν και άλλοι κανόνες αφορούν το
άνοιγµα των αγορών σε νέους προµηθευτές – πράγµα το οποίο ενδέχεται, στην πράξη, να
ωφελήσει τους καταναλωτές.
Υπολογισµός και οµαδοποίηση
Για την παραγωγή συγκρίσιµων αποτελεσµάτων, οι Εν∆ΤΚ κάθε χώρας πρέπει να
καταρτίζονται βάσει ειδικού µαθηµατικού τύπου (ο λόγος αριθµητικών ή γεωµετρικών
µέσων όρων αλλά όχι ο αριθµητικός µέσος των σχετικών τιµών).
Ο ∆ΤΚΝΕ υπολογίζεται ως σταθµικός µέσος όρος των χωρών της ευρωζώνης. Οι
συντελεστές στάθµισης των χωρών προκύπτουν από δεδοµένα εθνικών λογαριασµών για
την «τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών». Για τις αθροίσεις του
Εν∆ΤΚ της ΕΕ και του ΕΟΧ, η ευρωζώνη αντιµετωπίζεται ως ενιαία οντότητα στην οποία
προστίθενται εν συνεχεία τα δεδοµένα για τις άλλες χώρες (και εδώ οι συντελεστές
στάθµισης χρησιµοποιούν δεδοµένα εθνικών λογαριασµών που µετατρέπονται σε µονάδες
αγοραστικής δύναµης).
Στην ΕΕ συνολικά χρησιµοποιούνται πάνω από ένα εκατοµµύριο παρατηρήσεις τιµών για
το µηνιαίο υπολογισµό των Εν∆ΤΚ.
5.

Οι Εν∆ΤΚ – σταθερότητα των τιµών και διεθνείς συγκρίσεις

Οι δείκτες τιµών καταναλωτή έχουν πολλές πιθανές χρήσεις (π.χ. για την τιµαριθµική
αναπροσαρµογή των κοινωνικών παροχών ή των συµβάσεων και ως εισροές σε άλλες
οικονοµικές αναλύσεις), αλλά η κινητήρια δύναµη γι’ αυτό το σχέδιο εναρµόνισης ήταν η
χρήση τους ως κύριο µέτρο ελέγχου της σταθερότητας των τιµών στη ζώνη του ευρώ. Οι
Εν∆ΤΚ δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να αποτελέσουν το καλύτερο µέτρο για διεθνείς
συγκρίσεις του πληθωρισµού των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ.
Στα αρχικά στάδια του σχεδίου για τους Εν∆ΤΚ, η σηµαντικότερη χρήση των Εν∆ΤΚ
αφορούσε την αξιολόγηση της σταθερότητας των τιµών και της σύγκλισης των τιµών – που
ήταν απαραίτητες προϋποθέσεις για την είσοδο στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.
Πρόσφατα, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος µετατοπίστηκε προς τις αθροίσεις οµάδων
χωρών – και ιδίως προς το ∆ΤΚΝΕ. Αυτή η µετατόπιση της έµφασης εκφράζει το στόχο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για σταθερότητα των τιµών και την άποψη ότι οι Εν∆ΤΚ
είναι το καταλληλότερο µέσο µέτρησης τιµών για την αξιολόγηση της σταθερότητάς τους
(η ΕΚΤ έχει ορίσει τη σταθερότητα των τιµών ως µία ετήσια αύξηση του ∆ΤΚΝΕ κατώτερη
του 2%, η οποία πρέπει να διατηρηθεί µεσοπρόθεσµα). Το 2003, η ΕΚΤ επιβεβαίωσε εκ
νέου το στόχο της για τον πληθωρισµό και πρόσθεσε: «Παράλληλα, το διοικητικό
συµβούλιο συµφώνησε ότι, στο πλαίσιο της διατήρησης της σταθερότητας των τιµών, θα
καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρήσει σε µεσοπρόθεσµη βάση ποσοστά πληθωρισµού
παραπλήσια του 2%».
Η επικέντρωση των Εν∆ΤΚ στη µέτρηση της σταθερότητας και της σύγκλισης των τιµών
και στις διεθνείς συγκρίσεις δεν σηµαίνει ότι ένα ευρύτερο φάσµα χρηστών δεν θα πρέπει ή
δεν µπορεί να τους χρησιµοποιεί για άλλους σκοπούς. Ανάλογα µε το συγκεκριµένο σκοπό
τον οποίο έχει υπόψη ο χρήστης, οι Εν∆ΤΚ ενδέχεται να αποτελούν τις καλύτερες
διαθέσιµες στατιστικές τιµών. Όλοι οι χρήστες των Εν∆ΤΚ πρέπει, ωστόσο, να σηµειώσουν
ότι οι Εν∆ΤΚ είναι αναθεωρήσιµοι δείκτες και ενδέχεται να αλλάξουν µετά τη δηµοσίευση
των πρώτων αποτελεσµάτων.
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Η διαδικασία εναρµόνισης

Νοµική βάση
Το πρώτο ορόσηµο στην ανάπτυξη Εν∆ΤΚ, τον Οκτώβριο του 1995, ήταν η έκδοση
κανονισµού του Συµβουλίου που ορίζει τη νοµική βάση για τη θέσπιση µιας
εναρµονισµένης µεθοδολογίας για την κατάρτιση συγκρίσιµων ∆ΤΚ, όπως απαιτείται από
τα κριτήρια σύγκλισης στη συνθήκη του Μάαστριχτ.
∆ιαδικασία
Το πρόγραµµα για την ανάπτυξη µιας εναρµονισµένης µεθοδολογίας βασίστηκε στην
ενεργό συµµετοχή εµπειρογνωµόνων των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών της ΕΕ σε
θέµατα τιµών, υπό τον συντονισµό και την καθοδήγηση της Eurostat.
H οµάδα εργασίας για τον Εν∆ΤΚ αποτέλεσε την πλατφόρµα για την ανάπτυξη του
σχεδίου. Η οµάδα εργασίας, αποτελούµενη από εκπροσώπους της Eurostat, των κρατών
µελών, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και των υποψήφιων χωρών, ωφελήθηκε
επίσης από τη συµµετοχή εκπροσώπων των χρηστών – από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και
Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Επιτροπή
Στατιστικής Πληροφόρησης στον Οικονοµικό και Κοινωνικό Τοµέα (CEIES) συµµετείχε
επίσης τα πρώτα χρόνια.
Για όλη τη νοµοθεσία σχετικά µε τους Εν∆ΤΚ ζητείται η γνώµη της Επιτροπής Στατιστικού
Προγράµµατος - της υψηλότερου επιπέδου Επιτροπής της ΕΕ για στατιστικές εργασίες.
Ελάχιστα πρότυπα
Η προσέγγιση που επελέγη για την εναρµόνιση περιελάµβανε, πρώτα απ’ όλα, την έκδοση
κανονισµού πλαισίου του Συµβουλίου για τη θέσπιση των γενικών αρχών και του πεδίου
εφαρµογής των Εν∆ΤΚ. Η βάση αυτή διευρύνθηκε, µε την πάροδο των ετών,
χρησιµοποιώντας µια σειρά νοµικά δεσµευτικών εκτελεστικών κανονισµών, καθένας από
τους οποίους αφορούσε έναν ή περισσότερους ειδικούς τοµείς µεθοδολογίας. Οι µέθοδοι
που προσδιορίζονται στους εν λόγω κανονισµούς µπορούν κατά κανόνα να εφαρµοστούν µε
κάποια ευελιξία, δεδοµένου ότι απαιτείται συγκρισιµότητα µε ανοχή µόνο 0,1 ποσοστιαία
µονάδα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στο επίπεδο των συνολικών δεικτών. Στόχος ήταν
µάλλον η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων παρά η εφαρµογή ενιαίων µεθόδων σε όλες
τις περιστάσεις.
Κατά τη διάρκεια του έργου εναρµόνισης, η Επιτροπή παρείχε οικονοµική υποστήριξη στα
κράτη µέλη για να τα βοηθήσει να υλοποιήσουν τις απαιτούµενες εργασίες. ∆όθηκε επίσης
τεχνική βοήθεια στις υποψήφιες χώρες.
7.

Άλλα τεχνικά ζητήµατα εναρµόνισης

Προτεραιότητες εναρµόνισης
Κατά την έναρξη του προγράµµατος εναρµόνισης καταρτίστηκε ο ακόλουθος κατάλογος
ενδεχόµενων σηµαντικών τεχνικών ζητηµάτων, µε βάση τις απόψεις των εµπειρογνωµόνων
σε θέµατα ∆ΤΚ των κρατών µελών. Στον πίνακα παρουσιάζεται η σηµασία την οποία
θεωρούνταν ότι θα µπορούσε να έχει a-priori κάθε θέµα στη διεθνή συγκρισιµότητα. Ο
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κατάλογος αυτός αποτέλεσε τον οδηγό για µεγάλο µέρος των εργασιών εναρµόνισης που
αναλήφθηκαν έκτοτε.

Ζητήµατα σχετικά µε τη συγκρισιµότητα των Εν∆ΤΚ
Ζήτηµα
Ποιοτική προσαρµογή
Τύπος στοιχειωδών αθροίσεων
Ηλικία συντελεστών στάθµισης των ειδών
Ελλείπουσες παρατηρήσεις /
αντικαταστάσεις
Κατάρτιση του βασικού δείκτη
Προετοιµασία / απόρριψη δεδοµένων
Ένταξη / εξαίρεση οµάδων ειδών
Επαναπροσδιορισµός της βάσης των τιµών
στάθµισης
Αριθµός στοιχειωδών αθροίσεων
Αντιπροσωπευτικά είδη έναντι τυχαίας
δειγµατοληψίας
Περιφερειακές διαφορές
Τύποι καταστηµάτων τιµοληψίας
Σφάλµα δειγµατοληψίας
Εκπτώσεις (εφόσον δεν διαφοροποιούνται µε
τη πάροδο του χρόνου)

Μακροπρόθεσµες
συνέπειες
3
2
2
2

Βραχυπρόθεσµες
συνέπειες
1
1
1
1

2
1
1
1

0
1
0
0

0
0

2
2

0
0
0
0

2
2
2
0

Επεξήγηση του πίνακα: 3 = πολύ πιθανό, 2 = πιθανό, 1 = δυνατό, 0 = µη πιθανό

Η υψηλότερη προτεραιότητα δόθηκε στα ζητήµατα µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα
µακροπρόθεσµων συνεπειών και εκπονήθηκε ένα πρόγραµµα εργασίας ευρέος φάσµατος.
Τα µέχρι σήµερα κυριότερα επιτεύγµατα φαίνονται από την πρόοδο που παρουσιάζεται
παρακάτω σχετικά µε τους κανονισµούς για τον Εν∆ΤΚ.
8.

Κανονισµοί για τον Εν∆ΤΚ

Το τµήµα αυτό παρουσιάζει, µε χρονολογική σειρά, τα κυριότερα θέµατα που καλύπτονται
από διάφορους κανονισµούς για τον Εν∆ΤΚ, οι οποίοι εφαρµόζονται από το 1995. Έτσι,
εντοπίζει τα κύρια τεχνικά ζητήµατα που έχουν αντιµετωπιστεί και δίδει µια ιδέα της
προόδου που σηµειώθηκε. Οι πλήρεις αναφορές στους κανονισµούς εµφαίνονται στο
παράρτηµα του παρόντος οδηγού.
Το 1995, ο πρώτος κανονισµός του Συµβουλίου όρισε τη νοµική βάση για τη θέσπιση µιας
εναρµονισµένης µεθοδολογίας για την κατάρτιση ∆ΤΚ στα κράτη µέλη. Έδωσε επίσης
µερικούς βασικούς ορισµούς που πρέπει να εφαρµόζονται και θέσπισε τους πρώτους
κανόνες για θέµατα όπως το αρχικό πεδίο εφαρµογής των δεικτών, το χρονοδιάγραµµα και
η συχνότητα παραγωγής και δηµοσίευσής τους. Όρισε επίσης διατάξεις για τη
χρηµατοδότηση των ενδεχοµένως αναγκαίων πρόσθετων εργασιών στα κράτη µέλη.
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Το 1996, ένας κανονισµός της Επιτροπής όρισε µια σειρά προτύπων:
•

η αρχική κάλυψη αγαθών των Εν∆ΤΚ – ουσιαστικά όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που
διατίθενται στην εγχώρια αγορά, αλλά µε σταδιακή εισαγωγή για ορισµένα είδη και την
ειδική εξαίρεση άλλων (πολύ λίγων)·

•

η αντιµετώπιση των προσφάτως σηµαντικών αγαθών και υπηρεσιών – όλα τα είδη
προϊόντων µε συντελεστή στάθµισης τουλάχιστον το ένα τοις χιλίοις πρέπει να
καλύπτονται·

•

ο µαθηµατικός τύπος στοιχειωδών αθροίσεων – απαγόρευση της χρήσης του
αριθµητικού µέσου των σχετικών τιµών εκτός από την περίπτωση που µπορεί να
αποδειχθεί ότι δεν επηρεάζει τη συγκρισιµότητα·

•

ελάχιστα πρότυπα διόρθωσης της ποιότητας – πρέπει να γίνονται σαφείς διορθώσεις της
ποιότητας όποτε είναι δυνατόν και η συνολική µεταβολή της τιµής δεν θα πρέπει να
αποδίδεται σε ποιοτικές διαφορές χωρίς αιτιολόγηση·

•

δειγµατοληψία – το δείγµα πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικό των προϊόντων
λαµβάνοντας υπόψη τις διακυµάνσεις των τιµών τους. Το δείγµα-στόχος πρέπει να
διατηρείται·

•

ελλείπουσες παρατηρήσεις τιµών – η πιο πρόσφατη παρατήρηση δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί για περισσότερο από δύο µήνες·

•

η ταξινόµηση που πρέπει να χρησιµοποιείται (η τότε προσωρινή έκδοση της διεθνούς
ταξινόµησης COICOP) και το επίπεδο των υποδεικτών που πρέπει να υπολογίζονται
(µια υποδιαίρεση των οµάδων COICOP).

Οι κανονισµοί του 1996 και του 1997 όρισαν:
•

διατάξεις για τη διαβίβαση στοιχείων σχετικά µε τον Εν∆ΤΚ στη Eurostat·

•

ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα των συντελεστών στάθµισης των Εν∆ΤΚ – οι
συντελεστές στάθµισης θα πρέπει να σχετίζονται µε µια περίοδο αναφοράς µέχρι επτά
ετών πριν από το έτος του δείκτη. Θα πρέπει επίσης να διενεργούνται έλεγχοι κάθε
χρόνο για να διαπιστώνεται αν έχουν επέλθει σηµαντικές αλλαγές και αν έχουν γίνει οι
τυχόν απαραίτητες επιλεκτικές διορθώσεις.

Το 1998, τρεις επιπλέον κανονισµοί:
•

διεύρυναν την κάλυψη των προϊόντων στους Εν∆ΤΚ για να συµπεριληφθούν µερικά
αγαθά και υπηρεσίες που εξαιρούνταν µέχρι τότε (π.χ. COICOP 06.2.1 «Ιατρικές
υπηρεσίες») και να επεκταθεί η κάλυψη σε ορισµένα άλλα προϊόντα τα οποία
συµπεριλαµβάνονταν µόνο εν µέρει (π.χ. COICOP 04.4 «Άλλες υπηρεσίες σχετικές µε
την κατοικία»)·

•

προσδιόρισαν τη γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη. Οι Εν∆ΤΚ καλύπτουν τις
αγορές που πραγµατοποιούν τα νοικοκυριά στην επικράτεια µιας χώρας, τόσο οι
καταναλωτές µόνιµοι κάτοικοι όσο και οι καταναλωτές µη µόνιµοι κάτοικοι. Κατ’
αρχήν, καλύπτονται όλα τα τµήµατα του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των άκρων
της κατανοµής του εισοδήµατος και του πληθυσµού συλλογικών συµβιώσεων·
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όρισαν την αντιµετώπιση των τιµών τιµολογίου (για παράδειγµα, στην περίπτωση των
χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος ή τηλεφώνου), καθώς και κανόνες για την
αντιµετώπιση των αλλαγών στη διάρθρωση των τιµολογίων.

Οι κανονισµοί του 1999 όρισαν:
•

ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των υπηρεσιών ασφάλισης. Οι τιµές των
ακαθάριστων ασφάλιστρων χρησιµοποιούνται ως δείκτης τιµών, αλλά οι συντελεστές
στάθµισης χρησιµοποιούν τις ονοµαζόµενες «ασφαλιστικές δαπάνες»·

•

ένα νέο πλαίσιο ταξινόµησης που πρέπει να χρησιµοποιείται (η ταξινόµηση
COICOP/Εν∆ΤΚ) – σύµφωνα µε την τελική έκδοση της ταξινόµησης COICOP που
ορίστηκε από τα Ηνωµένα Έθνη·

•

ελάχιστα πρότυπα για την καταγραφή των τιµών στους τοµείς της υγείας, της
εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας. Συγκεκριµένα, οι τιµές που πρέπει να
συµπεριληφθούν στους Εν∆ΤΚ είναι αυτές που πληρώνουν τα νοικοκυριά χωρίς τις
επιστροφές από κρατικές µονάδες, υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης ή άλλα µη
κερδοσκοπικά ιδρύµατα.

Οι κανονισµοί του 2000 αφορούσαν:
•

κανόνες σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εισαγωγής των τιµών καταναλωτή για αγαθά
και υπηρεσίες – οι τιµές για τα αγαθά εισάγονται στον Εν∆ΤΚ για το µήνα κατά τον
οποίο παρατηρούνται, ενώ οι τιµές για τις υπηρεσίες εισάγονται στον Εν∆ΤΚ για το
µήνα κατά τον οποίο µπορεί να αρχίσει η κατανάλωση της υπηρεσίας·

•

πρότυπα για την αντιµετώπιση των µειωµένων τιµών – ορίζεται η χρονική στιγµή κατά
την οποία οι Εν∆ΤΚ πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις µειώσεις τιµών και άλλες
προσφορές στους καταναλωτές.

Το 2001, δηµοσιεύθηκαν δύο ακόµη κανονισµοί σχετικά µε:
•

ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών που
καθορίζονται αναλογικά προς την αξία συναλλαγής – για παράδειγµα ορισµένες από τις
δαπάνες που µπορεί να πληρώνονται για χρηµατοπιστωτικές και νοµικές υπηρεσίες·

•

ελάχιστα πρότυπα για τις διαδικασίες αναθεώρησης – για παράδειγµα όταν
λαµβάνονται νέες ή βελτιωµένες πληροφορίες ή όταν υπάρχουν µεταβολές στους
κανόνες που διέπουν την παραγωγή των Εν∆ΤΚ. Οι Εν∆ΤΚ µπορούν να αποτελέσουν
αντικείµενο αναθεώρησης – εφόσον τηρούνται ορισµένοι διαδικαστικοί κανόνες.

Κατευθυντήριες γραµµές:
Εκτός από τη σηµαντική αυτή σειρά κανονισµών, έχει επίσης συµφωνηθεί µια σειρά
κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις µεθόδους αναθεώρησης (που µετατρέπονται τώρα
σε κανονισµούς)· η αντιµετώπιση ορισµένων µειώσεων τιµών· παρατηρήσεις τιµών που
απορρίπτονται για χρήση στους δείκτες και η αντιµετώπιση του εξοπλισµού επεξεργασίας
δεδοµένων.
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Μελλοντικά µέτρα για την εναρµόνιση

Η σηµαντική πρόοδος που σηµειώθηκε όσον αφορά την εναρµόνιση των ∆ΤΚ δεν σηµαίνει
ότι η εν λόγω εργασία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Υπάρχουν διάφορα σηµαντικά ζητήµατα
για τα οποία απαιτείται ακόµη περαιτέρω εναρµόνιση.
Τα δύο κυριότερα τεχνικά ζητήµατα που βρίσκονται επί του παρόντος στην ηµερήσια
διάταξη είναι:
•

διόρθωση της ποιότητας και δειγµατοληψία. Η Eurostat και τα κράτη µέλη
παρακολουθούν στενά ένα σχέδιο δράσης για το θέµα αυτό. Στόχος είναι να
συµφωνηθούν ορισµένες πιο συγκεκριµένες βέλτιστες πρακτικές για µια σειρά
ειδικών αγαθών και υπηρεσιών (ιδίως, για αυτοκίνητα, διαρκή καταναλωτικά αγαθά,
βιβλία και CD, είδη ένδυσης, υπολογιστές και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών). Ο
κανονισµός που εξέτασε το ζήτηµα αυτό το 1996 αποτελούσε µόνο ένα πρώτο βήµα
– δεν συνιστά από µόνος του επαρκή εγγύηση πλήρους συγκρισιµότητας·

•

ιδιοκατοίκηση. Τα τεκµαρτά µισθώµατα για την ανάλωση της υπηρεσίας στέγασης
σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης εξαιρούνται επί του παρόντος από τους Εν∆ΤΚ.
Πραγµατοποιούνται δοκιµαστικοί υπολογισµοί χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση
βασισµένη στο κόστος αγοράς στέγης, που είναι νέα στον τοµέα των νοικοκυριών
(αυτό αφορά κυρίως νεόδµητες κατοικίες). Οι δείκτες θα καταρτιστούν ξεχωριστά
από τους Εν∆ΤΚ, σε πειραµατική βάση, πριν να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για
ενσωµάτωσή τους στους Εν∆ΤΚ.

Εκτός από αυτά, υπάρχουν ορισµένα άλλα τεχνικά ζητήµατα τα οποία µπορεί να µην είναι
θεµελιώδους σηµασίας για τους Εν∆ΤΚ, αλλά τα οποία, ωστόσο, επηρεάζουν τη
συγκρισιµότητα, όπως η αντιµετώπιση των εποχιακών ειδών και το επίπεδο της
στοιχειώδους οµαδοποίησης.
Ορισµένα άλλα βασικά καθήκοντα που πρέπει να αναληφθούν είναι:



•

η ανάπτυξη πιο ολοκληρωµένων συστηµάτων για την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης των κρατών µελών µε τους υφιστάµενους κανονισµούς και άλλες
κατευθύνσεις. Απαιτείται µεγαλύτερη εγγύησης της ποιότητας της διαδικασίας
κατάρτισης του Εν∆ΤΚ µε την ευρύτερη έννοια·

•

η υποστήριξη των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών των υπό ένταξη και των
υποψήφιων χωρών, για να εξασφαλιστεί ότι οι δικοί τους Εν∆ΤΚ είναι επίσης
συγκρίσιµοι (εφόσον δεν γίνεται ήδη)·

•

η ενοποίηση του σηµερινού πολύ εκτενούς νοµικού πλαισίου για τους Εν∆ΤΚ και η
εκπόνηση, σε εύθετο χρόνο, ενός µεθοδολογικού εγχειριδίου που θα απευθύνεται
τόσο στους υπεύθυνους κατάρτισης των δεικτών όσο και στους χρήστες.
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Άλλες πληροφορίες για τους Εν∆ΤΚ
Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία εναρµόνισης περιλαµβάνονται στις
δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συµβούλιο, για την εναρµόνιση των δεικτών
τιµών καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COM(2000) 742 τελικό και COM(1998) 104
τελικό. Τεχνικές σηµειώσεις για την κατάρτιση του ∆ΤΚΝΕ και του Ευρ∆ΤΚ
περιλαµβάνονται στο έγγραφο «On the Computation of Harmonized Indices of Consumer
Prices – (HICPs)» της µονάδας σύγκρισης τιµών της Eurostat, το οποίο ενηµερώθηκε το
2001. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν µέρος της ‘Compendium of HICP reference documents’.
Η Συλλογή αυτή περιέχει επίσης τα νοµικά κείµενα και τις κατευθυντήριες γραµµές για τον
Εν∆ΤΚ.
∆ήλωση του κ. Wim Duisenberg, προέδρου της ΕΚΤ, που προσδιορίζει τη σχέση µεταξύ
της στρατηγικής για τη νοµισµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των
Εν∆ΤΚ. Συνέντευξη τύπου της ΕΚΤ, Φρανκφούρτη, 13.10.1998.
∆ελτίο τύπου της ΕΚΤ της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε στρατηγική της νοµισµατικής
πολιτικής.
Για µια συζήτηση σχετικά µε τις έννοιες του ∆ΤΚ και του δείκτη κόστους ζωής:
‘Inflation, the Cost of Living and the Domain of a Consumer Price Index’, του Peter Hill,
έγγραφο που υποβλήθηκε στην κοινή συνεδρίαση ∆ΟΕ/ΟΕΕ των ΗΕ για τους δείκτες τιµών
καταναλωτή, Γενεύη 3-5 Νοεµβρίου 1999.
‘At what price? Conceptualising and Measuring Cost-of-Living and Price Indexes’, Charles
L Schultze και Christopher Mackie, Editors, US National Academy of Sciences, 2002.

Σηµεία επαφής
Αλέξανδρος Μακαρονίδης
Carsten Olsson
Keith Hayes
Lene Mejer

Τηλ.: (+352) 4301 33375

∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τους Εν∆ΤΚ: estat-hicp-methods@cec.eu.int
Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας για τους Εν∆ΤΚ: (+352) 4301 33989.

Άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι
The Ottawa Group – διεθνείς διασκέψεις για τους δείκτες τιµών
The UN Economic Commission for Europe – διεθνείς συζητήσεις για τους δείκτες τιµών
Η οµάδα εργασίας για την αναθεώρηση του ILO manual on CPIs
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πλήρης κατάλογος των κανονισµών για τον Εν∆ΤΚ (το Μάρτιο του
2004)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 για τη θέσπιση
εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 257, 27.10.1995, σ. 1)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής της 9ης Σεπτεµβρίου 1996 επί των αρχικών
µέτρων για την υλοποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου για τους
εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 229, 10.9.1996, σ. 3)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2214/96 της Επιτροπής της 20ής Νοεµβρίου 1996 για τη θέσπιση
εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή: διαβίβαση και διάδοση των υποδεικτών των
Εν∆ΤΚ (ΕΕ L 296, 21.11.1996, σ. 8)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2454/97 της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 1997 περί µέτρων
εκτέλεσης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα
πρότυπα για την ποιότητα των συντελεστών στάθµισης του ΕΝ∆ΤΚ (ΕΕ L 340,
11.12.1997, σ. 24)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1687/98 του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής σχετικά µε την κάλυψη των αγαθών και
υπηρεσιών του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 214, 31.7.1998, σ. 12)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1688/98 του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής σχετικά µε τη γεωγραφική και την
πληθυσµιακή κάλυψη του εναρµονισµένου δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 214,
31.7.1998, σ. 23)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2646/98 της Επιτροπής της 9ης ∆εκεµβρίου 1998 για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των τιµολογίων στον
εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 335, 10.12.1998, σ. 30)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1617/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των ασφαλίσεων
στους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή και την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2214/96 (ΕΕ L 192, 24.7.1999, σ. 9)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1749/1999 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1999 που τροποποιεί
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2214/96, σχετικά µε τους υποδείκτες των εναρµονισµένων
δεικτών τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 214, 13.8.1999, σ. 1)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2166/1999 του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1999 για τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 όσον
αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των προϊόντων στους τοµείς της υγείας,
της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας στον εναρµονισµένο δείκτη τιµών
καταναλωτή (ΕΕ L 266, 14.10.1999, σ. 1)



15

Μάρτιος 2004

Εν∆ΤΚ

Ένας σύντοµος οδηγός για χρήστες

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2601/2000 της Επιτροπής της 17ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα εισαγωγής των τιµών καταναλωτή στον
εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 300, 29.11.200, σ. 14)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 της Επιτροπής της 17ης Νοεµβρίου 2000 σχετικά µε τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των µειώσεων τιµών
στον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕΕ L 300, 29.11.2000, σ. 16)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1920/2001 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεµβρίου 2001 περί
καθορισµού λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95
του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση των δαπανών
παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται αναλογικά προς την αξία συναλλαγής στον
εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή και περί τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2214/96 (ΕΕ L 261, 29.9.2001, σ. 46 – δηµοσίευση διορθωτικού στην ΕΕ L 295,
13.11.2001, σ. 34)
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1921/2001 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεµβρίου 2001 σχετικά µε τη
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του
Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις αναθεωρήσεις του εναρµονισµένου
δείκτη τιµών καταναλωτή και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000
(ΕΕ L 262, 29.9.2001, σ. 49 – δηµοσίευση διορθωτικού στην ΕΕ L 295, 13.11.2001, σ. 34).
Όλες αυτές οι νοµικές πράξεις διατίθενται στην επίσηµη νοµική βάση δεδοµένων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η «Compendium of HICP reference documents» περιέχει επίσης
τα κείµενα των εν λόγω κανονισµών.
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