∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
(2010=100,0)
1. Εισαγωγή
Ο ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι τριµηνιαίος δείκτης και ανακοινώθηκε για πρώτη
φορά το 2004, µε έτος βάσης 2000 ( 2000=100,0) και µε αναδροµικά στοιχεία από το Α΄ τρίµηνο 2000. Ακολούθησε
η αναθεώρησή του, µε έτος βάσης 2005=100,0, µε την εφαρµογή της νέας ταξινόµηση κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας NACE Rev.2, όπου το λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα καταστήµατα εντάχθηκε
στο λιανικό εµπόριο.
Ο ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρµογής του υπ’ αριθ.
1165/98 Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών, όπως τροποποιήθηκε από τον υπ΄
αριθ. 1158/2005 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Επιπλέον, για την κατάρτιση
του δείκτη γίνεται εφαρµογή του υπ’ αριθ. 1893/2006 Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev 2, καθώς
και του υπ’ αριθ. 1503/2006 Κανονισµού (ΕΚ) της Επιτροπής για την εφαρµογή και την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών όσον αφορά τους ορισµούς
των µεταβλητών, τον κατάλογο των µεταβλητών και τη συχνότητα κατάρτισης στατιστικών.
Στην παρούσα αναθεώρηση του δείκτη µε έτος βάσης 2010 (2010=100,0), οι δείκτες της χρονοσειράς µέχρι το ∆’
*
Τρίµηνο 2013 προέρχονται εξ αναγωγής ενώ από το Α’ τρίµηνο 2014 και εξής, οι δείκτες υπολογίζονται βάσει των
στοιχείων του αριθµού απασχολουµένων του νέου δείγµατος ερευνώµενων επιχειρήσεων και µε τη χρήση των νέων
αναγωγικών συντελεστών.

2. Σκοπός του δείκτη - Συλλεγόµενα στοιχεία
Σκοπός του δείκτη είναι η µέτρηση της µεταβολής των απασχολουµένων ατόµων στο λιανικό εµπόριο, ανά τρίµηνο.
Στην κατάρτιση του δείκτη περιλαµβάνεται ο συνολικός αριθµός των ατόµων που εργάζονται στην επιχείρηση,
ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους (αµειβόµενο προσωπικό, ιδιοκτήτες, συνέταιροι και µέλη των οικογενειών τους)
και την ειδικότητά τους (διευθυντές, πωλητές, βοηθητικό προσωπικό) και ανεξάρτητα αν εργάζονται προσωρινά ή
εποχικά, µε πλήρη ή µερική απασχόληση, µε αµοιβή ή χωρίς αµοιβή.
Τα στοιχεία της απασχόλησης καταγράφονται κατά την τελευταία εργάσιµη µέρα του τριµήνου αναφοράς και
αφορούν στο συνολικό αριθµό εργαζοµένων ατόµων της επιχείρησης, ως εξής:
•

•

εργαζόµενοι χωρίς αµοιβή: Περιλαµβάνονται οι ιδιοκτήτες, συνέταιροι, εργοδότες και τα µέλη των
οικογενειών τους, που εργάζονται κανονικά στην επιχείρηση, αµισθί, χωρίς να έχουν σύµβαση εργασίας και
χωρίς να λαµβάνουν κάποιο σταθερό ποσό για την εργασία που εκτελούν.
εργαζόµενοι µε αµοιβή: Περιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι όλων των κατηγοριών που ανήκουν στις
µισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και εργάζονται εντός ή εκτός αυτής, ανήκουν όµως στην
επιχείρηση και αµείβονται από αυτή (αντιπρόσωποι πωλήσεων, προσωπικό παράδοσης εµπορευµάτων,
κλπ). Περιλαµβάνονται µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι, άτοµα µε προσωρινή άδεια (µητρότητας, ασθένειας,
κλπ),εργαζόµενοι µε µερική απασχόληση, προσωρινά και εποχικά εργαζόµενοι.

3. Αναθεώρηση του δείκτη – Στατιστική ταξινόµηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του υπ’ αριθ. 1165/98 Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου «περί βραχυπροθέσµων
στατιστικών», ο ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο αναθεωρείται κάθε 5 έτη και ειδικότερα
στα ηµερολογιακά έτη που λήγουν σε 0 και 5. Σκοπός των αναθεωρήσεων του ∆είκτη Απασχολουµένων
Ατόµων είναι η προσαρµογή του δείκτη στις εκάστοτε εξελίξεις της διάρθρωσης της απασχόλησης του λιανικού
εµπορίου µε την ανανέωση του δείγµατος των ερευνώµενων επιχειρήσεων, καθώς και την ανανέωση των
χρησιµοποιούµενων αναγωγικών συντελεστών των επιχειρήσεων του δείγµατος.

*

Επανυπολογισµός των δεικτών αλλάζοντας το έτος βάσης (από 2005 σε 2010) και διατηρώντας αµετάβλητους τους ετήσιους
και τριµηνιαίους ρυθµούς µεταβολής τους.

Στην παρούσα αναθεώρηση του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, µε έτος βάσης
2010=100,0, όπως και στην προηγούµενη αναθεώρηση µε έτος βάσης 2005=100,0 έγινε εφαρµογή της στατιστικής
ταξινόµησης οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2, όπως απαιτείται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1893/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η σηµαντικότερη τροποποίηση στον τµήµα του λιανικού εµπορίου
της ταξινόµησης NACE Rev.2, σε σύγκριση µε την προηγούµενη ταξινόµηση NACE Rev.1, είναι ότι ο κλάδος
λιανικής πώλησης καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων, κατατάσσεται στο λιανικό εµπόριο, έναντι της κατάταξής
του στον ιδιαίτερο κλάδο «εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών» της ταξινόµησης
NACE Rev.1.
Στο πλαίσιο αυτό καθιερώθηκε ο παράλληλος υπολογισµός των χρονολογικών σειρών του ανωτέρω δείκτη µε και
χωρίς τη συµπερίληψη των απασχολουµένων ατόµων στον κλάδο «λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε
ειδικευµένα καταστήµατα».
Η αναθεώρηση του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, µε έτος βάσης 2010 (2010=100,0),
βασίστηκε στα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ που καταρτίστηκε από ∆ιοικητικές πηγές,
σύµφωνα µε τα στοιχεία κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου, έτους 2010.

4. Ανάλυση του δείκτη
Ο ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο αναφέρεται στο σύνολο Χώρας. Ο δείκτης καλύπτει τους
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µε τετραψήφιους κωδικούς 4711 έως 4799 της στατιστικής ταξινόµησης των
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας NACE Rev.2. και αναλύεται σε 4 κατηγορίες:
•
•
•
•

Γενικός ∆είκτης
Γενικός ∆είκτης (εκτός των απασχολουµένων στον κλάδο των καυσίµων κίνησης σε ειδικευµένα
καταστήµατα)
∆είκτης απασχολουµένων στην οµάδα καταστηµάτων ειδών διατροφής
∆είκτης απασχολουµένων στην οµάδα καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων κίνησης

5. Σχεδιασµός έρευνας - Επιλογή δείγµατος επιχειρήσεων
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και αναφέρεται σε 41.801 επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, µε ετήσιο κύκλο
εργασιών (έτους 2010) ίσο ή µεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται
αντιπροσωπευτικό δείγµα µεγέθους 754 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα µε στοιχεία από 58 Περιφερειακές Ενότητες.
Για την επιλογή των επιχειρήσεων του δείγµατος εφαρµόστηκε η µονοσταδιακή στρωµατοποιηµένη τυχαία
δειγµατοληψία µε κριτήρια στρωµάτωσης τα εξής:
α) 11 κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ως εξής:
Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων (super markets)
Πολυκαταστήµατα
Τρόφιµα – ποτά – καπνός
Καύσιµα-λιπαντικά αυτοκινήτων
1
Φαρµακευτικά προϊόντα – καλλυντικά
2
Ένδυση – υπόδηση
3
Έπιπλα – ηλεκτρικά είδη – οικιακός εξοπλισµός
4
Βιβλία – χαρτικά – λοιπά είδη
Πωλήσεις µέσω διαδικτύου ή αλληλογραφίας
Πωλήσεις µεταχειρισµένων ειδών
Πωλήσεις εκτός καταστηµάτων
β) 6 τάξεις µεγέθους επιχειρήσεων, µε βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, κατά το έτος 2010, ως εξής:

1

Φαρµακευτικά είδη, Ιατρικά και ορθοπεδικά είδη, Καλλυντικά και είδη καλλωπισµού
Ενδύµατα, Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, Υποδήµατα και δερµάτινα είδη
3
Έπιπλα και φωτιστικά είδη, Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, Εξοπλισµός ήχου και εικόνας, Εµπόριο εγγραφών µουσικής και εικόνας, Εµπόριο
σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών
4
Βιβλία, Εφηµερίδες και γραφική ύλη, Αθλητικός εξοπλισµός, Παιχνίδια, Ρολόγια και κοσµήµατα, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακές
µονάδες υπολογιστών και λογισµικού, Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, Εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών, Εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
2

2

Τάξη Κύκλου
Εργασιών
1
2
3
4
5
6

Ετήσιος Κύκλος
Εργασιών σε Ευρώ
200.000 - 400.000
400.001 - 900.000
900.001 - 2.500.000
2.500.001 - 10.000.000
10.000.001 - 40.000.000
40.000.001+

Σε κάθε στρώµα που δηµιουργείται από τη διασταύρωση των δύο κριτηρίων στρωµάτωσης επελέγη δείγµα
επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί υποσύνολο του δείγµατος των ερευνώµενων επιχειρήσεων του ∆είκτη Κύκλου
Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0).
Συγκεκριµένα, από τις επιχειρήσεις του δείγµατος της έρευνας του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό
Εµπόριο επιλέγηκαν συνολικά 754 επιχειρήσεις προς έρευνα για την κατάρτιση του ∆είκτη Απασχολουµένων
Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην τελευταία (6η) τάξη κύκλου εργασιών ερευνώνται
απογραφικά.
Η ανωτέρω αντιµετώπιση βασίστηκε στα εξής:
Ο πληθυσµός αναφοράς για τη µεταβλητή «αριθµός απασχολουµένων ατόµων» του ∆είκτη Απασχολουµένων
Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι ο ίδιος µε τον αντίστοιχο πληθυσµό αναφοράς για τη µεταβλητή «κύκλος
εργασιών» του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο.
Υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ της µεταβλητής «κύκλος εργασιών» του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών και
Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο και της µεταβλητής «αριθµός απασχολουµένων ατόµων» του ∆είκτη
Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο
αξιοπιστίας για την εκτίµηση της ανωτέρω δεύτερης µεταβλητής

6. Κατάρτιση του ∆είκτη απασχολουµένων ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο
Ο υπολογισµός του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο γίνεται µε την εφαρµογή της µεθόδου
της αλύσωσης. Αρχικά από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, εκτιµάται ο αριθµός απασχολουµένων ατόµων
τρέχοντος τριµήνου
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υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το δείκτη κινητής βάσης µε το σταθερό δείκτη του προηγούµενου τριµήνου.

6.1. Αριθµός Απασχολουµένων Ατόµων
α. Συµβολισµοί
Για µια κατηγορία οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, συµβολίζουµε τα εξής:

h : τάξη µεγέθους επιχειρήσεων ( h = 1,...,6)
N h : αριθµός επιχειρήσεων στην τάξη h

n : αριθµός επιχειρήσεων του δείγµατος στην τάξη h
m : αριθµός επιχειρήσεων του δείγµατος που αποκρίθηκαν στην τάξη h
m
r : ρυθµός απόκρισης στην τάξη h , δηλαδή: r =
n
h

h

h

h

h

h
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: αναγωγικός συντελεστής των επιχειρήσεων του δείγµατος που αποκρίθηκαν στην τάξη
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eqhi : αριθµός απασχολουµένων ατόµων τρέχοντος τριµήνου q, της επιχείρησης σειράς i , της τάξης h

E

qh

: αριθµός απασχολουµένων ατόµων τρέχοντος τριµήνου q όλων των επιχειρήσεων της τάξης
δηλαδή:

h,

Nh
=
E qh ∑ eqhi
i =1

E

q

: αριθµός απασχολουµένων ατόµων τρέχοντος τριµήνου q, όλων των επιχειρήσεων της κατηγορίας
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οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, δηλαδή:

E q = ∑ E qh
h =1

β. Εκτίµηση απασχολουµένων ατόµων
Η εκτίµηση
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q

του αριθµού απασχολουµένων ατόµων τρέχοντος τριµήνου q, υπολογίζεται από τις σχέσεις:
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Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:
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Η εκτίµηση του αριθµού απασχολουµένων ατόµων σε επίπεδο µεγαλύτερο από τις 11 κατηγορίες οµαδοποιηµένων
κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. γενικός δείκτης, δείκτης ειδών διατροφής κλπ) προκύπτει αθροίζοντας τις
επιµέρους εκτιµήσεις του αριθµού απασχολουµένων ατόµων των οµαδοποιηµένων κλάδων που συνθέτουν το
εκτιµώµενο επίπεδο.

6.2. ∆είκτης αριθµού απασχολουµένων ατόµων
α. ∆είκτης κινητής βάσης
Ο δείκτης κινητής βάσης τρέχοντος τριµήνου

q υπολογίζεται ως εξής:
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q , q −1
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q
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q −1

όπου:

I q ,q−1 : δείκτης κινητής βάσης τρέχοντος τριµήνου q , ως προς το προηγούµενο τρίµηνο ( q − 1 )

)
E:
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E
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εκτίµηση αριθµού απασχολουµένων ατόµων τρέχοντος τριµήνου

q

: εκτίµηση αριθµού απασχολουµένων ατόµων προηγούµενου τριµήνου ( q − 1 )
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β. ∆είκτης σταθερής βάσης
Ο σταθερός δείκτης (δείκτης σταθερής βάσης 2010) τρέχοντος τριµήνου προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του
δείκτη κινητής βάσης µε το σταθερό δείκτη του προηγούµενου τριµήνου, ως εξής:

I E = I q ,q−1 ⋅ I Eq −1 (5)
q

όπου:

I Eq

I Eq−1

: σταθερός δείκτης τρέχοντος τριµήνου

q

: σταθερός δείκτης προηγούµενου τριµήνου ( q − 1 )

Ο σταθερός δείκτης σε επίπεδο µεγαλύτερο από τις κατηγορίες οµαδοποιηµένων κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας (π.χ. γενικός δείκτης, δείκτης ειδών διατροφής κλπ) υπολογίζεται θέτοντας στον αριθµητή και τον
παρανοµαστή του δείκτη κινητής βάσης της σχέσης (4), το άθροισµα των επιµέρους εκτιµήσεων του αριθµού
απασχολουµένων ατόµων των κατηγοριών που συνθέτουν το υπό έρευνα επίπεδο για το τρέχον και το
προηγούµενο τρίµηνο, αντίστοιχα και ακολούθως πολλαπλασιάζοντας το δείκτη κινητής βάσης µε το σταθερό δείκτη
του προηγούµενου τριµήνου του υπό έρευνα επιπέδου.

7. Καταρτιζόµενες σειρές του δείκτη
Στην παρούσα αναθεώρηση του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0), καθώς και
στην προηγούµενη (2005=100,0), κρίθηκε αναγκαίο να υπολογίζονται παράλληλες σειρές για το δείκτη, µε τη
συµπερίληψη των απασχολουµένων στις επιχειρήσεις πώλησης υγρών καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων και
χωρίς αυτή τη συµπερίληψη. Αυτό έγινε λόγω της ένταξης των καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων στο λιανικό
εµπόριο και για λόγους διατήρησης της συγκρισιµότητας µε τις προηγούµενες σειρές του ∆είκτη Απασχολουµένων
Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο (2000=100,0).
Για τη σύνδεση µε την προηγούµενη σειρά του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο
(2000=100,0) έγινε αναδροµικός υπολογισµός και αναπροσαρµογή των σειρών αυτών, τόσο µε τη συµπερίληψη
των απασχολουµένων στις επιχειρήσεις πώλησης καυσίµων κίνησης όσο και χωρίς τη συµπερίληψη αυτή, όπως
απαιτείται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 472/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τους αναδροµικούς
υπολογισµούς.

8. Ανακοίνωση και διάθεση στοιχείων του δείκτη
Οι χρονοσειρές του αναθεωρηµένου ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο (2010=100,0),
συµπεριλαµβανοµένων των απασχολουµένων στις επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου καυσίµων κίνησης και µη
συµπεριλαµβανοµένων των απασχολουµένων αυτών (κατ΄ αντιστοιχία του δείκτη που δηµοσιευόταν µέχρι το ∆’
τρίµηνο 2008) δηµοσιεύονται από το Α΄ τρίµηνο 2000.
Τα στοιχεία του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο ανακοινώνονται, τριµηνιαίως, εντός
προκαθορισµένων ηµεροµηνιών, εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες µετά το τέλος του τριµήνου αναφοράς των
στοιχείων.
Τα στοιχεία ανακοινώνονται µε το προβλεπόµενο ∆ελτίο Τύπου και δηµοσιεύονται στα τακτικά δηµοσιεύµατα της
ΕΛΣΤΑΤ: α) Ελληνική Οικονοµία και β) Η Ελλάδα µε αριθµούς.
Επίσης, τα στοιχεία των δεικτών διατίθενται από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στη διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT12/-
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