Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες
Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών
Γενικά
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών είναι τριμηνιαίοι δείκτες, οι οποίοι ανακοινώθηκαν στην Ελλάδα για
πρώτη φορά το 2006, με έτος βάσης 2005=100,0. Η κατάρτιση των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών
εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1165/98 του Συμβουλίου, "περί βραχυχρόνιων στατιστικών" και των
απαιτήσεων του τροποποιητικού Κανονισμού (ΕΚ) του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1158/05, του αρχικού Κανονισμού
1165/98.
Σκοπός των δεικτών - χρησιµοποιούµενοι ορισµοί
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου των επιχειρήσεων και
αποτυπώνουν την εξέλιξη της αγοράς των υπηρεσιών. Σκοπός των δεικτών αυτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των
ερευνώμενων κλάδων υπηρεσιών στην αγορά σε όρους αξίας, βάσει του κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν. Ο κύκλος
εργασιών υπολογίζεται χωρίς το ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς (τριμήνου).
Οι χρησιμοποιούμενοι ορισμοί, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1503/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΚ) 1165/98 του Συμβουλίου "περί βραχυχρόνιων στατιστικών", είναι οι ακόλουθοι:
Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιμολογήσει η ερευνώμενη επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Περιλαμβάνει επίσης όλα
τα άλλα έξοδα (μεταφορά, συσκευασία κ.λπ.) που επιβαρύνουν τον πελάτη, ακόμη και αν τα έξοδα αυτά αναγράφονται χωριστά
στο τιμολόγιο. Ο κύκλος εργασιών δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα
με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή επί των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από τη
επιχείρηση. Οι μειωμένες τιμές και οι εκπτώσεις καθώς και η αξία της επιστρεφόμενης συσκευασίας πρέπει να αφαιρούνται. Δεν
λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις τιμών, οι εκπτώσεις και οι προσφορές που παραχωρήθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο στους
πελάτες, για παράδειγμα στα τέλη του έτους. Τα έσοδα που καταχωρούνται ως λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, ως
χρηματοοικονομικά έσοδα και ως έκτακτα έσοδα στους λογαριασμούς εταιρειών δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.
Νοµικό πλαίσιο
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών είναι βραχυχρόνιοι δείκτες και καταρτίζονται στο πλαίσιο εφαρµογής
του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου 1165/98, “περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών’’, στο πλαίσιο των απαιτήσεων του
Κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1158/05 που τροποποιεί και συµπληρώνει τον αρχικό
Κανονισµό 1165/98.
Περίοδος αναφοράς
Τρίµηνο
Έτος βάσης
2015=100,0
Αναθεώρηση
Η αναθεώρηση των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισµού
1165/98 του Συμβουλίου, σύµφωνα µε τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, µε έτος βάσης
που λήγει σε 0 ή 5.
Στατιστική ταξινόµηση
Εφαρμόζεται η στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, NACE Rev.2, όπως απαιτείται από τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE.
Γεωγραφική κάλυψη
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών αναφέρονται στο σύνολο της Χώρας.
Κάλυψη κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων
• Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (κλάδος 53)
• Εκδοτικές δραστηριότητες (κλάδος 58)
• Τηλεπικοινωνίες (κλάδος 61)
•

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (κλάδος 62)

• Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (κλάδος 63)
• Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (κλάδος 69)

•
•
•
•
•
•
•

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (κλάδος 70.2)
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (κλάδος 71)
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (κλάδος 73)
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (κλάδος 74)
Δραστηριότητες απασχόλησης (κλάδος 78)
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (κλάδος 80)
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (κλάδος 81)
- Δραστηριότητες καθαρισμού (κλάδος 81.2)
• Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις (κλάδος 82)
Διενεργούµενη έρευνα
Η μονάδα δειγματοληψίας για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας είναι η επιχείρηση. Ο πληθυσμός των επιχειρήσεων για
τους αναφερόμενους κλάδους της στατιστικής ταξινόμησης NACE Rev. 2 ανέρχεται σε 12.825 επιχειρήσεις κατά το έτος βάσης
2015. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού επιχειρήσεων έγινε επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος 1.076 επιχειρήσεων, με ετήσιο
κύκλο εργασιών κατά το έτος 2015 ίσο ή μεγαλύτερο των:
 50.000 ευρώ στον κλάδο 74,
 75.000 ευρώ στους κλάδους 69 και 71,
 100.000 ευρώ στους κλάδους 63, 70.2, 81 και 81.2,
 300.000 ευρώ στους κλάδους 58, 62, 73, 78 και 82,
 400.000 ευρώ στον κλάδο 80,
 29.500.000 ευρώ στον κλάδο 53 και
 315.000.000 ευρώ στον κλάδο 61.
Η κάλυψη σε κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 67-70% του συνολικού κύκλου
εργασιών για το έτος 2015 ανά κλάδο της στατιστικής ταξινόμησης Nace Rev. 2.
Για την επιλογή των ερευνώμενων επιχειρήσεων του δείγματος εφαρμόστηκε η μέθοδος της μονοσταδιακής στρωματοποιημένης
τυχαίας δειγματοληψίας. Σε καθένα από τους διψήφιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις που μετέχουν
στην έρευνα στρωματοποιήθηκαν σε τάξεις μεγέθους, με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους κατά το έτος 2015.
Υπολογισµός των δεικτών
Ο υπολογισµός των δεικτών γίνεται µε την εφαρμογή της μεθόδου της αλύσωσης, ενώ πραγματοποιείται αναγωγή των δεικτών
σε τυπικό τρίµηνο, πολλαπλασιάζοντας τις εκτιµηθείσες αξίες κύκλου εργασιών µε ειδικό διορθωτικό συντελεστή, σύµφωνα µε
τον αριθµό εργάσιµων ηµερών κάθε τριµήνου. Το τυπικό τρίµηνο αναφέρεται στον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών.
Δηµοσίευση στοιχείων
Τα στοιχεία των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών ανακοινώνονται κάθε τρίμηνο, με Δελτίο Τύπου, εντός
προκαθορισμένων ημερομηνιών που είναι διαθέσιμες στο ημερολόγιο ανακοινώσεων Δελτίων Τύπων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 75 ημέρες
μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς των στοιχείων. Η πρώτη ανακοίνωση των εν λόγω δεικτών αφορά στο Δ΄ τρίμηνο. Οι
χρονοσειρές που αφορούν στους Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Υπηρεσιών, που δημοσιεύονται από το έτος 2000 και
μετά, περιλαμβάνουν τους δείκτες που προέρχονται εξ αναγωγής (περίοδος Α’ τρίμηνο 2000 – Γ’ τρίμηνο 2018) και τους δείκτες
από το Δ’ τρίμηνο 2018 και εξής, οι οποίοι έχουν υπολογισθεί με τα νέα στοιχεία κύκλου εργασιών και τα στοιχεία των νέων
αναγωγικών συντελεστών.
Παραποµπές
Η διάθεση των χρονοσειρών των ανωτέρω δεικτών γίνεται μέσω Δελτίων Τύπου, καθώς και από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.statistics.gr, στο σύνδεσμο «Στατιστικά Θέματα – Δείκτες – Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα
των Υπηρεσιών», ή απ’ ευθείας στο link: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT54/-

