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Εισαγωγή
Η επιδημία COVID-19 οδήγησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιβάλουν διάφορα μέτρα για την
αντιμετώπιση της , όπως οι περιορισμοί στη μετακίνηση ανθρώπων και η αναστολή λειτουργίας πολλών
οικονομικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα το κλείσιμο σημείων λιανικών πωλήσεων, παροχής
υπηρεσιών κλπ., τα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση των νοικοκυριών και,
συνεπώς, στους δείκτες τιμών καταναλωτή.
Ειδικότερα, η κατάσταση έχει επηρεάσει τη συλλογή των τιμών αγαθών και υπηρεσιών που
καταναλώνουν τα νοικοκυριά και που απαιτούνται για την κατάρτιση τόσο του Εθνικού όσο και του
Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).
Η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) των κρατών μελών της ΕΕ δεσμεύονται να
συνεχίσουν την κατάρτιση και τη διάδοση των στοιχείων για τον ΕνΔΤΚ, τηρώντας τους Κανονισμούς και
τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Τα κ-μ ακολουθούν κοινή μεθοδολογική
προσέγγιση για την κατάρτιση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) και τις ίδιες αρχές
εφαρμόζει η ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά στην κατάρτιση του Εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).

Γενικοί κανόνες
Με στόχο την χάραξη εναρμονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών-μελών, σχετικά με τον τρόπο
συλλογής τιμών του ΕνΔΤΚ, σας ενημερώνουμε ότι εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες για όσο χρονικό
διάστημα επιβάλλονται περιορισμοί κυκλοφορίας των ανθρώπων και αναστολή οικονομικών
δραστηριοτήτων:
•
•
•

Για τα καταστήματα που διαθέτουν ιστοσελίδες ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop), είτε
παραμένουν ανοιχτά είτε πραγματοποιούν μόνο δικτυακές πωλήσεις, οι τιμές συλλέγονται από
τις σχετικές ιστοσελίδες.
Για τα καταστήματα που παραμένουν ανοικτά αλλά δεν διαθέτουν e-shop/ιστοσελίδα, οι τιμές
συλλέγονται είτε με τηλεφωνική επικοινωνία είτε με e-mail.
Για τα καταστήματα για τα οποία δεν επιτυγχάνεται συλλογή τιμών με τους ανωτέρω τρόπους,
γίνεται εκτίμηση των τιμών. Η εκτίμηση των τιμών γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους κατά
περίπτωση, οι οποίοι παρατίθενται στη συνέχεια:

1. Εκτιμήσεις ελλειπουσών τιμών για διαθέσιμα είδη στην αγορά
Για την εκτίμηση των τιμών που δεν επιτεύχθηκε η συλλογή τους και αφορούν σε είδη που συνεχίζουν
να διατίθενται στην αγορά, εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος:
•

Εκτίμηση σύμφωνα με τις τιμές παραπλήσιων ειδών ή ομάδων δεικτών τιμών.

2. Εκτιμήσεις ελλειπουσών τιμών για μη διαθέσιμα είδη στην αγορά
Για την εκτίμηση των τιμών που δεν επιτεύχθηκε η συλλογή τους και αφορούν σε είδη που δεν
διατίθενται στην αγορά, εφαρμόζονται οι ακόλουθες μέθοδοι:
•
•

Εκτίμηση σύμφωνα με όλους τους αξιόπιστους δείκτες τιμών(1).
Επανάληψη της τελευταίας διαθέσιμης πραγματικής τιμής.
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3. Εκτιμήσεις ελλειπουσών τιμών για τα εποχιακά είδη
Για την εκτίμηση των τιμών σε κατηγορίες ειδών με εποχιακό χαρακτήρα, όπως εισιτήρια αεροπλάνων,
ξενοδοχεία, πακέτα διακοπών κ.λπ., εφαρμόζονται οι ακόλουθες μέθοδοι:
•
•

Εκτίμηση με βάση τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής όλων των αξιόπιστων δεικτών τιμών (1).
Εκτίμηση με βάση τον εποχικό παράγοντα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω μεθόδους εκτιμήσεων θα βρείτε στις μεθοδολογικές
σημειώσεις της Eurostat, στον παρακάτω σύνδεσμο:
METHODOLOGICAL GUIDANCE NOTE ON THE COMPILATION OF THE HICP IN THE CONTEXT OF THE COVID19 CRISIS
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τo βαθμό αξιοπιστίας των υποδεικτών κάθε μήνα καθώς και του τρόπου
εκτίμησης κάθε υποδείκτη θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
HICP COVID METADATA TABLE OF APRIL 2020
HICP COVID METADATA TABLE OF MAY 2020
HICP COVID METADATA TABLE OF JUNE 2020

(1) Αξιόπιστος δείκτης τιμών είναι ο δείκτης που το πλήθος των πραγματικά συλλεγόμενων τιμών είναι άνω του 50%.
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