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Περίληψη
Το παρόν άρθρο εκτιμά την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών
στη διαμόρφωση των τιμών της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας ως αναλυτικό
πλαίσιο την «Ανάλυση Εισροών-Εκροών» και αντλώντας τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία
από τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών του έτους 2010. Το κύριο εύρημα είναι ότι την
σημαντικότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών έχουν τα κέρδη και οι εισαγωγές, και
δευτερευόντως οι μισθοί. Περαιτέρω, οι εισαγωγές αποτελούν την σημαντικότερη
συνιστώσα διαμόρφωσης των τιμών των εξαγωγών της οικονομίας, ενώ οι μισθοί
αποτελούν την σημαντικότερη συνιστώσα της κρατικής κατανάλωσης. Η ανάλυση των
αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν
μπορούσε παρά να είναι αποτελεσματική μόνο ως προς την μείωση των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων, αλλά όχι τόσο ως προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού
τομέα της οικονομίας ούτε ως προς τη συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Λέξεις-κλειδιά: Ανάλυση εισροών-εκροών, Άντληση προτάσεων οικονομικής
πολιτικής, Διακλαδική ανάλυση, Ελληνική οικονομία, Επίπεδο τιμών.

Εισαγωγή
Η ανάλυση των συνιστωσών που συνδιαμορφώνουν τις τιμές των εμπορευμάτων
είναι εξαιρετικής σημασίας για την άσκηση οικονομικής πολιτικής, τόσο όσον αφορά
σε ζητήματα πληθωρισμού όσο και στον επηρεασμό της ανταγωνιστικότητας των
τομέων της οικονομίας. Παρά την κατά περίπου 24% μείωση των μέσων
πραγματικών μισθών στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 2009-2013, ο
δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, κατά
την ίδια περίοδο από 100,0 σε περίπου 108,8. Περαιτέρω, η παραπάνω διαδικασία
της εσωτερικής υποτίμησης δεν οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών κατά την υπό
εξέταση περίοδο, καθώς, σε σταθερές τιμές του έτους 2010, οι εξαγωγές μειώθηκαν
κατά 3,3%. Συνεπώς, μία αναλυτική διερεύνηση των συνιστωσών που
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διαμορφώνουν τις τιμές των εμπορευμάτων στην ελληνική οικονομία κρίνεται
αναγκαία.
Ως γνωστόν, οι τελικές τιμές των εμπορευμάτων δύνανται να αναχθούν στις
αμοιβές των αρχικών εισροών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Σε
ένα πραγματικό οικονομικό σύστημα, για την παραγωγή κάθε εμπορεύματος
χρησιμοποιούνται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και άλλα εμπορεύματα της οικονομίας
ως ενδιάμεσες εισροές. Συνεπώς, η τιμή κάθε εμπορεύματος διαμορφώνεται όχι
μόνον από το κόστος των αρχικών εισροών του κλάδου που παράγει το
συγκεκριμένο εμπόρευμα αλλά και από τα κόστη των αρχικών εισροών των κλάδων
που παράγουν τα εμπορεύματα τα οποία εισρέουν ως ενδιάμεσες εισροές στην
παραγωγή του εν λόγω εμπορεύματος. Έπεται, λοιπόν, ότι η εκτίμηση της συμβολής
των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η εκτίμηση της άμεσης και έμμεσης
συμβολής των διαφόρων κατηγοριών αρχικών εισροών (καθαροί φόροι, μισθοί,
εργοδοτικές εισφορές, αποσβέσεις, κέρδη, εισαγωγές) στη διαμόρφωση τόσο του
επιπέδου τιμών των εμπορευμάτων των διαφόρων τομέων όσο και του επιπέδου
τιμών των διαφόρων κατηγοριών της τελικής ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση,
κρατική κατανάλωση, ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, μεταβολή
αποθεμάτων, μεταβολή τιμαλφών και εξαγωγές) της ελληνικής οικονομίας. Το
μεθοδολογικό εργαλείο της διερεύνησης είναι η «Ανάλυση Εισροών-Εκροών», το
οποίο μας επιτρέπει να μελετήσουμε την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων
τομέων μιας οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες τεχνικές
διασυνδέσεις, ενώ τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία αντλούνται από τον Συμμετρικό
Πίνακα Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας του έτους 2010, ο οποίος
απεικονίζει εξήντα τέσσερα (64) παραγόμενα εμπορεύματα (αγαθά και υπηρεσίες). 1
Το υπόλοιπο του παρόντος κειμένου δομείται ως εξής: Η ενότητα 2 ορίζει το
αναλυτικό πλαίσιο. Στην ενότητα 3 εκτίθενται και αξιολογούνται τα εμπειρικά
ευρήματα. Τέλος, η ενότητα 4 είναι συμπερασματική.

Το αναλυτικό πλαίσιο
Εκκινούμε από το σύστημα τιμών του ανοιχτού συστήματος εισροών-εκροών του
Leontief (1951).2 Συμβολίζουμε με ! το !×1 διάνυσμα των μοναδιαίων τιμών των
εμπορευμάτων, με ! το !×1 διάνυσμα της προσφοράς της οικονομίας σε διάφορα
εμπορεύματα, με ! την !×! μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών της οικονομίας,
με ! το !×1 διάνυσμα των αρχικών εισροών της οικονομίας, με ∧ το σύμβολο της
διαγώνιας μήτρας που δημιουργείται από τα στοιχεία ενός διανύσματος, με T το
1

Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η τελευταία αντίστοιχη εκτίμηση για την ελληνική
οικονομία έγινε από τους Γκαργκάνα και Μομφεράτο (1979) και βασίστηκε σε στοιχεία από τους
Πίνακες Εισροών-Εκροών του έτους 1970.
2
Βλέπε, επίσης, π.χ., Pasinetti (1991, Κεφ. 4).
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σύμβολο της ανάστροφης, ενώ ! είναι ο αριθμός των εμπορευμάτων της οικονομίας
τα οποία παράγονται από έναν αντίστοιχο αριθμό τομέων. Θέτοντας τις μοναδιαίες
τιμές των εμπορευμάτων ίσες με την μονάδα, πράγμα το οποίο ισοδυναμεί με το να
θεωρήσουμε ως φυσική μονάδα μέτρησης των εμπορευμάτων εκείνη την ποσότητα
κάθε εμπορεύματος η οποία κοστίζει 1 νομισματική μονάδα, τότε μπορούμε να
γράψουμε
!! ! = !! !! + ! !
(1)
!
όπου ! = [1,1, … ,1]. Πολλαπλασιάζοντας από τα δεξιά την σχέση (1) με ! !! ,
παίρνουμε
!! = !! ! + !!
(2)
όπου ! το διάνυσμα των αρχικών εισροών ανά μονάδα προϊόντος. Λύνοντας την
εξίσωση (2) ως προς τις τιμές, παίρνουμε
!! = !! [! − !]!!
(3)
Το δεξιό σκέλος της εξίσωσης (3) δίνει το διάνυσμα των συνολικών (άμεσων και
έμμεσων) απαιτήσεων σε αρχικές εισροές που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε
εμπορεύματος.
Τώρα, κατασκευάζουμε μία διαστάσεων !×! μήτρα ![≡ !!" ] , όπου ! ο
αριθμός των κατηγοριών αρχικών εισροών, ! ο αριθμός των τομέων της οικονομίας,
ενώ κάθε στοιχείο !!" της μήτρας παριστά τις άμεσες απαιτήσεις σε αρχική εισροή !
ώστε να προσφερθεί στην οικονομία 1 μονάδα του εμπορεύματος ! .
Πολλαπλασιάζοντας από τα δεξιά την μήτρα ! με την [! − !]!! παίρνουμε μία
διαστάσεων !×! μήτρα, έστω ![≡ !!" ], όπου !!" η συνολική (άμεση και έμμεση)
συμβολή της !-στης αρχικής εισροής στην διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής του
εμπορεύματος !, ενώ το άθροισμα κάθε στήλης της ! ισούται με τη μονάδα. Σε
φορμαλιστικούς όρους
! = ![! − !]!!
(4)
Συνεπώς, μέσω της μήτρας ! δύναται να εκτιμηθεί η αναλογία με την οποία
συμβάλουν οι διάφορες αρχικές εισροές στη διαμόρφωση των τιμών των
εμπορευμάτων της οικονομίας. Περαιτέρω, μπορούμε να εκτιμήσουμε την ανά
τομέα προέλευσης συμβολή των αρχικών εισροών στην διαμόρφωση των τιμών των
εμπορευμάτων μέσω των ακόλουθων σχέσεων
! = ![! − !]!!
(5)
!!
!! = !! [! − !]
(6)
όπου ![≡ !!" ] η διαστάσεων !×! μήτρα κάθε στοιχείο !!" της οποίας παριστά την
συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών του τομέα ! στην
διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής του εμπορεύματος !, !! το διάνυσμα της !-στής
!
αρχικής εισροής ανά μονάδα προϊόντος, και !! [≡ !!"
] η διαστάσεων !×! μήτρα
!
κάθε στοιχείο !!"
της οποίας παριστά την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της

!-στής αρχικής εισροής του τομέα ! στην διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής του
εμπορεύματος !.
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Για να εκτιμηθεί η συμβολή των διαφόρων αρχικών εισροών στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών των διαφόρων κατηγοριών τελικής ζήτησης, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναλογία με την οποία εισρέουν τα εμπορεύματα στα
διάφορα ‘καλάθια’ της τελικής ζήτησης. Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάζουμε μία
διαστάσεων !×! μήτρα, έστω ![≡ !!" ] , όπου ! ο αριθμός των παραγόμενων
εμπορευμάτων, ! ο αριθμός των κατηγοριών τελικής ζήτησης της οικονομίας, και
!!" η συμμετοχή του !-στού εμπορεύματος στην !-στή κατηγορία τελικής ζήτησης,
ενώ το άθροισμα κάθε στήλης της ! ισούται με τη μονάδα. Βάσει των παραπάνω, η
συμβολή των διαφόρων αρχικών εισροών στην διαμόρφωση του δείκτη τιμών των
διαφόρων κατηγοριών τελικής ζήτησης μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της ακόλουθης
σχέσης
! = !"
(7)
όπου ![≡ !!" ] μία διαστάσεων !×! μήτρα, κάθε στοιχείο !!" της οποίας παριστά
την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της της !-στης αρχικής εισροής στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών της στην !-στής κατηγορίας τελικής ζήτησης, ενώ το
άθροισμα κάθε στήλης της ! ισούται με τη μονάδα. Περαιτέρω, μπορούμε να
εκτιμήσουμε την ανά τομέα προέλευσης συμβολή των αρχικών εισροών στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών των διαφόρων κατηγοριών τελικής ζήτησης. Εάν
συμβολίσουμε με !! το διάνυσμα που προκύπτει εάν αποσπάσουμε την !-στή στήλη
της μήτρας !, τότε την ανά τομέα συμβολή των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση
κάθε δείκτη τιμών μπορούμε να την εκτιμήσουμε από την ακόλουθη σχέση
!! = !! !!
(8)
όπου !! [≡ !!! ] το διαστάσεων !×1 διάνυσμα κάθε στοιχείο του οποίου παριστά την
συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της !-στής αρχικής εισροής του τομέα ! στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών της ! -στής κατηγορίας τελικής ζήτησης. Τέλος,
αθροίζοντας τις συμβολές των διαφόρων αρχικών εισροών κάθε τομέα στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών κάθε κατηγορίας τελικής ζήτησης, μπορούμε να
εκτιμήσουμε την συνολική συμβολή κάθε τομέα στη διαμόρφωση των τιμών κάθε
κατηγορίας τελικής ζήτησης. Σε φορμαλιστικούς όρους
! ! = !!
(9)
!

όπου ! ! [≡ !! ] το διαστάσεων !×1 διάνυσμα κάθε στοιχείο του οποίου παριστά την
συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών του τομέα ! στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών της !-στής κατηγορίας τελικής ζήτησης.
Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζουμε τα ευρήματα της εφαρμογής της
προηγηθείσας ανάλυσης για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας
χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους Πίνακες Εισροών-Εκροών του έτους 2010.

Εμπειρικά ευρήματα
Ο Πίνακας Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας του έτους 2010 περιγράφει
την παραγωγή 64 εμπορευμάτων από αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς. Από τον
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εν λόγω πίνακα, μπορούμε να διακρίνουμε επτά κατηγορίες αρχικών εισροών και
και οκτώ κατηγορίες τελικές ζήτησης. Αρχικά, εκτιμούμε, μέσω της σχέσης (4) την
μήτρα ! της ελληνικής οικονομίας, δηλ. την άμεση και έμμεση συμβολή των
διαφόρων συνιστωσών κόστους στην διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων.
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων μας παρουσιάζονται μέσω της γραφικής τεχνικής
του διαγράμματος της μήτρας ! στο Σχήμα 1 παρακάτω. Στο διάγραμμα μήτρας,
στην θέση κάθε στοιχείου παριστώνται, αντί αριθμών, χρωματισμένα ΄κουτάκια’.
Όσο πιο έντονο κόκκινο είναι ένα κουτάκι τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός που
παριστά, όσο πιο κοντά στο λευκό είναι ένα κουτάκι τόσο πιο κοντά στο μηδέν είναι
ο αντίστοιχος αριθμός, ενώ τα μπλε κουτάκια παριστούν αρνητικούς αριθμούς.
Τομείς

Αρχικές Εισροές
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Σχήμα 1. Διάγραμμα της μήτρας !

Οι γραμμές του παραπάνω διαγράμματος μήτρας αφορούν στις αρχικές εισροές που
διακρίναμε από τους ΠΕΕ της ελληνικής οικονομίας και είναι κατά σειρά οι εξής: 1)
«Φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων» («Καθαροί φόροι» εφεξής), 2) «Εργοδοτικές
εισφορές», 3) «Μισθοί και ημερομίσθια» («Μισθοί» εφεξής), 4) «Άλλοι φόροι στην
παραγωγή μείον άλλες επιδοτήσεις στην παραγωγή» («Άλλοι καθαροί φόροι στην
παραγωγή» εφεξής»), 5) «Ανάλωση παγίου κεφαλαίου» («Αποσβέσεις» εφεξής), 6)
«Λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα, καθαρό» («Κέρδη» εφεξής), και 7)
«Εισαγωγές». 3 Αντιστοίχως, οι στήλες του διαγράμματος αφορούν στους 64
παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, για τους οποίους μπορούμε να
κάνουμε την παρακάτω γενική διάκριση: 1-4) Πρωτογενής τομέας, 5-27) Βιομηχανία,
28-64) Υπηρεσίες.
Από την εξέταση των παραπάνω ευρημάτων, έπεται ότι την κύρια συμβολή
στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων έχουν τα Κέρδη, οι Εισαγωγές και οι
Μισθοί. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι οι Εισαγωγές έχουν μία αρκετά υψηλή συμβολή
στη διαμόρφωση των τιμών των βιομηχανικών εμπορευμάτων όπου η συμβολή τους
κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, στο περίπου 50%. Περαιτέρω, η ανά τομέα προέλευσης
3

Η θεώρηση των εισαγωγών ως αρχική εισροή της οικονομίας συνεπάγεται ότι οι συνολικές εκροές
κάθε τομέα περιλαμβάνουν, εκτός από το εγχώριο προϊόν, και τα εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες,
τα οποία θεωρούνται ως μέρος της συνολικής προσφοράς του κάθε τομέα (βλέπε, επίσης,
Γκαργκάνας και Μομφεράτος, 1979, σελ. 29).
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ανάλυση της συμβολής των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση των τιμών (δηλ. η
εκτίμηση των μητρών ! και !! μέσω των σχέσεων (5) και (6), αντιστοίχως)
καταδεικνύει ότι οι εισαγωγές των βιομηχανικών εμπορευμάτων έχουν σχετικά
υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών όλων σχεδόν των εμπορευμάτων
της ελληνικής οικονομίας, ενώ οι αρχικές εισροές των τομέων των υπηρεσιών έχουν
μία σχετικά χαμηλή συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των βιομηχανικών
εμπορευμάτων. 4 Τα παραπάνω ευρήματα δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως
εργαλεία ελέγχου των τιμών των εμπορευμάτων και, συνεπώς, της
ανταγωνιστικότητας κάθε τομέα της οικονομίας.
Εν συνεχεία, περνάμε στην εκτίμηση της συνολικής (άμεσης και έμμεσης)
συμβολής των διαφόρων αρχικών εισροών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών κάθε
κατηγορίας τελικής ζήτησης (δηλ. στην εκτίμηση της μήτρας ! μέσω της σχέσεως
(7)). Από τους ΠΕΕ της ελληνικής οικονομίας διακρίνουμε οκτώ κατηγορίες τελικές
ζήτησης και ειδικότερα της εξής: 1) «Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών», 2)
«Τελική καταναλωτική δαπάνη ΜΚΙΕΝ», 3) «Τελική καταναλωτική δαπάνη γενικής
κυβέρνησης», 4) «Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου», 5) «Μεταβολή
τιμαλφών», 6) «Μεταβολή αποθεμάτων», 7) «Εξαγωγές εκτός ΕΕ», 7) «Εξαγωγές
εντός ΕΕ». Συνεπώς, η μήτρα ! της ελληνικής οικονομίας είναι διαστάσεων 7×8,
ενώ η εκτίμησή της για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας δίνει τα
αποτελέσματα που παρατίθενται στον Πίνακα 1 παρακάτω.
Πίνακας 1. Η Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση των Δεικτών Τιμών.

Οι γραμμές του πίνακα αφορούν στις διάφορες κατηγορίες αρχικών εισροών ενώ οι
στήλες στις διάφορες κατηγορίες τελικής ζήτησης. Στην τελευταία στήλη του πίνακα
4

Τα διαγράμματα των μητρών ! και !! της ελληνικής οικονομίας παρατίθενται στο Παράρτημα του
παρόντος (βλέπε Σχήματα Π1.1-Π1.8).
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καταγράφεται η συμβολή των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών
της συνολικής τελικής ζήτησης της οικονομίας. Διαπιστώνουμε ότι τη μεγαλύτερη
συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων έχουν τα κέρδη (29%), οι
εισαγωγές (24%) και οι μισθοί (23%), ενώ οι αρχικές εισροές που έχουν την
υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση του επιπέδου τιμών ανά κατηγορία τελικής
ζήτησης είναι οι εξής: (α) τα κέρδη, τα οποία συμβάλουν κατά 36% στο ύψος της
ιδιωτικής κατανάλωσης, (β) οι μισθοί, οι οποίοι συμβάλουν κατά 39% στο ύψος της
κρατικής κατανάλωσης, και (γ) οι εισαγωγές, οι οποίες συμβάλουν κατά 38% στο
ύψος του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, κατά 36% στις εξαγωγές
εντός Ε.Ε. και κατά 37% στις εξαγωγές εκτός Ε.Ε..
Τα παραπάνω ευρήματα δύνανται να χρησιμοποιηθούν αφενός ως εργαλεία
ελέγχου του πληθωρισμού ανά κατηγορία τελικής ζήτησης, και αφετέρου ως
‘οδηγού’ διαμόρφωσης της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της
ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, από τα ευρήματα του Πίνακα 1 έπεται ότι
μία αύξηση (μείωση) των μισθών στην οικονομία κατά 10% θα επιφέρει μία αύξηση
(μείωση) του επιπέδου τιμών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών
κατά περίπου 2% (= 0,1×19,82%) , ενώ η αντίστοιχη επίπτωση στους δείκτες τιμών
των εξαγωγών θα είναι ακόμα μικρότερη (1,8% για τις εξαγωγές εντός Ε.Ε. και 1,5%
για τις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.).
Περαιτέρω, η ανά τομέα προέλευσης ανάλυση της συμβολής των αρχικών
εισροών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών κάθε κατηγορίας τελικής ζήτησης (δηλ.
η εκτίμηση των διανυσμάτων !! και ! ! μέσω των σχέσεων (8) και (9), αντιστοίχως)
καταδεικνύει ότι την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών της
συνολικής τελικής ζήτησης έχουν οι τομείς «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας»,
«Δημόσια διοίκηση και άμυνα», και «Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου», ενώ την
χαμηλότερη έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες απασχόλησης», και «Δασοκομίας και
υλοτομίας». 5 Τέλος, έχει μία σημασία να εκτιμηθεί η συμβολή κάθε τομέα στη
διαμόρφωση κάθε δείκτη τιμών σε σχέση με την συμβολή του κάθε τομέα στην
συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται αυτό που
μπορούμε να ονομάσουμε «συντελεστή βαρύτητας» ενός τομέα στη διαμόρφωση
ενός δείκτη τιμών. Στην περίπτωση που εν λόγω συντελεστής είναι μεγαλύτερος
(μικρότερος) της μονάδας, τότε ο υπό εξέταση τομέας συμβάλει στη διαμόρφωση
ενός δείκτη τιμών περισσότερο (λιγότερο) απ’ ό,τι του αναλογεί βάσει της συμβολής
του στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας, ενώ στην περίπτωση που ο
συντελεστής βαρύτητας ισούται με την μονάδα, τότε ο υπό εξέταση τομέας
συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δείκτη τιμών ακριβώς όσο του αναλογεί βάσει της
συμβολής του στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας. Η εκτίμηση των συντελεστών
βαρύτητας των διαφόρων τομέων στη διαμόρφωση του επιπέδου τιμών της τελικής
5

Η ανά τομέα συμβολή των αρχικών Εισροών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών τόσο κάθε
επιμέρους κατηγορίας τελικής ζήτησης όσο και της συνολικής τελικής ζήτησης, παρατίθενται στο
Παράρτημα του παρόντος, Πίνακες Π1.1-Π1.9.
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ζήτησης καταδεικνύει ότι την υψηλότερη σχετική συμβολή στο επίπεδο τιμών της
συνολικής τελικής ζήτησης έχουν οι τομείς «Άλλος εξοπλισμός μεταφορών»,
«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα», «Μηχανοκίνητα
οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα», και «Ορυχεία και λατομεία»,
ενώ την χαμηλότερη συμβολή έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες νοικοκυριών ως
εργοδοτών οικιακού προσωπικού», «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας», «Υπηρεσίες
εκπαίδευσης», και «Υπηρεσίες απασχόλησης».6
Τα παραπάνω ευρήματα της ανάλυσής μας καταδεικνύουν ότι τα κέρδη και
οι εισαγωγές έχουν την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών, ενώ η
συμβολή των εισαγωγών είναι σημαντικά υψηλότερη στη διαμόρφωση των τιμών
των εξαγωγών της οικονομίας. 7 Αντιθέτως, οι μισθοί αποτελούν μόλις την τρίτη
σημαντικότερη συνιστώσα κόστους στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών τόσο της
τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών όσο και των εξαγωγών, με την
συμβολή τους στη διαμόρφωση των τιμών των εξαγωγών να είναι ακόμα
χαμηλότερη. Από την άλλη πλευρά, οι μισθοί αποτελούν την σημαντικότερη
συνιστώσα στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών της κρατικής κατανάλωσης. Βάσει
των παραπάνω, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι η εφαρμοθείσα οικονομική πολιτική
της εσωτερικής υποτίμησης ήταν μεν αποτελεσματική στη μείωση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων της χώρας αλλά δεν είχε σημαντικά αποτελέσματα
ούτε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της οικονομίας
ούτε στη συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. 8 Συνεπώς, απαιτείται η
εφαρμογή ενός νέου μείγματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα μειώσει την
εξάρτηση της οικονομίας από εισαγωγές και θα τονώσει αποτελεσματικά την
ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού της τομέα.9

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Στον παρόν άρθρο εκτιμήθηκε, στα πλαίσια του ανοιχτού συστήματος ΕισροώνΕκροών του Leontief και με χρήση στοιχείων από τον Συμμετρικό Πίνακα ΕισροώνΕκροών της ελληνικής οικονομίας του έτους 2010, η άμεση και έμμεση συμβολή των
διαφόρων κατηγοριών αρχικών εισροών (καθαροί φόροι, μισθοί, εργοδοτικές
6

Οι συντελεστές βαρύτητας των τομέων στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών τόσο κάθε επιμέρους
κατηγορίας τελικής ζήτησης όσο και της συνολικής τελικής ζήτησης, παρατίθενται στο Παράρτημα
του παρόντος, Πίνακες Π1.10-Π1.18.
7
Για επιπλέον ευρήματα σχετικά με την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμενα
εμπορεύματα, βλέπε Μαριόλης (2016), Mariolis (2016), Ntemiroglou (2016), Λεριού και Μαριόλης
(2017), και Mariolis and Soklis (2018).
8
Για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της
ελληνικής οικονομίας και των εσωτερικών και εξωτερικών ελλειμάτων της, βλέπε Aliber (2010), Aliber
(2011), Μαριόλης (2011, Δοκίμιο 9), ενώ για τις αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των μισθών στην
ενεργό ζήτηση ενός οικονομικού συστήματος, βλέπε Bhaduri and Marglin (1990), Μαριόλης (2011,
Δοκίμιο 3) και Stockhammer and Onaran (2012). Τέλος, για μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ
εσωτερικής και εξωτερικής υποτίμησης στην ελληνική οικονομία, βλέπε Μαριόλης και Ροδουσάκης
(2017).
9
Προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπε Lapavitsas et al. (2017) και Μαριόλης (2017).
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εισφορές, αποσβέσεις, κέρδη, εισαγωγές) στη διαμόρφωση τόσο του επιπέδου
τιμών των εμπορευμάτων των διαφόρων τομέων όσο και του επιπέδου τιμών των
διαφόρων κατηγοριών της τελικής ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση, κρατική
κατανάλωση, ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, μεταβολή αποθεμάτων,
μεταβολή τιμαλφών και εξαγωγές) της ελληνικής οικονομίας. Τα κύρια ευρήματα
της ανάλυσης είναι τα εξής:
(i). Τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων έχουν
τα κέρδη (29%), οι εισαγωγές (24%) και οι μισθοί (23%), ενώ την χαμηλότερη
συμβολή έχουν οι καθαροί φόροι (3%). Περαιτέρω, εντοπίζεται ότι η συμβολή των
εισαγωγών είναι σημαντικά υψηλότερη στη διαμόρφωση των τιμών των
βιομηχανικών εμπορευμάτων, όπου κυμαίνεται στο 50% κατά μέσο όρο. Η
διερεύνηση της επίδρασης των κατηγοριών κόστους κάθε τομέα στις τιμές των
τελικών προϊόντων όλων των υπόλοιπων τομέων καταδεικνύει ότι οι τομείς των
υπηρεσιών έχουν μία σχετικά χαμηλή συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των
βιομηχανικών εμπορευμάτων, ενώ, αντιθέτως, οι συνιστώσες κόστους των
βιομηχανικών τομέων, και ιδιαιτέρως οι εισαγωγές βιομηχανικών εμπορευμάτων,
έχουν μία σχετικά υψηλή συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών του συνόλου σχεδόν
των εμπορευμάτων της οικονομίας.
(ii). Οι συνιστώσες κόστους που έχουν την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση
του επιπέδου τιμών ανά κατηγορία τελικής ζήτησης είναι οι εξής: (α) τα κέρδη, τα
οποία συμβάλουν κατά 36% στο ύψος της ιδιωτικής κατανάλωσης και κατά 66% στο
ύψος της μεταβολής αποθεμάτων, με την δεύτερη να αποτελεί αρνητική συμβολή,
καθώς στο υπό εξέταση έτος η συνολική μεταβολή αποθεμάτων της οικονομίας
ήταν αρνητική, (β) οι μισθοί, οι οποίοι συμβάλουν κατά 39% στο ύψος της κρατικής
κατανάλωσης, και (γ) οι εισαγωγές, οι οποίες συμβάλουν κατά 38% στο ύψος του
ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, κατά 36% στις εξαγωγές εντός Ε.Ε.
και κατά 37% στις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.. Η περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης των
συνιστωσών κόστους κάθε τομέα στο επίπεδο τιμών της τελικής ζήτησης
καταδεικνύει ότι την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση του ύψους της
συνολικής τελικής ζήτησης έχουν οι τομείς «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας»,
«Δημόσια διοίκηση και άμυνα», και «Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου», ενώ την
χαμηλότερη έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες απασχόλησης», και «Δασοκομίας και
υλοτομίας».
(iii). Η εκτίμηση των «συντελεστών βαρύτητας» των διαφόρων τομέων στη
διαμόρφωση του επιπέδου τιμών της τελικής ζήτησης καταδεικνύει ότι την
υψηλότερη σχετική συμβολή στο επίπεδο τιμών της συνολικής τελικής ζήτησης
έχουν οι τομείς «Άλλος εξοπλισμός μεταφορών», «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα», «Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και
ημιρυμουλκούμενα», και «Ορυχεία και λατομεία», ενώ την χαμηλότερη συμβολή
έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού»,
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«Διαχείριση ακίνητης περιουσίας», «Υπηρεσίες εκπαίδευσης», και «Υπηρεσίες
απασχόλησης».
Τα παραπάνω ευρήματα είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της
εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, η οποία ήταν
μεν αποτελεσματική στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της χώρας αλλά
δεν είχε σημαντικά αποτελέσματα ούτε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
εξωτερικού τομέα της οικονομίας ούτε στη συγκράτηση του δείκτη τιμών
καταναλωτή, ενώ αναδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής ενός νέου μείγματος
οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας από
εισαγωγές και θα τονώσει αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού
της τομέα. Τα ευρήματα τη παρούσας μελέτης δύνανται να χρησιμοποιηθούν από
τις αρχές οικονομικής πολιτικής ως εργαλεία ελέγχου του επιπέδου των
εμπορευματικών
τιμών
και,
συνεπώς,
επηρεασμού
της
διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ημεδαπής, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος
ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.
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Παράρτημα 1. Διατομεακή ανάλυση της συμβολής των αρχικών εισροών
στη διαμόρφωση των τιμών
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Σχήμα Π1.1. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Αρχικών Εισροών
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Σχήμα Π1.2. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Καθαρών Φόρων
Προϊόντων
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Σχήμα Π1.3. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Μισθών
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Σχήμα Π1.4. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Εργοδοτικών
Εισφορών
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Σχήμα Π1.5. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Άλλων Καθαρών
Φόρων στην Παραγωγή
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Σχήμα Π1.6. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Αποσβέσεων
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Σχήμα Π1.7. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Κερδών
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Σχήμα Π1.8. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Εισαγωγών
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Πίνακας Π1.1. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών της Τελικής Καταναλωτικής Δαπάνης των Νοικοκυριών

Τομέας

Συμβολή

Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

10,46%
10,41%
6,85%
6,63%
5,55%
3,93%
3,92%
3,77%
3,12%
3,08%
3,07%
2,77%
2,40%
2,30%
2,02%
2,01%
1,77%
1,69%
1,65%
1,65%
1,39%

1,37%
1,27%
1,16%
0,96%
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Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Εκδοτικές υπηρεσίες
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Βασικά μέταλλα
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·

0,89%

0,86%
0,84%
0,76%
0,75%
0,74%

0,73%
0,63%
0,62%
0,61%
0,51%
0,49%
0,46%

0,45%
0,42%
0,40%
0,38%
0,32%
0,30%
0,30%
0,30%
0,27%
0,27%
0,27%
0,26%
0,21%
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κτηνιατρικές υπηρεσίες
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης

0,21%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,16%
0,16%
0,15%
0,10%
0,09%
0,07%
0,04%
0,03%
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Πίνακας Π1.2. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών της Τελικής Καταναλωτικής Δαπάνης των ΜΚΙΕΝ

Τομέας

Συμβολή

Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες

45,32%
7,82%
5,06%
3,07%
2,35%
2,13%
2,11%
1,99%
1,98%
1,58%
1,52%
1,51%
1,48%
1,29%
1,28%
1,16%

1,15%
1,13%
0,91%
0,87%
0,85%
0,79%
0,77%
0,77%
0,76%
0,64%
0,61%
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Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Βασικά μέταλλα
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης

0,54%
0,51%
0,51%
0,49%
0,48%
0,44%
0,41%
0,41%
0,39%

0,39%
0,38%
0,38%
0,37%
0,36%
0,34%
0,28%

0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,21%
0,19%
0,18%
0,15%
0,13%
0,13%
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Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,13%
0,10%

0,08%
0,07%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%

0,00%
0,00%
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Πίνακας Π1.3. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών της Τελικής Καταναλωτικής Δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης

Τομέας
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών

Συμβολή
36,36%
15,59%
13,56%
8,33%
2,42%
2,05%

1,56%
1,42%
1,35%
1,22%
1,22%
1,17%
1,02%

0,90%
0,71%
0,69%
0,68%

0,65%
0,62%
0,55%
0,50%
0,42%
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εξοπλισμού
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Βασικά μέταλλα
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Εκδοτικές υπηρεσίες
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές

0,40%
0,38%
0,38%

0,37%
0,36%
0,31%
0,30%
0,30%
0,28%
0,27%
0,27%
0,26%
0,26%
0,26%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,15%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,10%
0,07%
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υπηρεσίες
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Υπηρεσίες απασχόλησης
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση

0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%

0,00%
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Πίνακας Π1.4. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου

Τομέας

Συμβολή

Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Βασικά μέταλλα
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Ορυχεία και λατομεία
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Εκδοτικές υπηρεσίες
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου

24,44%
12,95%
6,07%
5,35%
5,34%
3,76%
3,35%
3,04%
2,84%
2,79%
2,61%
2,59%
2,34%
2,33%
1,94%
1,85%
1,57%
1,46%
1,45%
1,24%
1,10%
1,00%
0,78%
0,70%
0,69%
0,58%
0,54%
0,50%
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Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες απασχόλησης
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες εκπαίδευσης

0,46%
0,46%
0,36%
0,30%
0,25%
0,25%
0,24%

0,24%

0,23%
0,23%
0,20%
0,20%

0,20%
0,17%
0,15%
0,11%
0,10%
0,09%

0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
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Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,05%
0,05%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
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Πίνακας Π1.5. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών της Μεταβολής Τιμαλφών

Τομέας
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Βασικά μέταλλα
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Συμβολή

50,57%
19,74%
8,20%
2,98%
1,77%
1,76%
1,27%
1,18%
1,05%
1,05%
0,89%
0,84%
0,72%

0,63%
0,58%
0,56%
0,55%
0,44%
0,38%
0,34%
0,32%
0,31%
0,31%
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Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων
Εκδοτικές υπηρεσίες
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες

0,27%
0,25%
0,25%
0,21%
0,21%
0,20%

0,18%
0,18%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,10%

0,10%
0,10%
0,10%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
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Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
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Πίνακας Π1.6. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών της Μεταβολής Αποθεμάτων

Τομέας
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Βασικά μέταλλα
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Τεκμαρτά ενοίκια
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων

Συμβολή
53,86%
45,65%
28,78%
28,30%
14,26%
13,42%
13,27%
11,10%
7,58%
6,81%
5,93%
5,57%
5,35%
5,27%
4,98%
4,97%
4,51%
4,05%
3,51%
3,49%
3,49%
3,22%
2,81%
2,29%
2,10%
1,99%
1,44%
1,32%
34

Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες απασχόλησης
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες

1,04%
0,95%
0,91%
0,84%
0,56%
0,53%
0,53%
0,41%
0,31%

0,27%
0,24%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,15%
0,12%
0,11%

0,09%
0,06%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
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Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Ορυχεία και λατομεία

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
-0,01%
-0,10%

-0,12%
-0,33%
-0,63%
-43,77%
-152,41%
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Πίνακας Π1.7. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών των Εξαγωγών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τομέας

Συμβολή

Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Βασικά μέταλλα
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού

10,79%
8,13%
6,78%
4,91%
4,89%
4,74%
4,64%
4,03%
3,59%
3,30%
3,11%
3,04%
3,03%
3,02%
2,86%
1,58%
1,56%
1,55%
1,42%
1,42%
1,29%
1,29%
1,24%
1,21%
1,21%
1,06%
1,05%
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Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Εκδοτικές υπηρεσίες
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων

0,98%
0,98%
0,92%
0,85%

0,81%
0,80%

0,66%
0,64%
0,63%
0,59%
0,53%
0,49%
0,41%
0,39%
0,39%
0,37%
0,36%
0,35%
0,33%

0,31%
0,26%
0,26%

0,21%
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Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Υπηρεσίες απασχόλησης
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,16%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

0,00%
0,00%
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Πίνακας Π1.8. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών των Εξαγωγών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τομέας

Συμβολή

Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Βασικά μέταλλα
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών

21,99%
10,67%
10,64%
7,28%
4,82%
4,62%
3,33%
3,25%
2,45%
2,44%
2,35%
2,20%
2,05%
1,96%
1,93%
1,04%
1,02%
0,92%

0,92%
0,90%
0,86%
0,84%
0,77%
0,77%
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Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες

0,66%
0,65%
0,64%

0,64%
0,62%
0,59%
0,52%
0,52%
0,47%
0,38%
0,36%
0,36%
0,34%
0,26%
0,24%
0,23%

0,23%
0,22%
0,21%

0,21%
0,19%
0,18%
0,18%
0,16%
0,14%
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Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%

0,00%
0,00%
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Πίνακας Π1.9. Η ανά Τομέα Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση του Δείκτη
Τιμών της Συνολικής Τελικής Ζήτησης

Τομέας
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Ορυχεία και λατομεία
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Βασικά μέταλλα

Συμβολή
7,35%
6,48%
6,45%
4,69%
4,10%
4,08%
3,87%
3,78%
3,71%
3,63%
3,41%
3,34%
3,02%
2,53%
2,43%
2,28%
2,00%
1,92%
1,91%
1,75%
1,70%
1,70%
1,58%
1,30%
1,21%
1,17%
1,05%
1,03%
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Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Εκδοτικές υπηρεσίες
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης

1,00%

0,93%
0,93%
0,85%
0,80%

0,80%

0,79%
0,74%
0,68%
0,60%
0,60%
0,59%
0,56%
0,51%
0,51%

0,47%
0,46%
0,45%
0,40%

0,38%
0,35%
0,33%
0,29%
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Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες απασχόλησης

0,28%
0,26%
0,26%
0,24%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
0,21%
0,16%
0,11%
0,04%
0,04%
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Πίνακας Π1.10. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών της
Τελικής Καταναλωτικής Δαπάνης των Νοικοκυριών

Τομέας

Συντελεστής

Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Ορυχεία και λατομεία
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·

15,65
8,46
7,04
7,03
6,31
6,19
4,95
3,78
3,12
2,60
2,57
2,25
2,19
1,85
1,78
1,63
1,59
1,52
1,48
1,44
1,41
1,38

1,38

1,33
1,30
1,24
1,24
1,20
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υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Βασικά μέταλλα
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων

1,18
1,18
1,17
1,06
1,01
0,98
0,98
0,96
0,95
0,95
0,92
0,90
0,89
0,87

0,87
0,86

0,85
0,79
0,75
0,74
0,71
0,69
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(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών

0,66
0,66
0,59
0,58
0,56
0,53
0,41
0,39
0,35
0,14
0,14
0,08
0,05
0,05
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Πίνακας Π1.11. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών της
Τελικής Καταναλωτικής Δαπάνης των ΜΚΙΕΝ

Τομέας

Συντελεστής

Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Βασικά μέταλλα
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις

42,32
8,25
6,43
5,69
3,91
3,84
3,64
3,04
2,60
2,26
1,99
1,94
1,77
1,61
1,44
1,39
1,32
1,19
1,17

1,14
1,07
1,06
1,02
1,01
0,94
0,92
0,91
0,90
0,83
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ασφαλιστικές υπηρεσίες
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Εκδοτικές υπηρεσίες
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων

0,82
0,74
0,72
0,70
0,69
0,68
0,68
0,67
0,67
0,66
0,51
0,47
0,46
0,46
0,45
0,44
0,37
0,36
0,34

0,34
0,32

0,28
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Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,25

0,23
0,22
0,22
0,17
0,14
0,12
0,09
0,08
0,04
0,04

0,00
0,00
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Πίνακας Π1.12. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών της
Τελικής Καταναλωτικής Δαπάνης της Γενικής Κυβέρνησης

Τομέας

Συντελεστής

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Ορυχεία και λατομεία
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Βασικά μέταλλα

29,85
5,35
3,67
3,35
2,79
2,58
2,46
2,42

1,86
1,72
1,23
1,18
1,15

1,10
1,00
0,98
0,97
0,96
0,96

0,89
0,82
0,79
0,74
0,69
0,60
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Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες απασχόλησης
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

0,59
0,57

0,57
0,56
0,55
0,55
0,53
0,53
0,52
0,51
0,47
0,44
0,41
0,38
0,37
0,33
0,31
0,31
0,27
0,23
0,22
0,21
0,19
0,19
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Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση

0,18
0,16
0,14
0,14
0,10
0,09
0,08
0,04
0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01

0,00
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Πίνακας Π1.13. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών του
Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου

Τομέας

Συντελεστής

Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Βασικά μέταλλα
Ορυχεία και λατομεία
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς

202,00
92,71
22,05
15,39
6,32
6,09
5,33
5,22
4,69
4,57
4,14
3,97
3,61
3,60
2,72
2,56
2,02
1,77
1,61
1,41
1,39
1,16
1,07
1,00
0,87
0,82
0,77
0,71
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Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων

0,71
0,69
0,64
0,61
0,55
0,55
0,50
0,48
0,46
0,41
0,37
0,29
0,29

0,28
0,25

0,20
0,19
0,19
0,18
0,17
0,08
0,07

0,07
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Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

0,00
0,00
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Πίνακας Π1.14. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών της
Μεταβολής Τιμαλφών

Τομέας

Συντελεστής

Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Βασικά μέταλλα
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Ορυχεία και λατομεία
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων

64,58

44,27
18,27
8,23
3,70
2,71
1,97
1,82
1,78
1,59
1,32
1,13
0,91
0,89
0,78
0,76
0,74

0,62
0,57
0,55

0,54
0,51
0,50
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(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Υπηρεσίες απασχόλησης
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες

0,48
0,42
0,35
0,32
0,31
0,28
0,27
0,25
0,23
0,23
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,18
0,16
0,15
0,14
0,14

0,12
0,10
0,09
0,08
0,07
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Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,06
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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Πίνακας Π1.15. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών της
Μεταβολής Αποθεμάτων

Τομέας

Συντελεστής

Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Βασικά μέταλλα
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές

176,29
118,23
108,28
83,45
46,35
41,40
37,07
31,63
29,92
24,68
19,39
18,12
12,69
11,45
11,14
9,95
6,70
5,37
4,74
4,31
3,94
3,10
2,27
2,09
1,82
1,78
1,23
1,09
1,05
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υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Εκδοτικές υπηρεσίες
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης

1,04
1,00

0,91
0,73
0,66
0,61
0,58
0,54
0,49
0,39
0,39
0,38
0,33

0,32
0,26
0,25

0,25
0,19
0,08
0,04
0,03
0,03
0,02
0,00
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Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Ορυχεία και λατομεία

0,00
0,00

0,00
0,00
-0,04
-0,06

-0,11
-0,34
-0,82
-67,34
-386,94
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Πίνακας Π1.16. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών των
Εξαγωγών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τομέας

Συντελεστής

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Ορυχεία και λατομεία
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Βασικά μέταλλα
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές

26,85
24,60
12,40
10,85
10,34
7,42
6,63
6,52
5,19
4,68
4,67
4,16
4,06
3,52
3,37
3,19
3,09
2,39
2,26
1,96
1,94
1,82
1,75
1,56
1,50
1,45
1,37
1,28
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υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες

1,23
1,20
1,18
1,17
1,12
1,10
1,08
1,04
0,98

0,92
0,91
0,84
0,82

0,80

0,79
0,76
0,50
0,49
0,44
0,42
0,35
0,34
0,34
0,33
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Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,31
0,30

0,19
0,11
0,08
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01

0,00
0,00
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Πίνακας Π1.17. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών των
Εξαγωγών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τομέας

Συντελεστής

Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Ορυχεία και λατομεία
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Βασικά μέταλλα
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις

51,89
27,10
14,53
11,20
9,72
7,16
6,88
4,90
3,72
2,71
2,45
2,39
2,34
2,10
1,84
1,73
1,46
1,41
1,27
1,25
1,13
1,10
1,02
1,01
0,96
0,95

0,90
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Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Εκδοτικές υπηρεσίες
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων

0,82
0,81

0,76
0,75
0,75
0,71

0,67
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,60
0,60
0,57
0,53
0,53
0,41
0,36
0,35
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
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Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης

0,18
0,12
0,11
0,10
0,07
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02

0,00
0,00
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Πίνακας Π1.18. Συντελεστές Βαρύτητας των Τομέων στη Διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών της
Συνολικής Τελικής Ζήτησης

Τομέας

Συντελεστής

Άλλος εξοπλισμός μεταφορών
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα
Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα
Ορυχεία και λατομεία
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα
Χημικές ουσίες και προϊόντα
Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή
προϊόντα
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί
Έπιπλα, άλλα προϊόντα μεταποίησης
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
υπηρεσίες
Βασικά μέταλλα
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού
Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και
τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις·
υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες·
κτηνιατρικές υπηρεσίες
Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες

35,53
20,30
9,90
9,42
6,09
5,53
3,82
3,52
3,43
3,28
3,10
3,08
2,76
2,30
2,18
1,71
1,50
1,32
1,26
1,22
1,19
1,13

1,11
1,08
1,08
1,00
1,00
0,98
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Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· ανάκτηση υλικών·
υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών
και αναλύσεων
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες
Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·
υποστηρικτικές προς την αλιεία υπηρεσίες
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας·
υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες
πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω
αγωγών
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων
(εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής
και οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες
Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας
χωρίς παροχή καταλύματος
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών
Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και
εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής
υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης
Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες

0,97

0,95
0,92
0,87
0,86
0,86
0,85
0,83

0,82
0,81
0,81
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79
0,79
0,79
0,79

0,78
0,78
0,78
0,78
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Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Τεκμαρτά ενοίκια
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού και μη
διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από ιδιωτικά
νοικοκυριά για ιδία χρήση

0,76
0,76
0,75
0,75
0,75
0,74
0,74
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
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