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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ιστορικό
Επί πολλά έτη η έλλειψη ενός επίκαιρου και συγκρίσιµου δείκτη για τις βραχυπρόθεσµες
τάσεις του κόστους εργασίας θεωρείται βασική αδυναµία των στατιστικών για την αγορά
εργασίας. Μετά από πολλές επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του ΄90 για την κατάρτιση ενός ∆είκτη Αµοιβής της Εργασίας, η Επιτροπή του
Στατιστικού Προγράµµατος (ΕΣΠ) αποφάσισε, το 1997, να θεωρήσει το ∆είκτη Αµοιβής της
Εργασίας ως πιθανή µακροπρόθεσµη λύση και να εφαρµόσει, ως ενδιάµεση λύση, ένα ∆είκτη
Κόστους Εργασίας (∆ΚΕ), έστω και χωρίς νοµική βάση.
Ο ∆ΚΕ, ο οποίος έκτοτε καταρτίζεται και δηµοσιεύεται σε τακτική βάση, δεν είναι καθόλου
ικανοποιητικός από πλευράς επικαιρότητας, κάλυψης και συγκρισιµότητας.
Γι’ αυτό το λόγο, το σχέδιο δράσης σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) (που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο ECOFIN στις 29
Σεπτεµβρίου 2000) περιέλαβε και τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές για το κόστος εργασίας
στη δέσµη των σχεδίων κανονισµών που πρόκειται να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την άνοιξη του 2001.

Πλαίσιο πολιτικής
Σε µια ζώνη τόσο ευρεία όσο η ΟΝΕ, το κόστος εργασίας θεωρείται γενικά ως η κύρια
δυνητική πηγή πληθωρισµού. Κατά συνέπεια, ένας επίκαιρος δείκτης κόστους εργασίας έχει
τεράστια σηµασία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειµένου να παρακολουθεί τον
πληθωρισµό στην ΟΝΕ, αλλά και για τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι θα µπορούν να
τον χρησιµοποιούν κατά τη διαπραγµάτευση µισθολογικών συµφωνιών.
Ο προτεινόµενος κανονισµός ζητά από τα κράτη µέλη να παρέχουν τριµηνιαία στοιχεία από
τους εργοδότες για το κόστος εργασίας, µε τη χρήση, όπου είναι δυνατόν, υπαρχόντων
δεδοµένων. Οι συζητήσεις µε τα κράτη µέλη, τόσο σε επίπεδο Οµάδας Εργασίας όσο και σε
επίπεδο ΕΣΠ, οδήγησαν σε απλούστευση του ζητουµένου επιπέδου λεπτοµερειών·
παραδείγµατος χάριν, δεν θα χρειάζεται να γίνεται κατανοµή κατά επάγγελµα ούτε διάκριση
µεταξύ πλήρους και µερικής απασχόλησης. Ο προτεινόµενος κανονισµός συντάχθηκε κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το κόστος εργασίας, τις
αποδοχές και τους εθνικούς λογαριασµούς.
Η µεθοδολογία που πρέπει να χρησιµοποιείται για την κατάρτιση του δείκτη και οι
µορφότυποι διαβίβασης των δεδοµένων θα καθοριστούν λεπτοµερώς στον κανονισµό της
Επιτροπής, µαζί µε τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας του ∆ΚΕ από κάθε κράτος
µέλος.

Επόµενα βήµατα
Όπως επιβάλλει το σχέδιο δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ, η παρούσα
πρόταση αποτελεί µέρος µιας δέσµης νοµικών κειµένων που πρόκειται να υποβληθούν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την άνοιξη του 2001.

2

2001/0166 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας
Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 285, παράγραφος
1,

την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας2,
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία η οποία ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης3,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)
Μια δέσµη στατιστικών, ουσιώδες µέρος των οποίων αποτελούν οι δείκτες για το
κόστος εργασίας, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την κατανόηση των πληθωριστικών
διαδικασιών και της δυναµικής της αγοράς εργασίας.
(2)

(3)

(4)

1
2
3

Η Κοινότητα, και ιδίως οι οικονοµικές και νοµισµατικές της αρχές, καθώς και οι
φορείς που είναι αρµόδιοι για θέµατα απασχόλησης, χρειάζονται σε τακτική βάση
επίκαιρους δείκτες για το κόστος εργασίας προκειµένου να παρακολουθούν τις
µεταβολές που επέρχονται στο κόστος αυτό.
Το σχέδιο δράσης σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) σε
στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισηµαίνει ως
προτεραιότητα τη δηµιουργία µιας νοµικής βάσης που να καλύπτει τις
βραχυπρόθεσµες στατιστικές για το κόστος εργασίας.
Τα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται η συλλογή, σε κοινοτικό επίπεδο, πλήρων
στοιχείων για όλους τους τοµείς της οικονοµίας πρέπει να σταθµιστούν σε σχέση µε
ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ C , , σ. .
ΕΕ C , , σ. .
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τις δυνατότητες υποβολής στοιχείων και τη σχετική επιβάρυνση των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα κληθούν να απαντήσουν.
(5)

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης,
η δηµιουργία κοινών στατιστικών προτύπων για τους δείκτες κόστους εργασίας
µπορεί να επιτευχθεί µόνο βάσει κοινοτικής νοµοθετικής πράξης, διότι µόνο η
Επιτροπή µπορεί να συντονίσει την αναγκαία εναρµόνιση της στατιστικής
πληροφόρησης σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ η συλλογή των στοιχείων και η κατάρτιση
συγκρίσιµων δεικτών κόστους εργασίας µπορεί να οργανωθεί από τα κράτη µέλη.

(6)

∆εδοµένου ότι τα µέτρα που απαιτούνται για την υλοποίηση του παρόντος
κανονισµού είναι µέτρα διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης
1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή4, τα εν
λόγω µέτρα πρέπει να εγκριθούν µε τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής, η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης.

(7)

Η επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος (ΕΣΠ), που συστάθηκε µε την απόφαση
89/382/EΟΚ5, Eυρατόµ του Συµβουλίου, κλήθηκε να διατυπώσει τη γνώµη της
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος
Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την κατάρτιση,
τη διαβίβαση και την αξιολόγηση συγκρίσιµων δεικτών κόστους εργασίας στην Κοινότητα.
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν δείκτες κόστους εργασίας για τις οικονοµικές δραστηριότητες
που ορίζονται στο άρθρο 4.
Άρθρο 2

Ορισµοί
1.

4
5
6

Ο δείκτης κόστους εργασίας (∆ΚΕ) ορίζεται ως ο δείκτης Laspeyres του κόστους
εργασίας ανά πραγµατοποιηθείσα ώρα εργασίας, ο οποίος αλυσοποιείται ετησίως και
βασίζεται σε µια καθορισµένη δοµή οικονοµικής δραστηριότητας σε επίπεδο
υποτίτλου NACE Αναθ. 1, όπου NACE Αναθ. 1 είναι η ονοµατολογία η οποία
θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης
Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα6. Ο τύπος που πρέπει να
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ∆ΚΕ ορίζεται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού.

ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 181, 28.6.1989, σ. 47.
ΕΕ L 293, 24.10.1990, σ. 1.
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2.

3.

4.

Ως κόστος εργασίας νοούνται οι συνολικές τριµηνιαίες δαπάνες που επωµίζονται οι
εργοδότες προκειµένου να απασχολήσουν εργαζοµένους. Τα επιµέρους στοιχεία του
κόστους εργασίας και το σύνολο απασχολουµένων ορίζονται µε βάση το παράρτηµα
ΙΙ, τµήµατα A και ∆ (στοιχεία ∆1, ∆4 και ∆5 και υποδιαιρέσεις τους, εξαιρουµένων
των στοιχείων ∆2 και ∆3) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1726/1999 της Επιτροπής της
27ης Ιουλίου 19997 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 530/1999
του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 για τις στατιστικές διάρθρωσης των αµοιβών
και του κόστους εργασίας8.
Η έννοια "ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν" ορίζεται µε βάση τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2223/96 της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήµατος
εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας9, Παράρτηµα A, κεφάλαιο
11, παράγραφοι 11.26 - 11.31.
Τεχνικές προδιαγραφές για το δείκτη, περιλαµβανοµένων αναθεωρήσεων της δοµής
στάθµισης, µπορούν να οριστούν περαιτέρω σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 11, παράγραφος 2.
Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1.
2.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για όλες τις δραστηριότητες που ορίζονται στους
τίτλους Γ έως Ξ της NACE Αναθ. 1.
Ο ∆ΚΕ αντιπροσωπεύει όλες τις στατιστικές µονάδες, όπως ορίζονται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις
στατιστικές µονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήµατος στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα10.
Άρθρο 4

Κατανοµή των µεταβλητών
1.

2.

Τα στοιχεία κατανέµονται κατά οικονοµικές δραστηριότητες NACE Αναθ. 1
τουλάχιστον κατά τίτλους και υποτίτλους. Τα στοιχεία θα παρέχονται επίσης για
τους τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE Αναθ. 1 σύµφωνα µε τις µεταβατικές
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.
Οι δείκτες κόστους εργασίας πρέπει να παρέχονται χωριστά για τις παρακάτω
τέσσερις κατηγορίες κόστους εργασίας:
(1)

συνολικό κόστος εργασίας·

(2) κόστος εργασίας χωρίς τα επιµίσθια (bonus), τα οποία ορίζονται στο σηµείο
∆.11112 του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1726/1999 της Επιτροπής·

7
8
9
10

ΕΕ L 203, 03.08.1999, σ. 28.
ΕΕ L 63, 12.3.1999, σ. 6.
ΕΕ L 310, 30.11.96, σ.1.
ΕΕ L 76, 30.03.93, σ.1.
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µισθοί και ηµεροµίσθια, όπως ορίζονται στο στοιχείο ∆.11 του παραρτήµατος
ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1726/1999 της Επιτροπής, για τον οποίο γίνεται λόγος
στο άρθρο 2·

(3)

εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συν φόροι που πληρώνει ο
εργοδότης µείον επιδοτήσεις που λαµβάνει ο εργοδότης, όπως ορίζονται από το
άθροισµα των στοιχείων ∆.12 και ∆.4 µείον ∆.5 στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1726/199911 της Επιτροπής, για τον οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 2.

(4)

Άρθρο 5

Συχνότητα και αναδροµικά δεδοµένα
1.

2.

Τα στοιχεία για τον ∆ΚΕ θα καταρτιστούν για πρώτη φορά για το πρώτο τρίµηνο
του 2002 και, εν συνεχεία, για κάθε τρίµηνο (τα τρίµηνα θα λήγουν στις 31
Μαρτίου, στις 30 Ιουνίου, στις 30 Σεπτεµβρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους).
Τα κράτη µέλη θα καταστήσουν διαθέσιµα αναδροµικά δεδοµένα που καλύπτουν
την περίοδο από το πρώτο τρίµηνο του 1996 έως το τέταρτο τρίµηνο του 2001. Τα
αναδροµικά δεδοµένα θα παρέχονται για καθέναν από τους τίτλους Γ-Κ της NACE
Αναθ. 1 και για τις τέσσερις κατηγορίες κόστους εργασίας που αναφέρονται στο
άρθρο 4, παράγραφος 2, µε εξαίρεση το κόστος εργασίας χωρίς τα επιµίσθια (bonus)
για το οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 2, παράγραφος 4, σηµείο (2).
Άρθρο 6

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων
1.

2.

3.

11

Τα δεδοµένα θα παρασχεθούν υπό µορφή δείκτη. Συγχρόνως, πρέπει να είναι
διαθέσιµοι για δηµοσίευση και οι συντελεστές στάθµισης που χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό του δείκτη, όπως ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος
κανονισµού. Ο κατάλληλος τεχνικός µορφότυπος που θα χρησιµοποιηθεί για τη
διαβίβαση των αποτελεσµάτων και οι διαδικασίες προσαρµογής που θα
εφαρµοστούν στα δεδοµένα θα οριστούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν το ∆ΚΕ, µε την κατανοµή που ορίζεται στο άρθρο 4 του
παρόντος κανονισµού, στην Επιτροπή (Eurostat) εντός 70 ηµερών από την
ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Μαζί µε τα στοιχεία πρέπει να
διαβιβάζονται και τα σχετικά µεταστοιχεία, τα οποία ορίζονται ως οι επεξηγήσεις
που απαιτούνται για την ερµηνεία των αλλαγών στα στοιχεία (i) που προκύπτουν
από µεθοδολογικές ή τεχνικές αλλαγές ή (ii) που οφείλονται σε πραγµατικές
µεταβολές στην αγορά εργασίας.
Τα αναδροµικά δεδοµένα για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5 του παρόντος
κανονισµού θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή (Eurostat) συγχρόνως µε τον ∆ΚΕ του
πρώτου τριµήνου του 2002.

ΕΕ L 203, 03.08.1999, σ. 28.
6

Άρθρο 7

Πηγές
Τα κράτη µέλη µπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία µε τη χρήση
συνδυασµού διαφόρων πηγών που ορίζονται παρακάτω και µε την εφαρµογή της αρχής της
διοικητικής απλούστευσης:
(α)

έρευνες, στα πλαίσια των οποίων οι στατιστικές µονάδες, όπως ορίζονται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συµβουλίου, για τον οποίο γίνεται λόγος στο
άρθρο 3, καλούνται να δώσουν επίκαιρα, ακριβή και πλήρη πληροφοριακά στοιχεία·

(β)

άλλες κατάλληλες πηγές, περιλαµβανοµένων και των διοικητικών δεδοµένων,
εφόσον αυτά είναι κατάλληλα από πλευράς επικαιρότητας και συνάφειας·

(γ)

κατάλληλες διαδικασίες στατιστικής εκτίµησης.
Άρθρο 8

Ποιότητα
1.
2.

Τα διαβιβαζόµενα στοιχεία πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιότητας τα οποία θα
οριστούν µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2.
Τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις ποιότητας στην Επιτροπή, µε
αφετηρία το 2002. Το περιεχόµενο των εκθέσεων θα οριστεί µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2.
Άρθρο 9

Μεταβατικές περίοδοι και παρεκκλίσεις
1.

2.

3.

Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι δυνατόν να δοθούν, µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, µεταβατικές περίοδοι που δεν
θα υπερβαίνουν τα δύο έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο παρών κανονισµός
θα τεθεί σε ισχύ.
Όσον αφορά την υποχρέωση παραγωγής αποτελεσµάτων για τους τίτλους Λ, Μ, Ν
και Ξ της NACE Αναθ. 1 (άρθρα 3 και 4), είναι δυνατόν να δοθούν, µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, µεταβατικές περίοδοι που δεν
θα υπερβαίνουν τα 5 έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο παρών κανονισµός
θα τεθεί σε ισχύ.
Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων, η Επιτροπή δύναται να δεχθεί
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφόσον τα εθνικά
στατιστικά συστήµατα απαιτούν µεγάλες προσαρµογές.
Άρθρο 10

Μέτρα εφαρµογής
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Τα µέτρα εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, περιλαµβανοµένων των µέτρων που θα
ληφθούν προκειµένου να συνεκτιµηθούν οι οικονοµικές και τεχνικές αλλαγές, θεσπίζονται µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11. Τα µέτρα αυτού του είδους θα αφορούν ιδίως:
(α)

τις πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές του δείκτη (άρθρο 2)·

(β)

το µορφότυπο για τη διαβίβαση των αποτελεσµάτων και τις διαδικασίες
προσαρµογής που θα εφαρµοστούν (άρθρο 6)·

(γ)

τα κριτήρια ποιότητας των διαβιβαζόµενων δεδοµένων και το περιεχόµενο των
εκθέσεων ποιότητας (άρθρο 8)·

(δ)

τη µεταβατική περίοδο (άρθρο 9)·

(ε) τη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιείται για την αλυσοποίηση του δείκτη (παράρτηµα).

Άρθρο 11

∆ιαδικασία
1.

2.

3.

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράµµατος, που
συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/EΟΚ, Eυρατόµ του Συµβουλίου και
η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών µελών και προεδρεύεται από τον
εκπρόσωπο της Επιτροπής.
Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία της
διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 3, και το άρθρο 8 της
απόφασης αυτής.
Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4, παράγραφος
1999/468/EΚ του Συµβουλίου ανέρχεται σε τρεις µήνες.

3,

της απόφασης

Άρθρο 12

Εκθέσεις
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού κάθε δύο έτη. Η πρώτη τέτοια έκθεση θα υποβληθεί
το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2002. Η έκθεση αυτή θα αξιολογεί, ειδικότερα, την ποιότητα
των διαβιβαζόµενων δεδοµένων ∆ΚΕ.
Άρθρο 13

Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ο τύπος που πρέπει να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του ∆ΚΕ:
1.

Ορισµοί:
κόστος εργασίας ανά ώρα εργασίας που πραγµατοποιήθηκε από
εργαζοµένους στην οικονοµική δραστηριότητα i κατά την περίοδο t

wit

=

ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν από εργαζοµένους στην οικονοµική
δραστηριότητα i κατά την περίοδο t

hit

=

κόστος εργασίας εργαζοµένων στην οικονοµική δραστηριότητα i
κατά την ετήσια περίοδο j

Wij
2.

= wij * hij =

Ο βασικός τύπος Laspeyres που πρέπει να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του
∆ΚΕ για περίοδο t µε ετήσια βασική περίοδο j ορίζεται ως

å w h å (w / w )w h å (w / w )W
LCI =
=
=
w
h
W
å
å
åW
t j
i i

tj

j

j j
i i

i

i

i

j

i

i

t
i

t
i

j

i

j
i

i

j

j

i

j

i

i

i

i

3.

Η µεθοδολογία για την αλυσοποίηση του δείκτη θα οριστεί σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 2

4.

Οι συντελεστές στάθµισης που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη και
για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 6, παράγραφος 1, είναι οι τιµές των:
Wi j
Wi j

å
i

όπου Wij , i και j ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήµατος. Αυτοί οι
συντελεστές στάθµισης πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη
εντός δύο ετών από την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
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