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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 24ης Φεβρουαρίου 2006
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδοµένων των εθνικών λογαριασµών
(CON/2006/12)
(2006/C 55/29)
Στις 19 Ιανουαρίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου για τη διατύπωση
γνώµης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδοµένων των εθνικών
λογαριασµών (COM(2005) 653 τελικό, εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς το περιεχόµενο του προτεινόµενου κανονισµού
εµπίπτει στο πεδίο των αρµοδιοτήτων της ΕΚΤ. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο,
σύµφωνα µε το άρθρο 17.5 πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισµού της ΕΚΤ.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1. Σκοπός του προτεινόµενου κανονισµού είναι η τροποποίηση του παραρτήµατος B του κανονισµού περί του
ευρωπαϊκού συστήµατος λογαριασµών 1995 (1) σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση των δεδοµένων των εθνικών
λογαριασµών. Με τον προτεινόµενο κανονισµό σκοπείται η τροποποίηση του χρονικού πλαισίου και της
συχνότητας υποβολής, καθώς και του περιεχοµένου, των εθνικών λογαριασµών που τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) και, ως εκ τούτου, η βελτίωση της διαθεσιµότητας των δεδοµένων των εθνικών λογαριασµών και της ποιότητας των στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο προτεινόµενος κανονισµός συνάδει µε τις αρχές της εναρµόνισης και της συνεκτικότητας. Εξάλλου, ενσωµατώνει ορισµένες από τις νέες απαιτήσεις που έχουν διατυπώσει οι βασικοί χρήστες, καθώς και µία σειρά
περιορισµών στο πρόγραµµα διαβίβασης, ανταποκρινόµενων σε αίτηµα των εθνικών φορέων κατάρτισης
λογαριασµών.
1.2. Για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ΕΚΤ η χρήση και κατάρτιση στατιστικών της ζώνης του ευρώ βασισµένων σε δεδοµένα των εθνικών λογαριασµών τα οποία είναι πλήρη,
συγκρίσιµα, κατάλληλα για τους σκοπούς της κατάρτισης µακροοικονοµικών µεγεθών στο επίπεδο των
κρατών µελών της ζώνης του ευρώ, έγκαιρα υποβαλλόµενα, αξιόπιστα, και τα οποία στους πίνακες του
προγράµµατος διαβίβασης εµφανίζουν οριζόντια και κάθετη συνοχή. Η ΕΚΤ αποδίδει ύψιστη προτεραιότητα
στις τριµηνιαίες στατιστικές των εθνικών λογαριασµών και επικροτεί τις προτάσεις του τροποποιούµενου
προγράµµατος όσον αφορά την υποβολή των σχετικών δεδοµένων. Μεγάλη προτεραιότητα δίνεται εξάλλου
και στη διασφάλιση µίας συνεκτικής δέσµης δεδοµένων των εθνικών λογαριασµών, καθώς είναι αναγκαία για
την ολοκληρωµένη ανάλυση των µεταβολών της παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και πέραν αυτού,
απαιτούνται λεπτοµερέστερες αναλύσεις για τα ετήσια δεδοµένα απ' ό,τι για τα τριµηνιαία. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι
η παροχή λεπτοµερέστερων αναλύσεων για τις οικονοµικές δραστηριότητες και τους θεσµικούς τοµείς στον
προτεινόµενο κανονισµό αποτελεί σηµαντική βελτίωση. Η υποβολή των δεδοµένων των περιφερειακών λογαριασµών δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΚΤ.
1.3. Εξάλλου, η ΕΚΤ αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο προτεινόµενος κανονισµός δίνει προτεραιότητα στην έγκαιρη
παροχή δεδοµένων των εθνικών λογαριασµών για τις πιο πρόσφατες περιόδους από τα κράτη µέλη. Η ΕΚΤ
καλεί την Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την παροχή δεδοµένων που να εµφανίζουν συνοχή στους προβλεπόµενους πίνακες του προγράµµατος διαβίβασης, και να προβούν στη θέσπιση
και εφαρµογή µίας συντονισµένης πολιτικής κατάρτισης και αναθεώρησης των δεδοµένων αυτών. Κατά την
άποψη της ΕΚΤ, η εν λόγω πολιτική αφορά και τον ακριβή χρόνο διενέργειας µειζόνων στατιστικών
αναθεωρήσεων στους εθνικούς λογαριασµούς, που είναι δυνατό να συνδέονται µε σηµαντικές µεταβολές
µεθοδολογικής φύσης.
(1) Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1).
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.1. Ο πίνακας 1 του προγράµµατος διαβίβασης καλύπτει τριµηνιαία και ετήσια κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη,
ιδιαίτερα σηµαντικά για τη νοµισµατική και οικονοµική πολιτική. Η ΕΚΤ επικροτεί τις βελτιωτικές παρεµβάσεις στην παροχή δεδοµένων όσον αφορά τον πίνακα 1. Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για τον προσδιορισµό των
δεδοµένων των εξαγωγών και εισαγωγών µε βάση τον προορισµό και την προέλευσή τους, αντίστοιχα (κράτη
µέλη ΕΕ, µέλη της Νοµισµατικής Ένωσης και θεσµικά όργανα της ΕΕ), καθώς και των συγκεκριµένων
δεδοµένων της προστιθέµενης αξίας και της απασχόλησης στο µεταποιητικό τοµέα. Η ΕΚΤ συνιστά τη χρήση
µίας κοινής µεθόδου για την κατάρτιση αλυσωτών τριµηνιαίων στατιστικών δεικτών όγκου. Ακόµη,
προκειµένου για τα τριµηνιαία κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη στο πλαίσιο του προγράµµατος διαβίβασης, η
ΕΚΤ συνιστά την εισαγωγή υποχρέωσης παροχής στατιστικών διορθωµένων ως προς τον αριθµό των
εργάσιµων ηµερών και εποχικά διορθωµένων στατιστικών, καθώς επίσης και στατιστικών διορθωµένων µόνο
ως προς τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο.
2.2. Ο πίνακας 3 του προγράµµατος διαβίβασης καλύπτει ετήσια µεγέθη κατά κλάδο, ιδιαίτερα σηµαντικά για τις
αναλύσεις παραγωγικότητας και τις διαρθρωτικές αναλύσεις. Στις περιπτώσεις που ο εν λόγω πίνακας περιλαµβάνει δύο είδη αναλύσεων, η ΕΚΤ δίνει προτεραιότητα στην πλήρη εφαρµογή της λιγότερο λεπτοµερούς,
για τους σκοπούς της κατάρτισης των µακροοικονοµικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ.
2.3. Η ΕΚΤ απαιτεί την υποβολή των µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών κατά τοµέα (πίνακας 8 του προγράµµατος διαβίβασης) εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου µε το χρηµατοπιστωτικό λογαριασµό κατά τοµέα
(πίνακας 6 του προγράµµατος διαβίβασης) και µε τους ισολογισµούς χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (πίνακας 7 του προγράµµατος διαβίβασης), προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης
συνοχή που είναι αναγκαία για την κατάρτιση ενοποιηµένων λογαριασµών για τη ζώνη του ευρώ.
2.4. Η ΕΚΤ επικροτεί τη σύντµηση της προθεσµίας διαβίβασης δεδοµένων για τις δαπάνες του ∆ηµοσίου κατά
λειτουργική διάκριση (πίνακας 11 του προγράµµατος διαβίβασης) από δώδεκα σε εννέα µήνες από το τέλος
του έτους αναφοράς. Μια τέτοια ρύθµιση θα ευθυγραµµιζόταν άλλωστε και µε την προθεσµία υποβολής της
λεπτοµερούς ανάλυσης των δαπανών του ∆ηµοσίου (πίνακας 2 του προγράµµατος διαβίβασης). Ακόµη, η
ΕΚΤ επικροτεί την υποχρεωτική παροχή της περαιτέρω ανάλυσης, κατά οµάδες COFOG (ταξινόµηση των
κρατικών λειτουργιών), των δαπανών του ∆ηµοσίου για τις διαιρέσεις COFOG που συνίστανται σε οικονοµικές υποθέσεις, υγεία, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία. Από την άλλη, η προβλεπόµενη ανάλυση των
φορολογικών εσόδων ανά είδος φόρου και επωφελούµενου υποτοµέα (πίνακας 9 του προγράµµατος διαβίβασης) είναι λεπτοµερέστερη απ' ό,τι απαιτεί η ΕΚΤ από άποψη προτεραιότητας.
2.5. Ακόµη, η ΕΚΤ επικροτεί τη µέτρηση της εισροής εργασίας στους πίνακες χρήσεων (πίνακας 16 του προγράµµατος διαβίβασης) και µε βάση τις ώρες εργασίας, καθώς και την υποδιαίρεσή της προκειµένου να καταστεί
δυνατή η ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν στη µεταβολή της παραγωγικότητας οι εξελίξεις στην
ποιότητα της εργασίας. Παροµοίως, η ΕΚΤ θα προτιµούσε τη διαµόρφωση πινάκων χρήσεων και σε βασικές
τιµές, ώστε να είναι δυνατή η κατάρτιση συµµετρικών πινάκων εισροών-εκροών σε ενιαύσια διαστήµατα.
Εφόσον οι ετήσιοι αυτοί πίνακες περιελάµβαναν και ανάλυση σε εισαγόµενα και εγχώρια προϊόντα, η
υποβολή συµµετρικών πινάκων εισροών-εκροών για την εγχώρια παραγωγή και για τις εισαγωγές σε βασικές
τιµές (πίνακες 18 και 19 του προγράµµατος διαβίβασης) δεν θα αποτελούσε για την ΕΚΤ επιταγή προτεραιότητας. Όσον αφορά τον πίνακα 16 του προγράµµατος διαβίβασης, θα µπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα πρόκρισης µίας διαφοροποιηµένης προσέγγισης των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων µε βάση τη
διάκριση ανάµεσα σε µεγαλύτερα και µικρότερα κράτη µέλη. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η διαµόρφωση συµµετρικών
πινάκων εισροών-εκροών σε βασικές τιµές (πίνακας 17 του προγράµµατος διαβίβασης) και συµµετρικών
πινάκων εισροών-εκροών για την εγχώρια παραγωγή και για τις εισαγωγές σε βασικές τιµές (πίνακες 18 και
19 του προγράµµατος διαβίβασης) ανά πενταετή διαστήµατα είναι λιγότερο σηµαντική, λόγω του χρονικού
εύρους και της χαµηλής συχνότητας υποβολής των σχετικών δεδοµένων.
2.6. Η ΕΚΤ επικροτεί τη διαβίβαση ισολογισµών για µη χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία (πίνακας 26 του
προγράµµατος διαβίβασης) και θεωρεί ότι ενδείκνυται να καταστούν υποχρεωτικές περισσότερες µεταβλητές
στον εν λόγω πίνακα. Ειδικότερα, η παροχή υποχρεωτικών πληροφοριών για την αξία των κατοικιών θα
πρέπει να συµπληρώνεται µε παροχή ανάλογων πληροφοριών για την αξία της γης, καθώς τα δεδοµένα αυτά
είναι θεµελιώδη για την αξιολόγηση της ακίνητης περιουσίας των νοικοκυριών, που έχει ιδιαίτερη σηµασία
για την ΕΚΤ.
Φρανκφούρτη, 24 Φεβρουαρίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

