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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 31ης Μαΐου 2005
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη
δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών [COM(2005) 88 τελικό]
(CON/2005/16)
(2005/C 144/09)
1. Στις 6 Απριλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να διατυπώσει γνώµη σχετικά µε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών
(εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώσει τη γνώµη της βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4, πρώτη
περίπτωση, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το
διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3. Σκοπός του σχεδίου κανονισµού είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τη συστηµατική παραγωγή κοινοτικών
στατιστικών όσον αφορά τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών θυγατρικών. Αφενός, υπό το
πλαίσιο αυτό τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν στοιχεία για τις αλλοδαπές θυγατρικές που είναι µόνιµοι κάτοικοι
της δηλούσας χώρας, αλλά ελέγχονται από αλλοδαπή θεσµική µονάδα. Το παράρτηµα I του προτεινόµενου
κανονισµού καθορίζει µία κοινή ενότητα για τις εν λόγω στατιστικές εισαγωγής σχετικά µε τις αλλοδαπές
θυγατρικές (εφεξής «FATS εισαγωγής»). Αφετέρου, η υποβολή στοιχείων για τις αλλοδαπές θυγατρικές που
δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι της δηλούσας χώρας, αλλά ελέγχονται από θεσµική µονάδα µόνιµο κάτοικο της
δηλούσας χώρας, είναι σήµερα προαιρετική και θα υπαχθεί σε πιλοτικές µελέτες τις οποίες πρόκειται να
διεξαγάγουν ορισµένα κράτη µέλη το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου
κανονισµού. Το παράρτηµα II του προτεινόµενου κανονισµού καθορίζει µία κοινή ενότητα για τις εν λόγω
στατιστικές εξαγωγής σχετικά µε τις αλλοδαπές θυγατρικές (εφεξής «FATS εξαγωγής»).
4. Η ΕΚΤ εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της για τον προτεινόµενο κανονισµό. Με τη θέσπιση κοινού πλαισίου, ο
προτεινόµενος κανονισµός αναµένεται ότι θα βελτιώσει το συγκρίσιµο των στοιχείων για τις αλλοδαπές θυγατρικές στην ΕΕ, καθιστώντας τα µε αυτόν τον τρόπο προσφορότερα για τους σκοπούς της παραγωγής συγκεντρωτικών µεγεθών σε επίπεδο ΕΕ ή/και ζώνης του ευρώ, καθώς και περισσότερο αξιόπιστα για κάθε χρήστη.
Σήµερα, τα στοιχεία για τις αλλοδαπές θυγατρικές (συνήθως οι FATS εισαγωγής) καταρτίζονται από τις
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και (συνήθως οι FATS εξαγωγής) από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών.
Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι κατάρτισης συνάδουν µε τον προτεινόµενο κανονισµό και τα εν λόγω στοιχεία
αναµένεται ότι θα συνδράµουν την ΕΚΤ στην αξιολόγηση των οικονοµικών εξελίξεων που άπτονται της δραστηριότητας των µεγάλων εταιρειών και των αλλοδαπών θυγατρικών τους εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ.
Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά θεωρούνται πολύτιµα για την παρακολούθηση των τάσεων του εµπορίου εντός
της ζώνης του ευρώ και της διαδικασίας καθορισµού των τιµών, καθώς επίσης και για την κατανόηση της οικονοµικής επίδρασης των άµεσων ξένων επενδύσεων, για παράδειγµα, στην ανταγωνιστικότητα ή την απασχόληση.
5. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ λαµβάνει την ευκαιρία να σχολιάσει συγκεκριµένες διατάξεις του προτεινόµενου κανονισµού. Η ΕΚΤ παρατηρεί ότι ο προτεινόµενος κανονισµός δεν εισάγει άµεση υποχρέωση παροχής FATS
εξαγωγής. Η αξιολόγηση των πορισµάτων των πιλοτικών µελετών που πρόκειται να διεξαχθούν σε ορισµένα
κράτη µέλη δεν θα καταστεί δυνατή πριν από την παρέλευση τριετίας. Η ΕΚΤ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για
το γεγονός ότι, παρ' όλο που οι ροές δεδοµένων που παρέχονται για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωµών
στο παράρτηµα Ι, τµήµα 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 184/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 12ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωµών, το
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διεθνές εµπόριο υπηρεσιών και τις άµεσες ξένες επενδύσεις (1) προβλέπουν διακριτές κατηγορίες για τα αγαθά
και τις υπηρεσίες, παρόµοια διάκριση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες δεν περιέχεται στον προτεινόµενο κανονισµό. Εάν δεν υπάρξει διάκριση στην κατηγοριοποίηση των δεδοµένων αυτών, η αξία τους για τους σκοπούς
της ανάλυσης θα µειωθεί, καθιστώντας δυσχερέστερη τη σύγκρισή τους µε τα δεδοµένα που δηµοσιεύονται
στις χώρες που αποτελούν τους βασικούς αντισυµβαλλόµενους της ζώνης του ευρώ.
6. Ένα άλλο ζήτηµα είναι η προθεσµία των 20 µηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς, που προβλέπεται στο
παράρτηµα Ι, τµήµα 5 του προτεινόµενου κανονισµού, εντός της οποίας τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τις FATS
εισαγωγής. Αυτή φαίνεται πως αποτελεί τη µέγιστη δυνατή προθεσµία για τη διασφάλιση της τακτικής αξιολόγησης των οικονοµικών εξελίξεων που άπτονται των (συχνών) µεταβολών στη διάρθρωση των µεγάλων εταιρειών και στον αριθµό, το µέγεθος και το πεδίο της οικονοµικής δραστηριότητας των θυγατρικών τους.
Συνεπώς, η ΕΚΤ παροτρύνει το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, κατόπιν αξιολόγησης πιλοτικών µελετών, να
εξετάσουν τη δυνατότητα µεσοπρόθεσµης σύντµησης της προτεινόµενης προθεσµίας, τουλάχιστον όσον αφορά
τα συγκεντρωτικά δεδοµένα (π.χ. «Επίπεδο 1», κατά τους όρους του προτεινόµενου κανονισµού). Αυτό θα την
εναρµόνιζε µε το χρονικό πλαίσιο υποβολής συγκεντρωτικών δεδοµένων για τις άµεσες ξένες επενδύσεις κατά
τους όρους του κανονισµού (EΚ) αριθ. 184/2005, ο οποίος προβλέπει προθεσµία εννέα µηνών.
7. Κατόπιν λεπτοµερέστερης αξιολόγησης των παραρτηµάτων I έως III του προτεινόµενου κανονισµού, η ΕΚΤ
παρατηρεί ότι το παράρτηµα Ι, τµήµα 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 184/2005, υπό τον τίτλο «Επίπεδα γεωγραφικής κατανοµής», περιλαµβάνει, πέραν των λοιπών στοιχείων που ανάγονται στην ΕΕ, και ένα πρόσθετο
στοιχείο µε την ονοµασία «U4 Εκτός ζώνης ευρώ». Η ΕΚΤ θεωρεί ότι για την παραγωγή του συγκεντρωτικού
µεγέθους της ζώνης του ευρώ θα ήταν χρήσιµο να συµπεριληφθεί παρόµοια µνεία «Εκτός ζώνης ευρώ» στο
παράρτηµα III του προτεινόµενου κανονισµού, ως πρόσθετο επίπεδο γεωγραφικής κατανοµής υπό τον τίτλο
«Επίπεδο 1». Τέλος, η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σε «ΕΕ-15» (ενίοτε δε και σε «κράτη µέλη της ΕΕ15»).
Αντ' αυτών, η ΕΚΤ προτείνει ότι η εν λόγω αιτιολογική έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται στη σηµερινή «ΕΕ-25»
ή στα «κράτη µέλη της ΕΕ25».
Φρανκφούρτη, 31 Μαΐου 2005.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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