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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 24ης Μαΐου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98
του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών
[COM(2003) 823 τελικό]
(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)
1. Στις 30 Απριλίου 2004 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διατυπώσει τη γνώµη της αναφορικά µε πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συµβουλίου περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών (εφεξής «προτεινόµενος κανονισµός»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση, της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. H
παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο,
σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 5 πρώτη περίοδος,
του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3. Στόχος του προτεινόµενου κανονισµού είναι η βελτίωση των
βραχυπρόθεσµων στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο προτεινόµενος κανονισµός
απαιτεί την κατάρτιση ενός δείκτη τιµών κατά την εισαγωγή
για τα βιοµηχανικά προϊόντα και ενός δείκτη τιµών παραγωγού για τις υπηρεσίες. Απαιτεί επίσης ορισµένοι σηµαντικοί
οικονοµικοί δείκτες να καταρτίζονται µε υψηλότερη συχνότητα και να διαβιβάζονται µε πιο σύντοµες προθεσµίες.
A. Γενικές παρατηρήσεις
4. Η ΕΚΤ έχει καθορίσει τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές που
απαιτεί για τους σκοπούς της άσκησης νοµισµατικής πολιτικής (1). Ο προτεινόµενος κανονισµός απορρέει από το σχέδιο
δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) (εφεξής «σχέδιο δράσης ΟΝΕ»), το
οποίο εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) σε
στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ, κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου Ecofin. Στο σχέδιο δράσης ΟΝΕ ζητήθηκε η
βελτίωση των στατιστικών που καλύπτει ο κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1165/98. Σηµαντικός είναι επίσης ο προτεινόµενος
κανονισµός και όσον αφορά τους Κύριους Ευρωπαϊκούς Οικονοµικούς ∆είκτες (ΚΕΟ∆), που υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Φεβρουαρίου 2003 και στους οποίους
(1) Απαιτήσεις παροχής γενικών οικονοµικών στοιχείων, Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, Αύγουστος 2000. Βλέπε επίσης τη γνώµη του Ευρωπαϊκού
Νοµισµατικού Ιδρύµατος αναφορικά µε πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (CON/97/19).

συµπεριλαµβάνονται οκτώ από τους δείκτες που περιλαµβάνει
ο προτεινόµενος κανονισµός. Η ΕΚΤ χαιρετίζει την υφιστάµενη
«συµφωνία κυρίων» µεταξύ των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών
και της Eurostat, που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι οι ΚΕΟ∆
που περιλαµβάνονται στον προτεινόµενο κανονισµό θα δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν καθορισθεί
για τους ΚΕΟ∆, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσης του
προτεινόµενου κανονισµού.

5. Η ΕΚΤ επικροτεί πλήρως τον προτεινόµενο κανονισµό, ο
οποίος περιλαµβάνει δείκτες υψίστης σηµασίας για την αξιολόγηση του οικονοµικού κύκλου και την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Ακόµη, αποτελεί σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της εκπόνησης ουσιωδών µηνιαίων και τριµηνιαίων στατιστικών για τον κύκλο εργασιών και τις τιµές παραγωγού
στον τοµέα των υπηρεσιών. Ο προτεινόµενος κανονισµός
αντανακλά τις κοινές προτάσεις της επιτροπής στατιστικού
προγράµµατος και της επιτροπής στατιστικών σε θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, το Φεβρουάριο του 2003.

6. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει ιδιαίτερα την υψηλότερη συχνότητα και
τις πιο σύντοµες προθεσµίες για τη διαβίβαση πολλών
δεικτών. Για την αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης από
την ΕΚΤ, οι επίκαιροι συγκεντρωτικοί δείκτες είναι πιο σηµαντικοί από τις λεπτοµερείς αναλύσεις.

7. H ΕΚΤ τάσσεται, επίσης, υπέρ της εισαγωγής στον προτεινόµενο κανονισµό ανάλυσης των νέων παραγγελιών και των
τιµών όσον αφορά την προέλευσή τους, δηλαδή εντός ή εκτός
της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ χρειάζεται τα στοιχεία αυτά, διότι
της επιτρέπουν να κάνει διάκριση µεταξύ οικονοµικών εξελίξεων εντός της ζώνης του ευρώ και οικονοµικών εξελίξεων
εκτός της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ συµφωνεί ότι η ανάλυση
αυτή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνον από τα κράτη
µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Ωστόσο, είναι σηµαντικό
τα κράτη µέλη που θα υιοθετήσουν το ευρώ στο µέλλον να
είναι επίσης ικανά, κατά το χρόνο εκείνο, να παρέχουν αρκετά
εκτεταµένες αναδροµικές σειρές.
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8. Η ΕΚΤ χαιρετίζει, επίσης, την προβλεπόµενη στον προτεινόµενο κανονισµό δυνατότητα κατάρτισης ορισµένων δεικτών
της ζώνης του ευρώ διά των ονοµαζόµενων «ευρωπαϊκών δειγµατοληπτικών συστηµάτων». Λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµένων πόρων και της ανάγκης να τεθούν προτεραιότητες, η
δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί τη βελτίωση των στατιστικών της
ζώνης του ευρώ και, συγχρόνως, ενδέχεται να µειώσει τους
απαιτούµενους πόρους σε εθνικό επίπεδο. Για τον ίδιο λόγο, η
ΕΚΤ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι ο προτεινόµενος κανονισµός
µειώνει σηµαντικά τις απαιτήσεις διαβίβασης για τις µικρές
χώρες της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην
κατάρτιση των κύριων συγκεντρωτικών µεγεθών.
9. Απαιτείται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη
βελτίωση της συγκρισιµότητας των υφιστάµενων στατιστικών,
που καλύπτει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1165/98. Ενώ επιτεύχθηκε µεγάλη πρόοδος από το 1998, υπάρχουν ποικίλοι
παράγοντες που δρουν ακόµη αρνητικά όσον αφορά στην
ποιότητα των συγκεντρωτικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ
και τη συγκρισιµότητα των εθνικών στοιχείων (όπως οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές όσον αφορά στις διορθώσεις ως
προς τον αριθµό εργασίµων ηµερών, τις εποχικές διορθώσεις
και τις αναθεωρήσεις).
B. Ειδικές παρατηρήσεις
10. Η ΕΚΤ τάσσεται υπέρ της κατάρτισης από το 2005 της νέας
µεταβλητής «τιµές κατά την εισαγωγή» (παράρτηµα, µέρος A)
και της προβλεπόµενης προθεσµίας για τη διαβίβασή της. Η
µεταβλητή αυτή θα προσφέρει σηµαντικές πρόσθετες πληροφορίες για την ανάλυση των τιµών στη ζώνη του ευρώ. Η ΕΚΤ
απαιτεί την εν λόγω µεταβλητή, προκειµένου να προσδιορίσει
τις τιµές των βιοµηχανικών εισαγωγών στο σύνολο της ζώνης
του ευρώ από χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ.
11. Όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά µε την απασχόληση, τις
εργασθείσες ώρες και τους µεικτούς µισθούς και ηµεροµίσθια,
ο προτεινόµενος κανονισµός απαιτεί τριµηνιαία στοιχεία, µε
προθεσµία διαβίβασης τριών µηνών (δύο µηνών για τα στοιχεία σχετικά µε την απασχόληση). Για τους σκοπούς της ΕΚΤ,
η τριµηνιαία αυτή συχνότητα, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες
προθεσµίες διαβίβασης, δεν είναι ικανοποιητική. Για τα κύρια
συγκεντρωτικά µεγέθη της ζώνης του ευρώ, τα στοιχεία αυτά
θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιµα µε µηνιαία συχνότητα και
προθεσµία διαβίβασης το πολύ ενός µηνός.
12. Η ΕΚΤ σηµειώνει µε ευχαρίστηση τη συντοµευµένη προθεσµία
διαβίβασης, καθώς και τη µετακίνηση από την τριµηνιαία στη
µηνιαία συχνότητα, όσον αφορά τις στατιστικές σχετικά µε
την παραγωγή στον κατασκευαστικό τοµέα (παράρτηµα, µέρος
B).
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13. Η ΕΚΤ χαιρετίζει την προβλεπόµενη µελέτη σκοπιµότητας σχετικά µε την κατάρτιση µίας µεταβλητής τιµών παραγωγού
στον κατασκευαστικό τοµέα. Η µεταβλητή αυτή θα πρέπει να
συµπληρώνει την υφιστάµενη µεταβλητή κατασκευαστικού
κόστους —η οποία αποτελεί δείκτη τιµών εισροών— καθώς ο
δείκτης τιµών παραγωγού είναι πιο κατάλληλος για την
ανάλυση των τιµών.
14. Η ΕΚΤ χαιρετίζει τις σηµαντικές βελτιώσεις που προβλέπονται
όσον αφορά τις στατιστικές σχετικά µε τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα
δε την εισαγωγή ενός δείκτη τιµών παραγωγού. Ο δείκτης
αυτός θα αποτελεί πολύτιµη συνιστώσα για την ανάλυση των
τιµών της ζώνης ευρώ, ενώ θα βοηθήσει και στη βελτίωση της
ποιότητας των εκτιµήσεων περί ανάπτυξης στο πλαίσιο των
εθνικών λογαριασµών. ∆εδοµένου ότι ο στόχος για τη δηµοσίευση των ΚΕΟ∆, σε ό,τι αφορά το δείκτη τιµών παραγωγού,
δεν ξεπερνά τους δύο µήνες από το τρίµηνο αναφοράς, η ΕΚΤ
προτείνει την ευθυγράµµιση της απαιτούµενης στον προτεινόµενο κανονισµό (τρίµηνης) προθεσµίας διαβίβασης µε το
στόχο που έχει τεθεί για τη δηµοσίευση των ΚΕΟ∆, που είναι
πιο κατάλληλος. Επίσης, ο προτεινόµενος κανονισµός θα
καθορίζει ηµεροµηνία έως την οποία θα είναι δυνατή η τροποποίηση του καταλόγου των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών που καλύπτονται από τις στατιστικές που αφορούν τις
τιµές παραγωγού (παράρτηµα, µέρος ∆). Καθώς αναπτύσσονται εντελώς νέες στατιστικές, ο περιορισµός αυτός µπορεί να
καταστεί αντιπαραγωγικός. Το πεδίο κάλυψης των στατιστικών
που αφορούν τις τιµές παραγωγού στον τοµέα των υπηρεσιών
θα πρέπει να µπορεί να µεταβληθεί, όταν καθίσταται ανάγκη,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µεταβαλλόµενων πληροφοριών. Η ΕΚΤ θα πρότεινε, εποµένως, τη διαγραφή της προθεσµίας.
15. Όσον αφορά τη µεταβλητή κύκλου εργασιών στον τοµέα των
υπηρεσιών, ο προτεινόµενος κανονισµός µειώνει την προθεσµία διαβίβασης από τρεις σε δύο µήνες, το οποίο είναι επιδοκιµαστέο. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει, επίσης, τις προβλεπόµενες
µελέτες σκοπιµότητας όσον αφορά την κατάρτιση, µε µηνιαία
συχνότητα, των µεταβλητών κύκλου εργασιών στον τοµέα των
υπηρεσιών.

Φρανκφούρτη, 24 Μαΐου 2004.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

