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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 3ης Οκτωβρίου 2002
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών
µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε
µονάδες «ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν»
(CON/2002/25)
(2002/C 253/09)
1. Στις 16 Σεπτεµβρίου 2002 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να διατυπώσει τη γνώµη της σχετικά µε πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις
παρεκκλίσεις σχετικά µε τη διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και τη διαβίβαση
των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας
που πραγµατοποιήθηκαν» (εφεξής το «σχέδιο κανονισµού»).
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. Η παρούσα
γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού
κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
3. Σκοπός του σχεδίου κανονισµού είναι η σύντµηση των προθεσµιών διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των
τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών, η κατάργηση των παρεκκλίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν στα κράτη µέλη και οι οποίες
εµποδίζουν την επεξεργασία των κύριων µακροοικονοµικών
µεγεθών για τη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και η θέση σε εφαρµογή της διαβίβασης των δεδοµένων
περί απασχόλησης των εθνικών λογαριασµών σε µονάδες
«ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν».
4. Το σχέδιο κανονισµού εντάσσεται στο σχέδιο δράσης σχετικά
µε τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ («σχέδιο δράσης της
ΟΝΕ»), που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), σε στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ, κατόπιν αιτήµατος του
Συµβουλίου Ecofin. Το σχέδιο δράσης της ΟΝΕ αποτελεί
απάντηση στην έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά
µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης στην ΟΝΕ, η οποία εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, και στη
δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης στην ΟΝΕ (1), η οποία εκπονήθηκε από την Οικονοµική
(1) Η δεύτερη αιτιολογική σκέψη του σχεδίου κανονισµού θα πρέπει να
διορθωθεί αναλόγως, µε την αντικατάσταση του κειµένου «Στην έκθεση
της επιτροπής στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά
και ισοζυγίου πληρωµών για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ» µε το
κείµενο «Στην έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης στην ΟΝΕ».

και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
Ecofin στις 5 Ιουνίου 2000. Επιπλέον, στην τέταρτη έκθεση
προόδου, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 29
Οκτωβρίου 2001, καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα για την
τροποποίηση των υφιστάµενων κανονισµών στατιστικού περιεχοµένου. Η ΕΚΤ επικροτεί το σχέδιο κανονισµού, το οποίο θα
επιφέρει βελτιώσεις όσον αφορά την έγκαιρη παροχή, την
αξιοπιστία και την αρτιότητα των στατιστικών στοιχείων για
τη ζώνη του ευρώ.
5. Η παροχή έγκαιρων, αξιόπιστων και επαρκώς αναλυτικών
κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των τριµηνιαίων εθνικών
λογαριασµών για τη ζώνη του ευρώ έχει ιδιαίτερη σηµασία
για την παρακολούθηση της οικονοµίας στο σύνολό της. Σύµφωνα µε τις επιταγές του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του
Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού
συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (2), τα κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη των εθνικών
λογαριασµών διαβιβάζονται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η ΕΚΤ επικροτεί τη σύντµηση της προθεσµίας διαβίβασης στις εβδοµήντα (70) ηµέρες.
6. Σήµερα, οι προβλεπόµενες στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2223/96 παρεκκλίσεις επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα και την
ακρίβεια των µακροοικονοµικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ.
Η κατάργηση των εν λόγω παρεκκλίσεων επικροτείται από την
ΕΚΤ. Η από τα κράτη µέλη διαβίβαση του συνόλου των δεδοµένων εντός των προβλεπόµενων προς τούτο προθεσµιών θα
ενισχύσει τη διαθεσιµότητα των κύριων µακροοικονοµικών
µεγεθών των τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών σε επίπεδο
ζώνης ευρώ, καθώς επίσης και την αξιοπιστία των υπαρχουσών
εκτιµήσεων.
7. Προς το παρόν δεν υφίσταται υποχρέωση διαβίβασης τριµηνιαίων στοιχείων µε εµφάνιση του αριθµού των ωρών εργασίας
που πραγµατοποιήθηκαν. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι καθίσταται ολοένα
προφανέστερη η σηµασία της καταµέτρησης του αριθµού των
ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν, λόγω των µεταβαλλόµενων πρακτικών στον τοµέα της απασχόλησης και ιδίως,
λόγω των αυξανόµενων ποσοστών της µερικής απασχόλησης.
Ως εκ τούτου, επικροτεί την παροχή των δεδοµένων περί απασχόλησης των τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών σε µονάδες
«ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν».
(2) EE L 310 της 30.11.1996, σ. 1.

22.10.2002

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8. Ενόψει της διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας του σχεδίου
κανονισµού και της κατάργησης των παρεκκλίσεων –η οποία
άλλωστε αποτελεί έναν από τους σκοπούς του εν λόγω σχεδίου κανονισµού– η ΕΚΤ πιστεύει ότι έχει πρωταρχική σηµασία
η µη χορήγηση µειζόνων νέων παρεκκλίσεων, οι οποίες θα
µπορούσαν να εµποδίσουν την έγκαιρη και αξιόπιστη επεξεργασία των µακροοικονοµικών µεγεθών στη ζώνη του ευρώ.
9. Ήδη, βάσει εκούσιων συµφωνιών, καταβάλλονται πρόσθετες
προσπάθειες µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της έγκαιρης
παροχής των µακροοικονοµικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ.
Στόχος είναι η µέχρι τα τέλη του 2003 δηµοσίευση στοιχείων
του ΑεγχΠ για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της, µε πλήρη
ανάλυση κατά κύριους κλάδους (προστιθέµενη αξία) και κατά
βασικές συνιστώσες της δαπάνης και του εισοδήµατος, µετά
από εξήντα (60) ηµέρες, καθώς και µίας πρώτης εκτίµησης για
το ΑεγχΠ, µε περιορισµένης έκτασης ανάλυση της ζήτησης και
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της παραγωγής, όπως επίσης και ορισµένων µέτρων της παραγωγικότητας, µετά από σαράντα πέντε (45) ηµέρες. Η ΕΚΤ
υποστηρίζει σθεναρά τους ανωτέρω στόχους σχετικά µε τα
στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ.
10. Ακόµη, η ΕΚΤ επισηµαίνει την ανάγκη για κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη των τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών, διορθωµένα εποχικά και ως προς τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών,
σύµφωνα µε κοινώς συµφωνηθείσες αρχές.
11. Η παρούσα γνώµη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη, 3 Οκτωβρίου 2002.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

