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1

INLEDNING

Eurosystemets huvudmål är att upprätthålla prisstabilitet i euroområdet1. Utan att åsidosätta detta
mål skall Eurosystemet stödja den allmänna ekonomiska politiken inom gemenskapen. Med dessa
mål i åtanke är ett av Eurosystemets viktigaste
uppgifter att bedriva penningpolitik i euroområdet.
Fördraget om Europeiska unionen specificerar att
en av uppgifterna för Europeiska monetära institutet (EMI), ECB:s företrädare, var att genomföra
förberedelser på statistikområdet för etapp tre av
Ekonomiska och monetära unionen (EMU) och att
i nödvändig utsträckning främja en harmonisering
av statistiken. EMI offentliggjorde för första
gången en rapport om kraven på statistik i juli
1996. I augusti 2000 publicerade ECB sina krav
på området för allmän ekonomisk statistik.2 Den
rapporten har visat sig vara ett mycket användbart
underlag i diskussionen med statistikproducenter
utanför ECB. Det föreliggande dokumentet uppdaterar ECB:s krav. Det fokuserar på månads- och
kvartalsstatistik (”infra-annuell”, dvs korttidsstatistik) för euroområdet, andra EU-länder och anslutningsländer. Det reviderar de tidigare formulerade kraven och tar hänsyn till ny utveckling
som t.ex. det ökande behovet av statistik över
tjänster.
Penningmängds- och bankstatistik, statistik över
finansiella marknader och därtill relaterad statistik, betalningsbalansstatistik och annan extern
statistik, finansräkenskaper och kvartalsräkenskaper för institutionella sektorer är områden där
ECB (GD Statistik) har ensamt hela ansvaret för
statistiken på EU-nivå eller delat ansvar tillsammans med Europeiska kommissionen (Eurostat).3
Andra statistikområden är också viktiga för genomförande av penningpolitiken. Denna statistik
rör främst priser och kostnader, icke-finansiella
nationalräkenskaper, arbetsmarknadsstatistik och
en mängd annan ekonomisk statistik, framför allt korttidsstatistik. Sådan statistik kallas i
den här rapporten generellt för allmän ekonomisk
statistik. ECB samarbetar med Europeiska kommissionen för att se till att kraven på dessa områden uppfylls. I många fall omfattas kraven av rätts-
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akter från EU-rådet och kommissionen inom de
ramar som skapas genom rådets förordning (EG)
nr 322/97 om gemenskapsstatistik. När allmän
ekonomisk statistik inte finns tillgänglig från Europeiska kommissionen samlar ECB in information från nationella eller andra europeiska källor.
Ekonomisk statistisk var också huvudtemat i en
detaljerad rapport från ”the Monetary Committee
on information requirements in Economic and
Monetary Union (EMU)” som till stora delar återspeglar ECB:s statistikkrav. Rapporten godkändes av Ekofin-rådet i januari 1999 och följdes upp
av sex lägesrapporter. 4 Ett av resultaten är en
handlingsplan för statistikkrav avseende EMU
(Action Plan on EMU Statistical Requirements),
som förbereddes av Europeiska kommissionen
(Eurostat) i nära samarbete med ECB på begäran
av Ekofin. I handlingsplanen specificeras för varje medlemsstat var framsteg snabbt behöver göras
samt även möjliga ändringar av befintliga statistikförordningar. Handlingsplanen löpte ut i slutet
av 2002 även om genomförandet fortfarande pågår. 5 Dessutom antog EU-rådet och kommissionen en övergripande rapport om euroområdesstatistik i februari 2003. Den stöder framför allt upprättandet av en lista på viktiga europeiska
ekonomiska indikatorer (Principal European Economic Indicators, PEEI), som skall offentliggöras
med samma tidsfrister och tillförlitlighet som
högsta internationella standarder.
Eurosystemet har i stort sett samma behov av statistik som andra penningpolitiska myndigheter
med ansvar för stora ekonomiska områden

1 Europeiska centralbankssystemet (ECBS) består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i Europeiska
unionens (EU) medlemsstater. Termen Eurosystemet används för att
beskriva ECB och de nationella centralbankerna i de av EU:s medlemsstater som utgör euroområdet. Stadgan avser stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.
2 De två rapporterna finns på ECB:s webbplats (www.ecb.int).
3 Se även Memorandum of Understanding om ekonomisk och finansiell
statistik mellan Europeiska kommissionen (Eurostat) och Europeiska
centralbanken (GD Statistik) av den 10 mars 2003 (finns på ECB:s
webbplats).
4 För
rapporten
se:
http://ue.eu.int/cms3_applications/
docCenter.ASP?expandID=132&lang=en&cmsID=245
5 Se Status Report on Information Requirements in EMU, Ekonomiska
och finansiella kommittén, 25 maj 2004, och sammanfattningar av
Ekofin-rådets möte den 2 juni 2004.

(i synnerhet USA). Statistik måste hålla hög kvalitet för att rätt beslut skall fattas i penningpolitiska frågor. Om fel politiska beslut fattas på grund
av att statistiska uppgifter är ofullständiga eller
osäkra kan detta bli dyrt för ekonomin i termer av
prisstabilitet, produktion och sysselsättning. Statistikunderlaget för penningpolitik har förbättrats
mycket under de senaste åren men ytterligare
framsteg behöver göras. 6

ÖVERSYN AV
KRAVEN PÅ
ALLMÄN
EKONOMISK
STATISTIK

– Nya metoder för att sammanställa statistik över
euroområdet bör således främjas. Utan att överbelasta de nationella statistiksystemen skulle
detta kunna leda till goda resultat på euroområdesnivå.
– En revidering av prioriteringar i extern handelsstatistik.
– Varje avsnitt innehåller en kort utvärdering av
prioriteringar för framtida förbättringar.

2

ÖVERSIKT ÖVER ÄNDRINGAR TILL STATISTIKKRAV

Den nya rapporten för inte fram några större nya
krav som inte redan omfattas av kraven i ECB:s
rapport från 2000. Många av kraven fanns i själva
verket i Monetära kommitténs rapport om informationskrav i EMU och i de påföljande framstegsrapporterna som utarbetats av den ekonomiska och finansiella kommittén. Framtidsinriktade
ändringar jämfört med den första utgåvan avser
emellertid följande:
– En starkare inriktning på aggregat för euroområdet: ECB föreslår att fullt ut koordinera produktion, policy för offentliggörande och revidering av allmän nationell statistik med behoven av
aggregat för euroområdet.
– Kraven på frekvens och tidpunkt för rapportering har anpassats till överenskomna europeiska
mål för europeiska ekonomiska huvudindikatorer (PEEI) där de i stort sett är i linje med ECB:s
krav.
– Kraven på månads- och kvartalsstatistik för
tjänstesektorn är specificerade. Indikatorer av
god kvalitet för tjänstesektorn blir allt viktigare
och blir dessutom allt viktigare för kvaliteten för
statistik över ekonomiska aggregat för BNPvolym, pris och produktivitetsförändringar.
– Mer differentiering av användarkrav för nationell statistik: inte alla statistikserier som behövs
för euroområdesanalys behövs för vart och ett
av euroländerna, EU-länderna utanför euroområdet och för anslutningsländerna.

3

ALLMÄNNA KRAV PÅ UPPGIFTER OCH EN
BEDÖMNING AV HUR UPPGIFTER
TILLHANDAHÅLLS I DAGSLÄGET

Den rättsliga grunden för produktion av allmän
ekonomisk statistik har utvecklats sedan början
av 1990-talet genom en rad rättsakter vilka antagits av EU-rådet under senare år tillsammans med
parlamentet eller kommissionen. Förordningen
om gemenskapsstatistik fastställer subsidiaritetsprincipen för gemenskapsstatistik men anger att
”för att garantera att resultaten blir jämförbara
skall gemenskapsstatistiken framställas på
grundval av enhetliga standarder och, i särskilda
vederbörligen bestyrkta fall, harmoniserade metoder” (artikel 1). Den gemensamma penningpolitiken för euroområdet kräver att enhetliga standarder och harmoniserade metoder tas fram för den
viktigaste makroekonomiska statistiken.
ALLMÄNNA KRAV
De viktigaste kraven för statistik för euroområdet
är att alla uppgifter som samlas in och publiceras
skall vara inriktade på att beräkna aggregerade
resultat för euroområdet. Statistik som bara finns
för en liten del av euroområdets ekonomi eller nationell statistik som inte kan sammanställas till
meningsfulla aggregat för euroområdet har liten
betydelse för analyser av euroområdet. Detta har
ett antal viktiga implikationer.
6 För mer information om utvärderingen av allmän ekonomisk statistik
för euroområdet, se även “Developments in General Economic
Statistics for the Euro Area”, ECB:s månadsrapport, april 2003. För
en nyare översikt av ECB:s penningpolitiska strategi, se också “Resultatet av ECB:s utvärdering av den penningpolitiska strategin”,
ECB:s månadsrapport, juni 2003.
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När det gäller den geografiska täckningen är det
viktigt att nationella resultat ger en komplett eller
mycket god täckning av euroområdets aggregat.
Statistiken över de fyra största länderna i euroområdet är särskilt viktig (Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien utgör omkring 80 % av euroområdets BNP) och följaktligen innebär detta att avsaknad av statistik för dessa länder allvarligt
försvårar sammanställningen av tillförlitliga beräkningar för euroområdet. ECB stöder ny utveckling i euroområdet samtidigt som banken strävar
efter att uppnå hög täckning för statistik över euroområdet. Denna utveckling kallas ofta för differentierade rapporteringskrav och europeiskt urvalssystem. Dessa åtgärder syftar till att producera
tillförlitliga resultat på euroområdesnivå utan att
lägga alltför stora bördor på i första hand små
medlemsstaters statistiksystem. Mot bakgrund av
användarnas ökande efterfrågan på statistik och
statistikproducenternas begränsade resurser borde dessa metoder vidareutvecklas och implementeras i större utsträckning.
Vad gäller bransch- och sektortäckning måste
statistiken ge en komplett bild av ekonomin. Förutom sedvanlig statistik över industri och detaljhandel behövs indikatorer för den allt viktigare
tjänstesektorn. För ett ekonomiskt område av euroområdets storlek borde ett komplett räkenskapssystem finnas tillgängligt omfattande de viktigaste
institutionella sektorerna, framför allt hushåll,
icke-finansiella och finansiella företag samt den
offentliga sektorn.
Jämförbarheten mellan olika statistikmetoder är
avgörande för kvaliteten på resultaten om nationella bidrag är byggstenarna i statistiken för euroområdet. Stora framsteg har gjorts. Erfarenheten
från EMU:s första år har emellertid visat att överenskommelser om gemensamma statistikdefinitioner och klassificeringar är viktiga men ofta inte
tillräckliga för att uppnå jämförbarhet. Mer samordning och standardisering är önskvärd i produktionen av allmän ekonomisk statistik mellan
länderna, särskilt när de eftersträvade jämförbarhetsstandarderna är höga som t.ex. för HIKP.
Dessutom behöver klassificeringen av de internationella standarder som används för nästan all statistik för euroområdet hållas aktuell och revideras
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med jämna mellanrum. En omfattande revidering
av den europeiska näringsgrensindelningen
(NACE) planeras ske 2007 och övergången skall
genomföras i nära samordning för att minimera
övergångsproblem av uppgifter för aggregat för
euroområdet.
Vad gäller uppfyllandet av tidskraven för statistik
över euroområdet stöder ECB de nyligen antagna
målen för de viktigaste europeiska ekonomiska
indikatorerna (PEEI). De används med få undantag genomgående i den här rapporten. Statistiksystemen i ekonomierna utanför euroområdet har
emellertid också förbättrats och statistik på utsatt
tid i samklang med de ökande behoven är en ständig utmaning. Vad gäller vissa områden av allmän
ekonomisk statistik är bristen på uppfyllande av
tidskraven fortfarande en källa till oro och det behövs snabba förbättringar (t.ex. för arbetsmarknadsstatistik). Med tanke på penningpolitikens
fokus på aggregat för euroområdet som helhet bör
uppskattningar som omfattar hela området inte publiceras senare än de första nationella uppskattningarna för de största länderna utan helst innan.
Detta fordrar en samordnad policy för offentliggörande och en gemensam tidsplan för offentliggörande på europeisk nivå. Detta står högt på prioriteringslistan för de närmaste åren. Dessutom skall
nationell statistik i tid lämnas av de nationella
myndigheterna till Europeiska kommissionen
(Eurostat). Eurostat är den centrala källan för allmän europeisk ekonomisk statistik och måste således ha möjlighet att leverera uppgifter om enskilda EU-länder till europeiska användare i samma ögonblick som dessa uppgifter offentliggörs
på nationell nivå. Eurostat skall dessutom samla in
och publicera alla aggregat för euroområdet i enlighet med tidskraven.
Beträffande statistikens frekvens, är månads- eller
kvartalsuppgifter en grundläggande förutsättning
för att de skall kunna användas för penningpolitiska syften. På vissa statistikområden (t.ex. arbetsmarknadsstatistik och nationalräkenskaper)
kräver detta en revidering av den aktuella avvägningen mellan dessa uppgifter och de omfattande
uppgifter som erfordras av EU-lagstiftningen på
årsbasis eller mer sällan. Särskilt viktigt är prioriteringen av nationalräkenskaper på kvartalsbasis

för den institutionella sektorn. Dessutom publiceras en rad korta indikatorer fortfarande bara på
kvartalsbasis och med lång fördröjning. De kan
alltså inte användas för cyklisk analys. Vad som
också är viktigt för ekonomisk och ekonometrisk
analys är att tidsserierna är tillräckligt långa.
Dessa bör täcka åtminstone två konjunkturcykler
för de viktigaste aggregaten.
Av kravet på frekvens och tidpunkt för rapportering av statistik följer dilemmat om hur snabbhet
och tillförlitlighet kan förenas. Penningpolitiska
beslut fattas på grundval av statistiska underlag.
Att sådan statistik är tillförlitlig är av avgörande
betydelse för trovärdigheten. Inom Eurosystemet
är man medveten om att snabbhet har sina begränsningar och man är alltså försiktig med att
begära snävare tidsfrister. Därtill kommer att aggregerade resultat är viktigare än detaljerade nedbrytningar. Ett flertal EU-medlemsstater har redan
uppnått goda resultat vad gäller punktlighet utan
att tillförlitligheten blivit lidande. Förbättrad
punktlighet har också uppnåtts för vissa aggregat
för euroområdet (t.ex. BNP, HIKP, industriproduktion och detaljhandel för euroområdet) och
inget tyder på att dessa förbättringar skulle ha påverkat tillförlitligheten av resultaten.
Förutom gemensamma standarder för tidsfrister
och publiceringsdagar utgör den omfattande avsaknaden av en europeiska revideringspolicy en
källa till oro för de som använder statistik över
euroområdet eftersom det även leder till att aggregaten för euroområdet ofta måste revideras.
Eftersom de flesta av dessa uppgifter dessutom är
föremål för säsongsvariationer och justering med
hänsyn till antalet arbetsdagar bör, i förekommande fall, de metoder och den praxis som används för arbetsdagsjusteringar harmoniseras.
Beslut om gemensamma standarder har redan fattats för nationalräkenskaper på kvartalsbasis och
för korttidsstatistik även om en implementering
fortfarande dröjer. För övrig ekonomisk statistik
saknas ännu gemensamma standarder.

ÖVERSYN AV
KRAVEN PÅ
ALLMÄN
EKONOMISK
STATISTIK

EN GENERELL UTVÄRDERING OCH REVIDERING AV
PRIORITERINGAR
Sammantaget finns en kärna av allmän ekonomisk
statistik för euroområdet och den har visat sig
vara en tillförlitlig grund för penningpolitiken.
Detta rör framför allt HIKP, det viktigaste måttet
på prisstabilitet, men även ett antal viktiga allmänna ekonomiska indikatorer vilka används vid pelaren för ekonomiska analys i ECB:s penningpolitiska strategi (t.ex. statistik över produktion,
arbetslöshet och producentpriser). Flera
förbättringar har gjorts de senaste åren. För att
bara nämna några: förbättrad täckning för HIKP,
publicering av mer statistik över nationalräkenskaper på kvartalsbasis (t.ex. mervärde och ersättning till anställda), bättre tillgänglighet, ländertäckning och jämförbarhet av korta indikatorer
(t.ex. detaljhandelns omsättning, produktionen
inom byggnadsindustrin, statistik över de viktigaste industribranscherna); bättre jämförbarhet av
arbetslöshetsstatistik och förbättrade tidsfrister
för ett antal indikatorer utan att skada deras tillförlitlighet (t.ex. HIKP, BNP, produktion, utrikeshandel).
Dessa förbättringar till trots uppfyller statistiken
över euroområdet på många vis fortfarande inte
användarnas krav. Resultat för euroområdet är
ofta antingen för sena eller existerar inte alls på
grund av otillräcklig ländertäckning. Det saknas
viktiga nationalräkenskapsaggregat för institutionella sektorer. Det finns betydande skillnader på
området för arbetsmarknadsstatistik, inklusive
basuppgifter över sysselsättning och antalet arbetade timmar. Därutöver behövs ytterligare förbättringar för HIKP (harmonisering av metoder). Ytterligare två punkter är bristen på statistik över
tjänstesektorn i euroområdet samt bristen på tillräckligt jämförbar praxis för säsongsjustering och
justering för antalet arbetsdagar. Följaktligen är
statistiken för ett antal euroländer fortfarande
mindre komplett, långsammare och mindre tillförlitlig än i många enskilda euroländer och större
valutaområden utanför euroområdet som USA.
Således behövs ytterligare förbättringar.
För att bevara och förbättra den allmänna ekonomiska statistiken för euroområdet är det viktigt att
se över prioriteringar och minska de rättsliga kraECB c
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ven på de områden som nu bedöms som mindre
viktiga. Inom sitt kompetensområde sänker ECB
kraven på extern handelsstatistik, framför allt Intrastat, och viss statistik rörande företagsstrukturer. ECB stöder också utveckling som främjar differentiering av nationella rapporteringskrav och
europeiskt urvalssystem i syfte att begränsa bördan för uppgiftslämnare, både i små och stora
medlemsstater.

fekterna av ändrade indirekta skatter (HIKP vid
oförändrade skatter) på HIKP och administrativt
fastställda priser.

4

Mot bakgrund av att HIKP används för att bedöma konvergens inom EU föreligger ett behov av
jämförbar HIKP-statistik för alla nuvarande och
framtida euroländer.

SÄRSKILDA KRAV PÅ STATISTIK

Bilagan till den här rapporten innehåller en sammanfattad översikt av de viktigaste makroekonomiska indikatorer som regelbundet behövs för
penningpolitisk analys, vilken tidsfrekvens som
erfordras, detaljnivå, tidsfrister och prioritering
av förbättringar. Mycket detaljerad statistikinformation som används för tillfällig forskning ingår
inte i den här översikten.
4.1 DET HARMONISERADE INDEXET FÖR
KONSUMENTPRISER
Det harmoniserade indexet för konsumentpriser
(HIKP) offentliggörs varje månad och är en av de
viktigaste indikatorerna för ECB:s penningpolitik
eftersom det är det mått som används i ECB:s penningpolitiska strategi för att definiera prisstabilitet. ECB har engagerat sig i arbetet med att utveckla HIKP, särskilt genom samrådsförfaranden i enlighet med artikel 5.3 i rådets förordning om
HIKP.7 De viktigaste punkterna för penningpolitiken är en omfattande täckning av hushållens utgifter, jämförbar täckning och jämförbara metoder
och en månadsvis publicering av tillförlitliga resultat på utsatt tid. Särskilt viktigt för det framtida
arbetet med HIKP är en tillfredsställande lösning
på frågan hur kostnader för egnahem samt på hur
samförstånd vad gäller kvalitetsförändringar skall
kunna uppnås.
HIKP behövs i form av ett fyrsiffrig COICOP.
För tillfälliga analyser är en mer detaljerade nedbrytning på euroområdesnivå, för t.ex. mat och
tjänster, önskvärd. Detta skulle också kunna underlätta vid derivering av andra mått som behövs
för ekonomisk analys, särskilt för att isolera ef-
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HIKP har förbättrats efter hand och vissa förbättringar har lett till strukturella avbrott i HIKP:s
delkomponenter. För långsiktig analys och ekonometriska modeller behövs emellertid skattningar med långa och historiskt jämförbara tidsserier.

ECB prioriterar arbetet med egnahem, kvalitetsjusteringar och index för HIKP vid oförändrade
skatter.
4.2 NATIONALRÄKENSKAPER PÅ KVARTALS- OCH
ÅRSBASIS: VIKTIGASTE AGGREGAT OCH
NEDBRYTNING
Nationalräkenskaper på kvartalsbasis är mycket
viktiga för att bedöma i vilken konjunkturfas ekonomin befinner sig och vilken effekt detta har på
utsikterna för prisutvecklingen. Årsräkenskaper,
som är tillgängliga med längre eftersläpning men
som är mer detaljerade, ger en nödvändig bas för
en omfattande analys av strukturutvecklingen och
trender på längre sikt.
De viktigaste aggregaten på kvartalsbasis och de
mer detaljerade nationalräkenskaperna på årsbasis
omfattas av förordningen om europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). 8 En fullständig implementering behövs framför allt för statistik på
kvartalsbasis för euroområdet. Viss tilläggsinformation behövs på kvartalsbasis, särskilt information om euroområdets export och import från och
till omvärlden, antalet arbetstimmar och ytterligare
information om inkomster, sparande och investeringar (se även nästa avsnitt). Information på årsbasis om investeringar och produktion per nä7 Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex.
8 Rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskaperna i gemenskapen.

ringsgren (t.ex. 31 NACE undernivåer) är särskilt
viktig, både för analysen av euroområdets aggregat och för jämförelser mellan länder.
Nationalräkenskaper är även den enda källan till
harmoniserade statistik över icke-finansiella tillgångar, både för ekonomin som helhet och för de
viktigaste sektorerna och näringsgrenarna. Det
behövs uppgifter på årsbasis om fullständiga balansräkningar och alla typer av ändringar i balansräkningar (transaktioner, värderegleringar och andra förändringar i volym) i sådana tillgångar av de
viktigaste institutionella sektorerna (hushåll, företag, offentliga sektorn) och viktigaste kategorier
(bostäder, andra materiella anläggningstillgångar,
immateriella anläggningstillgångar, andra producerade tillgångar, mark och andra icke-producerade tillgångar) för att analysera rollen av (förändringar i) förmögenhetsvärden i ekonomin som
helhet och hushållen i synnerhet. Det råder särskilt stor efterfrågan på specifik kvartalsstatistik
över bostäder. Slutligen behövs försörjningsbalanser på årsbasis.
Första offentliggörande av aggregat på kvartalsoch årsbasis skall ske inom högst 60 dagar. Första
uppskattningar av BNP och huvudkomponenter
(snabbstatistik) åtminstone 15 dagar tidigare är
mycket användbara under förutsättning av att de
är tillräckligt tillförlitliga. Dessa är de mål som
fastställts för de viktigaste europeiska ekonomiska indikatorerna (PEEI). Aggregat för euroområdet för andra nationalräkenskaper på årsbasis,
framför allt tabeller över näringsgrenar, uppgifter
om tillgångar och kapitalstocken bör finnas
tillgängliga inom sex till nio månader efter referensåret. Aggregat för euroområdet för de flesta
övriga räkenskaper (t.ex. försörjningsbalanser)
saknas för närvarande och det är önskvärt med
förbättringar på det här området.
För konjunkturanalyser är det viktigt att tidsserierna är tillräckligt långa. I linje med förordningen
skall kvartalsaggregat gå tillbaka till 1980, utom
för de nya medlemsstaterna. För dem krävs att
tidsserierna går tillbaka till början av 1990-talet
(beroende på övergångsår).
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ECB prioriterar offentliggörande av mer kompletta kvartalsuppgifter om finansräkenskaperna
inom 60 dagar. Dessa uppgifter skall huvudsakligen omfatta utgiftsaggregaten och produktionssidan av BNP i fasta priser. För räkenskaper som
utkommer på årsbasis eller mer sällan saknas i
de flesta fall aggregat för euroområdet och sammanställning av dessa har prioritet.
4.3 NATIONALRÄKENSKAPER PÅ KVARTALS- OCH
ÅRSBASIS: INSTITUTIONELLA SEKTORER
Det är av avgörande betydelse att fullständiga sektorräkenskaper på årsbasis samt fullständiga, men
mindre detaljerade, sektorräkenskaper på kvartalsbasis finns tillgängliga.9 Sådana räkenskaper
gör det möjligt att sammanställa räkenskaper för
euroområdet för varje institutionell sektor. De utgör inte bara underlag för analyser av inkomster,
utgifter och produktion utan även av sparande och
investeringar i de olika sektorerna och deras inbördes förhållande och mellan dessa sektorräkenskaper och utlandet. Det är framför allt uppgifter
fördelade på motpart (från vem-till-vem information) som kan utgöra underlag för analys av den
monetära transmissionsmekansimen. ENS-förordningen fastställer redan vilka metoder som
skall tillämpas för de omfattande sektorräkenskaperna. Den årliga och kvartalsvisa sektorsuppdelningen bör, för ECB:s syften, åtminstone särskilja
mellan finansiella och icke finansiella företag, den
offentliga sektorn och hushåll (inklusive hushållens ideella organisationer) och utlandet. Den här
uppdelningen per sektor bör användas för alla
balansposter och för alla transaktioner som leder
till dessa balansposter (mindre detaljuppdelning
per kvartal än på årsbasis). Med förbehåll för ett
kommande antagandet av den rättsliga grunden
för sektorräkenskaperna på kvartalsbasis väntas
de första uppgifterna för euroområdet på kvartalsbasis finnas tillgängliga 2006. Ytterligare information som behövs på årsbasis rör även täckning
av icke-finansiella tillgångar, särkskilt kapitalstockar för icke-finansiella företag och hushållssektorns innehav av fastigheter (se 4.2).
9 För mer information om den offentliga sektorn se avsnitt 4.4.
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ECB prioriterar implementeringen av nationella
kvartalsräkenskaper för den institutionella sektorn.
4.4 OFFENTLIGA SEKTORNS INKOMSTER OCH
UTGIFTER, PÅ KVARTALS- OCH ÅRSBASIS
För att granska utvecklingen i de offentliga finanserna behövs tillförlitlig information på årsbasis
från medlemsstaterna om intäkter, utgifter och underskott/överskott i den offentliga sektorn. Dessutom blir det allt viktigare med en tillräcklig nedbrytning av de offentliga utgifterna per funktion
(COFOG, Classification of the Functions of Government).
ECB behöver därutöver kvartalsuppgifter om den
offentliga sektorns utgifter och intäkter tre månader
efter den tidsperiod som siffrorna avser. 10 Dessutom kräver en sammanställning av aggregat för
EU och för euroområdet även information om
EU:s budget i linje med ENS-metoden.
Kvartalsstatistik har högsta prioritet vad gäller
korttidsstatistik över offentliga finanser i euroområdet. Statistik som utkommer oftare, särskilt
månadsstatistik, finns också tillgänglig på nationell nivå. Denna statistik är som regel inte harmoniserad och avser endast delar av den offentliga
sektorn men ger ändå ytterligare användbar information om den nationella budgetutvecklingen.

Korttidsstatistik för euroområdet på månadsoch kvartalsbasis fastställs i rådets förordning om
konjunkturstatistik. 11 Eurosystemet prioriterar
snabb information om den viktigaste utvecklingen
på högt aggregerad nivå med färre detaljer framför
detaljinformation om alla branscher. För att uppnå
sitt syfte bör så många indikatorer som möjligt
offentliggöras varje månad och helst med en tidsfrist på ungefär 30 dagar (och 45-60 dagar för
kvartalsindikatorer). Generellt sett hänför sig
dessa krav till NACE huvudgruppsnivå näringsgrensstandard för industristatistik. Ytterligare
uppgifter används ibland av ECB men på de här
områdena är kraven på aktualitet och regelbundenhet lägre.

4.5 KORTTIDSSTATISTIK (INKLUSIVE BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSARBETEN)

För vissa konjunkturindikatorer, främst orderingång, omsättning och priser behövs en geografisk
uppdelning mellan transaktioner som avser inhemska marknader och sådana som avser utländska marknader. För ECB:s användning av euroområdesstatistik bör en åtskillnad göras mellan
transaktioner inom euroområdet och transaktioner
med länder utanför euroområdet. Eftersom dessa
uppgifter är särskilt viktiga för aggregaten för
euroområdet men inte för enskilda länder stöder
ECB europeiska urvalsmetoder. Dessa skall göra
bördan att samla in statistik lättare för medlemsstaterna.

Korttidsstatistik ger viktig information om utbud,
efterfrågan och priser och är nyckelindikatorer för
nationalräkenskaper på kvartalsbasis. Industriproduktionen är fortfarande den viktigaste indikatorn för aktiviteten i industrisektorn. Indikatorer
som visar orderingång eller orderstockar är viktiga som indikatorer för framtida produktion. Av
den anledningen bör statistik över orderingången
helst uttryckas i volym. Månadsvisa indikatorer
på producentpriser samt indikatorer på kostnader

10 Den offentliga sektorns intäkter och utgifter på kvartalsbasis ges i
Kommissionens förordning (EG) nr 264/2000 av den 3 februari 2000
om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2223/96 på kortfristig
statistik över offentliga finanser och Europaparlamentets och rådets
befintliga förordning (EG) nr 1221/2002 av den 10 juni 2002 om
kvartalsvisa konton för icke-finansiella transaktioner för den offentliga sektorn.
11 Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av 19 maj 1998 om konjunkturstatistik.

ECB prioriterar en fullständig implementering av
tillförlitliga uppgifter om den offentliga sektorns
inkomster och utgifter, på kvartals- och årsbasis
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(t.ex. produktionskostnader och löner) används
vid inflationsanalys. Detta omfattar även prisindex för euroområdets import och export. Uppgifter om sysselsättning och arbetsvolym (arbetstimmar) är viktiga vid analys av den ekonomiska
aktiviteten. Sådana uppgifter behövs ofta för
att upprätta ytterligare indikatorer som t.ex. timlönekostnader eller produktivitetsförändringar.
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Indikatorer på utbud, efterfrågan och priser behövs också för byggbranschen och fastighetsmarknaden. Dessa omfattar harmoniserade bostadsprisindex, på lägst kvartalsbasis. Denna information behövs för analys av inflation,
tillgångspriser och hushållens förmögenhet. Den
information om fastighetspriser som i dagsläget
finns tillgängliga räcker inte och är i de flesta fall
av låg kvalitet.

CMFB (Committee on Monetary, Financial and
Balance of Payments statistics) definierar sina
prioriteringar enligt följande: indikatorer för aktivitet/omsättning i löpande och fasta priser för
marknadstjänster, producentpriser för affärstjänster samt arbetskostnader och sysselsättningsindikatorer för marknads- och icke-marknadstjänster.
EFC (Economic and Financial Committee) stöder
dessa prioriteringar och de delas också av ECB.

Flera av ECB:s krav och de mål som fastställts för
de viktigaste europeiska ekonomiska indikatorerna (PEEI) finns i kommissionens förslag för
ändring av rådets förordning om konjunkturstatistik, som ECB stöder i sitt yttrande. 12 Det finns
dock ett antal fall där förslaget till förordning fortfarande inte uppfyller dessa krav, t.ex. vad gäller
frekvens och tidsfrister för uppgifter om orderingång och de flesta byggindikatorer.

ECB prioriterar utvecklingen av kortfristiga
indikatorer för marknadstjänster, och framför
allt, en fullständig implementering av den befintliga och ändrade förordningen om konjunkturstatistik.

ECB prioriterar en fullständig implementeringen
på utsatt tid av PEEI-standarder och förbättringar av statistik över priserna på bostadsfastigheter.
4.6 KORTTIDSSTATISTIK ÖVER DETALJHANDEL OCH
ÖVRIGA TJÄNSTER
Den andra gruppen indikatorer som behövs på
månads- och kvartalsbasis hänför sig till detaljhandelssektorn och övriga tjänstesektorer. De
omfattas delvis av förordningen om konjunkturstatistik och de förändringar som föreslås till denna förordning.
Månadsstatistik över detaljhandelns omsättning (i
fasta priser) utgör en nyckelindikatorer för hushållens konsumtion i nationalräkenskaperna vilken utgör den största utgiftsposten. Uppgifterna
skall publiceras enligt 30-dagarsmålet i PEEI.
Förutom korttidsstatistik över industrin och detaljhandeln är det viktigt att ta fram statistik på
månads- eller kvartalsbasis över tjänstesektorn
och då särskilt över konjunkturkänsliga branscher. Det mesta av informationen (omsättning,
producentpriser, löner, antalet arbetade timmar
och sysselsättning) måste fortfarande utvecklas.
SPC (Statistical Programme Committee) och
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4.7 ARBETSMARKNADSSTATISTIK –
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET
Information om arbetsmarknaden är viktig för
ECB:s ekonomiska pelare som underbygger penningpolitiken. Statistikkraven kan delas in i två
kategorier. Det första kravet är att snabbt göra
skattningar av aggregerad arbetslöshet och sysselsättning för såväl ekonomin som helhet som för
de viktigaste sektorerna (t.ex. för sysselsättning
en nedbrytning enligt ”A6” på sex huvudsektorer)
och en liknande sektornedbrytning av arbetsmarknaden. Dessa uppgifter kompletteras med ett antal
tilläggsindikatorer över arbetsmarknaden (t.ex.
mått på faktisk arbetsvolym, dvs. antal arbetstimmar etc. samt lediga platser). Det andra kravet avser mer detaljerade uppgifter om sysselsättning
och ersättning per anställd per näringsgren eller
andra socioekonomiska variabler (kön, ålder, utbildningsnivå) och här är kraven på aktualitet och
periodicitet lägre. Arbetsmarknadsvariablerna
diskuterade i stycke 4.7 och 4.8 kan samlas in på
olika vis (t.ex. från företag, hushåll eller från administrativa källor) men det är önskvärt att de
makroekonomiska resultaten är förenliga med de
uppskattningar som används i nationalräkenskaperna. Det är särskilt viktigt när variabler kombineras t.ex. vid beräkning av produktivitet och enhetsarbetskostnader.

12 Se Europeiska centralbankens yttrande av den 24 maj 2004, EUT
C 158, 15 juni 2004, s. 3.
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PEEI eftersträvar att offentliggöra kvartalsstatistik över total sysselsättning och månadsstatistik
över arbetslöshet i euroområdet efter 45 respektive 30 dagar. Dessa mål stöds av ECB. En utveckling mot en månadsindikator på sysselsättning
för euroområdet vore mycket önskvärd. Rådsförordningen om konjunkturstatistik omfattar uppgifter om industrin (inklusive bygg- och anläggningsarbeten) avseende sysselsättning och antal
arbetade timmar samt antalet anställda i detaljhandeln och i övriga tjänstesektorer. ECB:s krav på
tidsfrister och detaljeringsgrad är samma som gäller för kraven på annan korttidsstatistik (se avsnitt
4.5 och 4.6). ENS-förordningen erfordrar statistik
på kvartals- och årsbasis över sysselsättning och
över arbetslöshet samt antalet arbetade timmar.
Relevansen av antalet arbetade timmar, t.ex. för
mätning av produktivitet, skall dock betonas. Den
tredje källan, och potentiellt den mest detaljrika, är
EU:s urvalsbaserade arbetskraftsundersökning.13
Det är bara en liten del av den detaljerade undersökningen som behövs för reguljär penningpolitisk analys men för den delen är det önskvärt att
kvartalsresultaten för euroområdet och euroländerna sker ca 45 dagar efter det kvartal siffrorna
hänför sig till. Arbetskraftsenkäten uppfyller inte
det ännu.
Europeiska kommissionens (Eurostat) månadsvisa statistik över arbetslösheten omfattas i dagsläget av en överenskommelse (gentleman’s agreement) och är i tillgänglig efter ca 35 dagar. Viktigt
för ECB (men som på det stora hela saknas för
euroområdet) är ett antal kompletterande korttidsindikatorer över arbetsmarknaden, och framför
allt konsekventa uppskattningar över arbetslöshetens varaktighet, arbetslöshetsflöden (nya arbetslösa, nyanställningar) och uppskattningar av undersysselsatta (t.ex. deltidssysselsatta som önskar
öka sin sysselsättning). För närvarande utvecklas
PEEI-statistik över lediga platser och den är
viktig.
ECB prioriterar förbättringar i måtten på arbetsvolym (månadsanställning, antalet arbetade timmar) och lediga platser samt statistik över arbetsmarknaden för tjänstesektorn.

4.8 ARBETSMARKNADSSTATISTIK – LÖNER OCH
ARBETSKRAFTSKOSTNADER
Löner och arbetskraftskostnader är indikatorer
vid inflationsnalys men även konkurrensindikatorer. Det viktigaste för ECB på det här området är
tillförlitliga mått på arbetskraftskostnader på månadsbasis (eller kvartalsbasis) både per anställd
och per arbetad timme för hela området. Denna
statistik skall omfatta hela ekonomin, inklusive de
större komponenterna i arbetskraftskostnaderna
och vara förenliga med nationalräkenskaperna. De
skall göra det möjligt att analysera hur huvudsektorerna utvecklas, helst på NACE huvudgruppsnivå, och ge en uppdelning på minst två huvudkomponenter (bruttolöner samt arbetsgivarnas sociala
avgifter). Det är önskvärt att få in information om
bonusbetalningar. En uppdelning för socioekonomiska kriterier (t.ex. kvalifikationer eller kön) behövs bara med längre intervall Erfarenhet av
befintliga arbetskostnadsindikatorer understryker
att det är önskvärt att de begrepp och definitioner
som gäller för korttidsstatistik (bruttolöner) och
arbetsmarknadsstatistik (arbetskostnadsindex)
överensstämmer med vad som tillämpas i underlaget för nationalräkenskaperna (ersättning).
Viktiga slutsatser för arbetsmarknaden och effekterna på framtida prisutveckling kan utvinnas ur
information om löneavtal på månadsbasis även om
institutionella arrangemang på arbetsmarknaderna
i euroområdet är olika.
ECB prioriterar förbättringar i arbetskraftskostnadsindex och i informationen om ersättning per
timme från de nationella räkenskaperna, inklusive bättre statistik över tjänster.
4.9 FÖRETAGSUNDERSÖKNINGAR
Jämförbara företagsundersökningar för euroområdet spelar en viktig roll i analyser av euroområdet och fyller i dagsläget ett behov där kvantitativ
statistik saknas (t.ex. skattningar av orderstockar,
tjänsteverksamhet). En del av den information
som framkommer i barometerundersökningar,
13 Rådets förordning nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av
statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen.

12

ECB c
Översyn av kraven på allmän ekonomisk statistik
December 2004

särskilt information om kapacitetsutnyttjande, är
inte tillgänglig genom andra statistikkällor. För
penningpolitiska analyser är det lämpligt att ha
tillgång till dessa siffror på månadsbasis, och i
vissa fall på kvartalsbasis, samt även med en viss
uppdelning på näringsgrenar. Europeiska gemenskapens företags- och hushållsenkäter tillhandahåller det mesta av den information som ECB behöver på det här området.
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mer kompletta uppgifter ungefär två veckor
senare.
ECB prioriterar förbättringar vad gäller att förkorta tidsfristerna för handelsstatistik för euroområdet i linje med PEEI:s mål (t+45 dagar) och
förbättringar i prisstatistik för import och export.
Vidare signalerar ECB lägre prioritet för detaljerad Intrastat-statistik och uppmanar till en omprioriteringar av de rättsliga kraven.

ECB prioriterar den pågående utvidgningen av
företagsundersökningar inom tjänstesektorn.
5.

STATISTIK FÖR LÄNDER UTANFÖR EUROOMRÅDET

4.10 STATISTIK ÖVER UTRIKESHANDELN
5.1 EU-LÄNDER UTANFÖR EUROOMRÅDET
ECB behöver handelsstatistik i löpande priser
(värde) och volymer. Förutom en uppdelning på
viktigaste regioner och länder används ofta en
uppdelning på varugrupper. En uppdelning av
månadsdata av den tvåsiffriga kombinerade nomenklaturen (CN) och en uppdelning av kvartalsdata på den fyrsiffriga nivån räcker för ECB, särskilt för Intrastat. Detta borde ge lämpliga underaggregat för de viktigaste produktgrupperna (t.ex.
viktigaste näringsgrenar). Med anledning av att
annan statistik över prisutvecklingen för euroområdets import och export för närvarande saknas,
och då särskilt verkliga handelsprisindex för euroområdet som helhet, är den näst bästa lösningen
för ECB att månatliga enhetsprisindex för euroområdet görs tillgängliga (se även avsnitt 4.5).
Den rättsliga grunden för rapportering av utrikeshandelsstatistik fastställs i dagsläget i ett antal
förordningar från EU-rådet och kommissionen,
uppdelat på respektive EU-intern handel (”Intrastat”) och handel med länder utanför EU. 14 Vad
gäller handeln mellan medlemsstater är tidsfristen
för att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen (Eurostat) åtta veckor (för totalt värde uppdelat per EU-land) och tio veckor (för den totala
sammanställningen) medan tidsfristen för statistik
över handel med länder utanför EU är sex veckor.
När det gäller handel utanför euroområdet är
dessa fördröjningar för långa för att användas för
penningpolitiska syften. I linje med PEEI bör de
totala handelssiffrorna för euroområdet finnas
tillgängliga cirka 45 dagar efter slutet av den
månad de hänför sig till och de skall följas av

Ekonomisk statistik för de medlemsstater som inte
antagit den gemensamma valutan behövs av tre
huvudskäl. För det första behövs en rad makroekonomiska konvergensindikatorer för att bedöma konvergensen i enlighet med artikel 122.2 i
fördraget, utom för länder med undantag. För det
andra används en bredare uppsättning statistik vid
granskning av den ekonomiska utvecklingen i
dessa länder. Samtliga nationella centralbanker i
EU är medlemmar i ECB:s allmänna råd och deltar
två gånger om året i samordningen av penningpolitiken (Biannual Monetary Policy Coordination Exercise). Slutligen skall dessa länder i
allmänhet sträva efter en smidig integrering av sin
statistik i den som redan upprättats i euroområdet
och även ge tillräckligt med historiska uppgifter.
Detta är i synnerhet relevant för de länder som
förväntas ge ett väsentligt bidrag till aggregaten
för euroområdet.
5.2 STATISTIK FÖR ANSÖKNINGSLÄNDERNA
Det huvudsakliga skälet till ECB:s intresse för
ekonomisk statistik från anslutningsländerna före
14 Tidsfrister för överföring av uppgifter anges i kommissionens förordning (EG) nr 1901/2000 av den 7 september 2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3330/91 om statistik
över varuhandeln medlemsstaterna emellan (för Intrastat) och kommissionens förordning (EG) nr 1917/2000 av den 7 september 2000
om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1172/
95 om statistik över utrikeshandel. Rådets förordning (EEG) nr 3330/
91 kommer att upphöra att gälla vid årsskiftet och ersättas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 638/2004 av
den 31 mars 2004 – EUT L 102. 7.4.2004, s. 1.
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deras inträde i EU är att granska anslutningsprocessen och den ekonomiska utvecklingen utanför
euroområdet i allmänhet. För båda syftena, och
för att tillhandahålla åtminstone ett par år av historiska data när dessa länder går med i EU, är jämförbara siffror och således implementering av befintliga EU-förordningar om statistik viktiga. När
anslutningsländerna går med i EU är statistikkraven desamma som för de andra EU-länderna
som för närvarande inte antagit den gemensamma
valutan.
Före EU-inträde ges prioritet för nyckelindikatorer på utsatt tid, framför allt sådana som behövs
för att övervaka konvergens. Dessa är främst totala HIKP, de viktigaste nationalräkenskapsaggregaten på års- och kvartalsbasis (utgifter och produktion, ersättning, hushållens inkomster och
sparande), offentliga sektorns inkomster och utgifter, sysselsättning och arbetslöshet. Andra relevanta uppgifter är tilläggsindikatorer på inflation (t.ex. producentpriser och arbetskraftskostnader) samt utrikeshandeln. Mer information
därom ges i bilaga 2.
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Bilaga 1 Allmän ekonomisk statistik för euroområdet som ECB regelbundet behöver

Indikator (frekvens)
som begärs

Detaljeringsgrad

Begärd tidsfrist
(referensperiod +
”x” kalenderdagar)

Prioritet för
förbättringar

A. Priser och kostnader
Konsumentprisindex
(HIKP) (m)

COICOP fyrsiffrigt, plus mer
detaljerad uppdelning på
euroområdet, homogena
aggregeringar; uppskattning av
effekterna av skatteförändringar och
administrativt fastställda priser.

t + 15 (och t+0 för de första
beräkningarna)

Egnahem
Kvalitetsjustering
HIKP vid oförändrade
skatter

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå
Bygg- och anläggning
NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå
(marknadstjänster)

t + 35
t + 45
t + 60

Euroområdets aggregerade
producentpriser för
marknadstjänster

Ersättning, bruttolöner,
enhetsarbetskostnad,
genomsnittlig arbetskostnad
per anställd/per arbetad
timme (m/kv)

Nationalräkenskaper (kv): minst A6
Korttidsstatistik (m): NACE
Rev. 1 huvudgruppsnivå
Statistik över arbetskostnader (m/kv)
kontraktsenliga löner, andra löner,
övriga arbetskostnader,
NACE-sektioner

t + 60
t + 30
t + 70

Ersättning per timme
Bättre uppfyllande av
tidsfristerna
Fullt genomförande av LCI

Priser på råvaror (v)

Enskilda varor och viktigaste grupper

t+5

-

Priser på
bostadsfastigheter (kv)

Hus och lägenheter, nya och
befintliga, i större städer

t + 60-90

Kvartalsindex för
euroområdet

Löneavtal (m/kv)

För de viktigaste sektorerna och tidsperioderna
(detaljuppgifter beroende av avtalsrörelse)

-

Export- och
importprisindex (utanför
euroområdet) (m)

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå

Aggregat för euroområdet

Producentprisindex
Industrinäring (m)
Bygg- och anläggning
(kv) Tjänstesektorn (kv)

t + 45
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Bilaga 1 Allmän ekonomisk statistik för euroområdet som ECB regelbundet behöver

Detaljeringsgrad

Begärd tidsfrist
(referensperiod +
”x” kalenderdagar)

Nationalräkenskaper för
ekonomin (kv/år)

De viktigaste aggregaten för
ekonomin, viktigaste branscher och
sektorer (ENS 95 tabell 1)

t + 60, snabbstatistik för
BNP och viktigaste
komponenter tidigare

Bättre uppfyllande av
tidsfristerna
(kvartalsräkenskaper med
uppdelning på utgifter och
produktion i t+60)

Nationalräkenskaper
(icke-finansiella) per
institutionell sektor (kv/år)

Fördelning på S11+12, S13 och
S14+15, S2, omfattar särskilt de
viktigaste posterna

t + 90

Aggregat för euroområdet,
kvartalsräkenskaper per
institutionell sektor

Nationalräkenskaper
på årsbasis (år)

ENS 95 tabell 3 (A31),
4 (med uppdelning på euroområdet/
utanför euroområdet), 5 (tresiffrigt
COICOP), 8 (detaljerade räkenskaper
per sektor)

t + 180-270

Aggregat för euroområdet

Kapitalstock (a)

Offentlig sektor totalt, Pi6,
brutto och netto

t + 1 år

Aggregat för euroområdet

Icke-finansiella
tillgångar (år)

Hela ekonomin, hushållssektorn,
bostäder

t + 1 år

Aggregat för euroområdet,
hushållssektorns uppgifter
om bostäder

Försörjningsbalanser
(på årsbasis)

ENS 95 tabell 15 (A60/P60)

t + 2-3 år

Aggregat för euroområdet

Input-output-tabeller
(5-års)

ENS 95 tabell 17 (P60/P60)

t + 2-3 år

Aggregat för euroområdet

Industriproduktion
(NACE C-F) (m)

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå

1)

t + 30

Bättre uppfyllande av
tidsfristerna

Orderingång för industrin
(NACE D-F) (m)

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå 1)
ursprung i euroområdet/utanför
euroområdet

t + 30

Bättre uppfyllande av
tidsfristerna, deflaterade
resultat, korrekt definition
på exportorder från
euroområdet

Detaljhandelns omsättning
(till löpande och fasta
priser) (m)

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå och
grupper

t + 30

-

Industriproduktion
(NACE C-F) (m)

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå

t + 45

Bättre uppfyllande av
tidsfristerna

Omsättning (produktion)
i de viktigaste
tjänstesektorerna (m)

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå
(och grupper då huvudgrupperna är
heterogena)

t + 45

Aggregat för euroområdet

Företagsundersökningar
för industrin (m)

NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå

t+0

Komplett täckning av
tjänstesektorn

t+0

-

Indikator (frekvens)
som begärs

Prioritet för förbättringar

B. Utbud och efterfrågan

Företagsundersökningar
för konsumenter (m)

16

Byggnadslov (eller
igångsättande av
nybyggnation) (m)

Viktigaste typer av byggnader

t + 45

-

Utrikeshandel (med länder
utanför euroområdet),
uttryckt i värde och volymer
(m)

Två-siffrigt (CN), viktigaste
ekonomiska grupper, geografisk
uppdelning

t + 45 (aggregat)
t + 60 (detaljuppgifter,
volymer, enhetsvärde)

Bättre uppfyllande av
tidsfristerna (PEEI-mål)

ECBc
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Bilaga 1 Allmän ekonomisk statistik för euroområdet som ECB regelbundet behöver

Indikator (frekvens)
som begärs

Detaljeringsgrad

Begärd tidsfrist
(referensperiod +
”x” kalenderdagar)

Prioritet för förbättringar

C. Offentliga sektorns icke-finansiella räkenskaper
Offentliga sektorns intäkter
och utgifter (år)

Uppdelning så som den offentliggörs
i euroområdets statistik i ECB:s
månadsrapport

t + 90

Förbättrad täckning

Offentliga sektorns intäkter
och utgifter (kv)

Förenklad men konsekvent
uppdelning jämfört med uppgifter på
årsbasis

t + 90

Fullständig implementering

Offentliga sektorns
räkenskaper (kv)

Uppdelning för S13 i linje med
nationalräkenskaper på kvartalsbasis
(inklusive kapitalkonton) per sektor
(se avsnitt B)

t + 90

Fullständig implementering

Nationalräkenskaper (år)

ENS 95 tabell 8 för S13 samt
tabell 11 (COFOG)

t + 180-240

Aggregat för euroområdet

Första uppskattningar för hela
ekonomin (m/kv)
Nationalräkenskaper (kv): minst A6
Korttidsstatistik (m/kv):
NACE Rev. 1 huvudgruppsnivå
Arbetskraftsundersökning (m/kv):
Huvudsakliga/Viktigaste resultat
Arbetskraftsundersökning (kv/år):
Detaljerade resultat

t + 45

Bättre uppfyllande av
tidsfristerna, statistik över
tjänstesektorn, månadsdata

Arbetslöshet (m)

Per bransch: minst A6
Per ålder: breda åldersgrupper
Varaktighet: kort, medel,
långtidsarbetslösa

t + 30

Uppdelning per
arbetslöshetens varaktighet

Kompletterande mått på
undersysselsättning och
arbetskraftsreserven (kv)

Undersysselsättning för de viktigaste
sektorerna
Arbetskraftsreserv, per åldersgrupp
och kön 2)

t + 60

Aggregerade uppgifter för
tidsrelaterad
undersysselsättning

t + 45

Aggregerade uppgifter för
nya arbetslösa och nya
kontrakt

D. Arbetsmarknaden
Sysselsättning och anställda
(m/kv)

Kompletterande flödesmått
på undersysselsättning och
sysselsättning (m/kv)

t + 60
t + 30
t + 60
t + 90

Nya arbetslösa; nya kontrakt (fasta,
tidsbegränsade, deltid, heltid) 2)

Arbetade timmar (m/kv)

Nationalräkenskaper (kv): A6
Korttidsstatistik (m): NACE
Rev. 1 huvudgruppsnivå

t + 60
t + 45

Aggregat för euroområdet

Lediga platser (och
vakanser) (kv)

Per bransch: minst A6

t + 45

Bättre täckning och
jämförbarhet av aggregat
för euroområdet

1) inklusive bygg- och anläggningsarbeten.
2) fördelning/detaljuppgifter som inte behövs med täta intervaller.

FÖRKLARINGAR:
Tabellen innehåller en samling av den mest använda makroekonomiska statistiken över priser och
kostnader, den reala ekonomin, den offentliga sektorns icke finansiella räkenskaper och
arbetsmarknaden. Övrig relaterad statistik som används i särskilda syften, t.ex. för forskning,
omfattas inte.
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Bilaga 2 Allmän ekonomisk statistik för anslutningsländer som ECB regelbundet behöver
Indikator och frekvens

Detaljeringsgrad

Aktualitet (första resultat) 1)
(referensperiod + ”x” dagar)

Konsumentprisindex (HIKP) (m)

Fyrsiffrigt COICOP, plus ytterligare
homogena aggregeringar

t + 35

Nationalräkenskaper för
ekonomin (kv/år)

De viktigaste aggregaten för ekonomin
(ENS 95 tabell 1)

t + 90 (kv)
t + 360 (år)

Sysselsättning och arbetslöshet (kv)

Totalt och viktigaste grupper

t + 90 (LFS),
t + 90 (Nationalräkenskaper)

Industriproduktion och
producentpriser (m)

Totalt och viktigaste näringsgrenar

t + 50-60

Totalt, handel med EU,
euroområdet, övriga

t + 56

Företags- och hushållsenkäter (m/kv)

Konfidensindikatorer och
huvudkomponenter

t + 15

Offentliga sektorns intäkter
och utgifter (år)

Huvudkategorier

t + 120

Utrikeshandel (m)

2)

1) Den tidsfrist som indikeras motsvarar de krav som f inns i EU-förordningar (förutom enkäter).
2) Detaljerade uppgifter om utrikeshandeln avseende anslutningsländerna kan också utvinnas ur motsvarande statistik för
euroområdet som deklarerande land.
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