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As principais características das estatísticas do BCE são as
seguintes:

O principal objectivo das estatísticas do Banco Central Europeu
(BCE) consiste em apoiar a política monetária do BCE e outras
atribuições do Eurosistema e do Sistema Europeu de Bancos
Centrais (SEBC).

Referem-se sobretudo à área do euro. Isto significa que todos
os dados nacionais subjacentes têm de ser baseados num
conjunto comum de definições e classificações, de modo a
que sejam suficientemente comparáveis para se produzir um
agregado coerente.

Este folheto descreve sucintamente as estatísticas que o BCE,
coadjuvado pelos bancos centrais nacionais (BCN) da União
Europeia (UE), desenvolve, recolhe, compila e divulga.

O enquadramento jurídico para o desenvolvimento, recolha,
compilação e divulgação das estatísticas por parte do BCE é
definido nos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais
e do Banco Central Europeu. O BCE adoptou e publicou
legislação que regulamenta um amplo conjunto de estatísticas.

INFORMAÇÃO GERAL
O BCE é coadjuvado pelos BCN na compilação das estatísticas.
Os BCN (e, em alguns casos, outras autoridades nacionais)
recolhem dados das instituições de crédito e de outras fontes
nos respectivos países, calculam agregados ao nível nacional e
enviam-nos posteriormente para o BCE, que, por sua vez, compila
e divulga os agregados para a área do euro.

Ao assegurar o cumprimento dos requisitos estatísticos, o
BCE procura minimizar o esforço que a prestação de
informação estatística implica para as instituições de crédito
e para outros agentes inquiridos. Assim, o BCE utiliza, sempre
que possível, as estatísticas já existentes.
O BCE trabalha em estreita cooperação com as instituições
comunitárias. A nível europeu, a responsabilidade pelas
estatísticas é partilhada entre o BCE e a Comissão Europeia
(através do Eurostat, o Serviço de Estatística das Comunidades
Europeias). A repartição das funções é definida no Memorandum
of Understanding on Economic and Financial Statistics (“Memorando
de Acordo sobre as Estatísticas Económicas e Financeiras”,
publicado em Março de 2003), que pode ser consultado no
site do BCE.
O BCE mantém igualmente uma relação estreita com outras
organizações internacionais em matéria de estatística. Sempre
que possível, as estatísticas do BCE seguem as normas
internacionais.
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recebem depósitos ou que emitem títulos a muito curto prazo
e que concedem crédito ou que investem em valores mobiliários
por conta própria. Esta definição ultrapassa a de “instituições
de crédito” especificada na legislação comunitária, dado que
inclui fundos do mercado monetário e alguns outros tipos de
instituições.

QUE ESTATÍSTICAS PRODUZ O BCE?
Os principais tipos de estatísticas publicadas pelo BCE são os
seguintes:
Estatísticas monetárias e bancárias e estatísticas dos mercados
financeiros
Todos os meses, o BCE compila e divulga uma grande variedade
de estatísticas e indicadores monetários, incluindo a medida
alargada da oferta de moeda conhecida como “M3”, as suas
componentes (notas e moedas, depósitos de curto prazo e
instrumentos negociáveis de curto prazo) e os respectivos
activos das contrapartes, nomeadamente créditos e
responsabilidades a mais longo prazo. Também procede ao
ajustamento das estatísticas mensais, de modo a ter em conta
os factores sazonais, o que facilita a análise das tendências.

O BCE e os BCN fornecem listas de instituições financeiras que
se enquadram na referida definição de IFM. As estatísticas
relativas aos balanços das IFM são igualmente utilizadas para
calcular as reservas mínimas que as instituições são obrigadas
a deter e que constituem um dos vários instrumentos de política
monetária do BCE.
O BCE compila ainda estatísticas harmonizadas sobre as taxas
de juro pagas e cobradas pelas IFM nas suas operações com
particulares e empresas na área do euro.

Os agregados monetários e as respectivas contrapartidas são
calculados a partir do balanço do sector das instituições financeiras
monetárias (IFM), que é também publicado mensalmente. As
IFM são instituições – como, por exemplo, os bancos – que

GRÁFICO II
Taxas de juro das IFM sobre depósitos denominados em euros
(percentagens por ano excluindo encargos; taxas relativas a novas operações)

GRÁFICO I
Desagregação da taxa de crescimento anual do M3 pelas suas principais componentes
(contributos acumulados em pontos percentuais; dados não corrigidos de
sazonalidade; fim de período)
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Além disso, o BCE produz estatísticas pormenorizadas sobre o
volume e os preços dos mercados financeiros, designadamente
dados mensais referentes ao volume de títulos de dívida e acções
cotadas, abrangendo as emissões, as amortizações e os saldos,
bem como informação sobre os preços de instrumentos
financeiros. Relativamente aos mercados financeiros da área
do euro, o BCE continua a desenvolver metodologias comuns
para o cálculo de indicadores estatísticos comparáveis e
representativos, que ajudam também no acompanhamento do
processo de integração financeira.

da área do euro. A BdP mensal é complementada com estatísticas
trimestrais e anuais mais pormenorizadas, que proporcionam
uma desagregação geográfica. Um quadro metodológico coerente
permite a integração da análise das estatísticas monetárias e das
estatísticas da BdP para a área do euro. A apresentação monetária
da BdP, que o BCE tem publicado desde Junho de 2003, está
disponível numa base mensal e permite estabelecer uma ligação
entre as transacções com o exterior de outras entidades que
não os bancos da área do euro e a oferta de moeda na área do
euro.

Publica igualmente informação sobre as instituições financeiras
fora do sector das IFM, incluindo os fundos de investimento do
mercado não monetário, devido às estreitas ligações entre as
actividades dessas instituições e as actividades das IFM.

Além disso, o BCE publica mensalmente estatísticas sobre as
suas próprias reservas internacionais e as do Eurosistema e
sobre a liquidez cambial, assim como estatísticas trimestrais e
anuais sobre a posição de investimento internacional (p.i.i) da
área do euro, proporcionando estas uma panorâmica global
sobre os créditos e as responsabilidades da área do euro em
relação ao resto do mundo, com desagregação geográfica (da
p.i.i).

Balança de pagamentos e outras estatísticas externas
O BCE publica uma balança de pagamentos (BdP) mensal para
a área do euro, que apresenta as principais transacções entre
os residentes na área do euro e os residentes em países fora
GRÁFICO III
Taxas de juro das IFM relativas a empréstimos denominados em euros
(percentagens por ano excluindo encargos; taxas relativas a novas operações)

GRÁFICO IV
Balança de pagamentos da área do euro: balança corrente e balança de capital
(EUR mil milhões; transacções; dados não corrigidos de sazonalidade)

12

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

10
8
6
4
2
0
Jan.

Abr.

Jul.
2003

Out.

Jan.

Abr.

Jul.
2004

Out.

Jan.

T1

Abr.
2005

T2 T3
2001

T4

T1

T2 T3
2002

T4

T1

T2 T3
2003

T4

T1

T2 T3
2004

T4

Bens
Rendimentos
Serviços
Transferências correntes
Balança de capital
Total

Descobertos bancários de famílias
Empréstimos a sociedades não financeiras até EUR 1 milhão com taxa variável e fixação
inicial até 1 ano
Empréstimos a sociedades não financeiras acima de EUR 1 milhão com taxa variável e fixação
inicial de taxa até 1 ano, inclusive
Empréstimos a sociedades não financeiras superiores a EUR 1 milhão com fixação inicial de taxa
superior a 5 anos
Empréstimos a famílias para compra de habitação com fixação inicial de taxa entre 5 e 10 anos,
inclusive

Fonte: BCE.

Fonte: BCE.
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também uma visão completa do endividamento das famílias, das
empresas e das administrações públicas. Reveste-se de particular
interesse as interacções entre as transacções financeiras e as
não financeiras, sobretudo no que diz respeito às rubricas do
balanço analítico, tais como poupança, défice público e produto
interno bruto.

Os agregados que abrangem a área do euro incluem, por um
lado, créditos e débitos e, por outro lado, activos e passivos. Ao
contrário da BdP e da p.i.i. nacionais, que englobam todas as
transacções e posições de uma economia nacional, ou seja,
incluem as transacções e posições relativas a residentes noutros
países da área do euro, a BdP e a p.i.i. da área do euro contêm
apenas as transacções e posições relativas a residentes em países
fora da área do euro.

As contas seguem a abordagem integrada definida no Sistema
Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC 95). Elaboradas
com base em princípios contabilísticos harmonizados, as contas
financeiras da área do euro divulgadas todos os trimestres são
igualmente bastante úteis para verificar a coerência dos dados
de divulgação mais frequente facultados pelas estatísticas
monetárias e bancárias, da balança de pagamentos, dos mercados
de capitais e das finanças públicas.

O BCE compila igualmente estatísticas sobre o papel internacional
do euro e índices de taxa de câmbio efectiva para o euro, em
termos nominais e reais, utilizando diversos deflatores.
Contas financeiras
O BCE exige a apresentação trimestral de contas financeiras e
não financeiras para a área do euro. As contas financeiras
apresentam as transacções financeiras, bem como os balanços
financeiros de todos os sectores da economia da área do euro.
Deste modo, apresentam as interrelações financeiras entre os
diferentes sectores económicos e entre estes e o resto do
mundo. Esta apresentação abrangente da economia proporciona

Actualmente, os dados trimestrais sobre as transacções financeiras
e sobre os saldos para os sectores não financeiros e para as
companhias de seguros e fundos de pensões são apresentados
nos quadros relativos ao financiamento e investimento publicados
no Boletim Mensal do BCE. Estão a ser desenvolvidos esforços

GRÁFICO V
Balança de pagamentos da área do euro: investimento directo estrangeiro (IDE)
pelas contrapartes principais
(EUR mil milhões; transacções)

Total do IDE no exterior por unidades residentes

GRÁFICO VI
Financiamento dos sectores não financeiros da área do euro
(taxas de crescimento anuais; contributos em pontos percentuais)
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Sociedades não financeiras
Sectores não financeiros

Fonte: BCE.

Estatísticas sobre o IHPC, outros preços, custos, produção e
mercados de trabalho
O BCE define a estabilidade de preços – o seu objectivo primordial
– em termos do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(IHPC) para a área do euro.Também utiliza e publica regularmente
um vasto conjunto de estatísticas sobre preços e custos, contas
nacionais, mercados de trabalho, comércio externo e diversas
outras estatísticas económicas gerais. A responsabilidade por
este tipo de estatísticas cabe principalmente à Comissão Europeia.

no sentido de serem fornecidos dados mais pormenorizados
por sector e por instrumento financeiro e para compilar contas
integradas trimestrais para os sectores financeiro e não financeiro
da área do euro.
Estatísticas das finanças públicas
Para efectuar a análise necessária à política monetária, o BCE
e o SEBC carecem de estatísticas fiáveis e abrangentes sobre
as finanças públicas elaboradas com base no SEC 95. As estatísticas
das finanças públicas constituem uma parte importante do
sistema integrado de contas sectoriais financeiras e não financeiras
para a área do euro. Os dados anuais sobre as finanças públicas
são divulgados em três quadros principais que apresentam séries
temporais para a área do euro referentes a (i) receitas e despesas,
(ii) dívida pública e (iii) relação entre o défice público e a variação
da dívida pública. São também apresentados o défice público e
a dívida pública por país da área do euro. Para compilar os
agregados da área do euro, é necessária informação adicional
sobre as transacções entre os Estados-Membros e as instituições
comunitárias. Ainda no âmbito das finanças públicas, os dados
trimestrais sobre as receitas e despesas para a área do euro são
igualmente publicados.

O BCE trabalha em estreita cooperação com a Comissão
Europeia (Eurostat) com vista à formulação de conceitos
estatísticos harmonizados e ao desenvolvimento de estatísticas
para a área do euro que sejam de boa qualidade e disponibilizadas
regularmente. Também compila e divulga uma diversidade de
indicadores derivados para a área do euro, como, por exemplo,
medidas de preços dos edifícios residenciais, emprego e
produtividade, e calcula resultados corrigidos de sazonalidade.
GRÁFICO VIII
Inflação na área do euro (Índice Harmonizado de Preços no Consumidor)
(variação homóloga em percentagem; contributos para a variação homóloga em
percentagem)
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GRÁFICO VII
Receitas, despesas e défice das administrações públicas na área do euro
(em percentagem do PIB)
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PLANOS A MÉDIO PRAZO

ONDE PODEM SER CONSULTADAS AS ESTATÍSTICAS?

Um importante objectivo das estatísticas da área do euro consiste
na integração das diversas estatísticas económicas e financeiras
num quadro abrangente de contas trimestrais por sector
institucional. Estas contas irão abarcar as sociedades financeiras
e não financeiras, as administrações públicas e as famílias e irão
incluir as relações com os agentes económicos fora da área do
euro. Tal irá melhorar a coerência entre as variáveis não financeiras
e financeiras, facilitando, deste modo, a análise sectorial. O
desenvolvimento de estatísticas novas e melhoradas, por exemplo,
sobre os intermediários financeiros não monetários, constitui
igualmente uma importante prioridade no médio prazo, que irá
também apoiar o referido objectivo e reforçar ainda mais a base
estatística para a política monetária do BCE e para as outras
atribuições do SEBC.

É publicado um amplo conjunto de estatísticas nos comunicados
de imprensa mensais e trimestrais e na secção “Estatísticas da
área do euro” do Boletim Mensal do BCE. As estatísticas sobre
a evolução económica recente na área do euro e nos Estados-Membros da UE são igualmente resumidas no Statistics Pocket
Book, outra edição do BCE, em formato prático. Este pequeno
livro contém ainda várias comparações entre a área do euro, a
UE, os Estados Unidos e o Japão. Para obter gratuitamente estas
publicações, contactar o BCE na morada indicada no verso deste
desdobrável.
Todas as estatísticas podem ser consultadas também na secção
de estatística do site do BCE (www.ecb.int). A documentação
pormenorizada sobre as definições e conceitos utilizados nas
várias estatísticas (incluindo toda a legislação) encontra-se
igualmente disponível no site.
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INFORMAÇÕES
Para mais informação, contactar a Divisão de Imprensa e
Informação (tel.: +49 69 1344 7454 ou 7455, fax +49 69 1344
7404) ou enviar um e-mail para: info@ecb.int.
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