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1. Inleiding
Het hoofddoel van het Eurosysteem is het handhaven van prijsstabiliteit binnen het eurogebied.1
Onverminderd het doel van prijsstabiliteit, moet het Eurosysteem het algemene economische
beleid in de Gemeenschap ondersteunen. In het kader van deze doelstellingen heeft het
Eurosysteem de taak het monetaire beleid te bepalen en ten uitvoer te leggen en
valutamarktoperaties uit te voeren.
Het Verdrag betreffende de Europese Unie wees aan het Europees Monetair Instituut (EMI) de
taak toe van het treffen van statistische voorbereidingen voor de derde fase van de Economische
en Monetaire Unie (EMU) en, meer in het bijzonder, van het bevorderen, voorzover noodzakelijk,
van de harmonisatie van statistieken. Het EMI heeft in juli 1996 voor het eerst een rapport
uitgebracht over de statistische vereisten (het zogenoemde Implementatiepakket). Het in mei
2000 gepubliceerde rapport getiteld “Door het ESCB verzamelde en samengestelde statistische
gegevens” biedt een actueel overzicht van de statistische informatieverschaffing, met uitzondering
van de algemene economische statistieken die in dit document aan bod komen.
Naast monetaire, bancaire en aanverwante statistieken, de betalingsbalans en de financiële
rekeningen (terreinen waarop de ECB de enige verantwoordelijke is voor statistieken op EUniveau of de verantwoordelijkheid deelt met de Europese Commissie (Eurostat), en die worden
behandeld in het rapport “Door het ESCB verzamelde en samengestelde statistische gegevens”),
zijn andere statistieken eveneens van belang voor het voeren van monetair beleid en het
verrichten van valutamarktoperaties. Deze betreffen met name prijs- en kostenstatistieken,
nationale rekeningen, overheidsinkomsten en –uitgaven, arbeidsmarktstatistieken en een breed
scala van andere economische statistieken. Deze groep statistieken worden in dit document
“algemene economische statistieken” genoemd. De ECB werkt nauw samen met de Europese
Commissie om aan de vereisten met betrekking tot deze terreinen te voldoen. In vele gevallen
zijn deze vereisten onderworpen aan Verordeningen van de EU-Raad en van de Commissie binnen
het kader zoals dat is vastgelegd door Verordening (EG) No. 322/97 van de Raad betreffende de
communautaire statistiek.
Economische statistiek is tevens het hoofdonderwerp van een gedetailleerd rapport van het
Monetair Comité inzake de informatievereisten in de Economische en Monetaire Unie (EMU), die
grotendeels overeenkomen met de statistische vereisten van de ECB op dit gebied. Het rapport
werd in januari 1999 goedgekeurd door de Ecofin-raad, en werd in juli 1999 en juni 2000 gevolgd
door voortgangsrapporten.2 De Ecofin heeft recentelijk de Europese Commissie (Eurostat)
verzocht om, in nauwe samenwerking met de ECB, een actieplan op te stellen waarin voor iedere
lidstaat en voor elk statistisch terrein wordt bepaald waar hoognodig voortgang moet worden
geboekt, alsmede de mogelijke aanpassingen van bestaande statistische regelgeving.
Alle landen van het eurogebied produceren algemene economische statistieken. Het Eurosysteem
heeft statistische behoeften vergelijkbaar met die van de nationale monetaire-beleidsautoriteiten
in het eurogebied in het verleden, en die van de overige monetaire autoriteiten verantwoordelijk
voor grote economische regio’s (in het bijzonder de Verenigde Staten). Statistische gegevens van
hoge kwaliteit zijn van essentieel belang bij het nemen van de juiste monetaire-beleidsbeslissingen.
Verkeerde beleidsmaatregelen als gevolg van onvolledige of onbetrouwbare statistische gegevens
1

Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale
centrale banken van de lidstaten van de Europese Unie (EU). Met de term “Eurosysteem” wordt verwezen naar de
ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten van de EU die tezamen het eurogebied vormen. De
“Statuten” verwijzen naar de Statuten van het ESCB en van de ECB.

2

Het rapport en de voortgangsrapporten zijn beschikbaar op het internet: http://ue.eu.int/emu/stat/main.htm.
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kunnen zeer schadelijk zijn voor de economie aangezien zij tot een hogere inflatie en een lagere
productie en werkgelegenheid kunnen leiden. De ECB (en haar voorloper, het Europees Monetair
Instituut) heeft nooit getwijfeld aan het belang van een breed scala van actuele en betrouwbare
gegevens voor het eurogebied.
Hoewel ze in verschillende opzichten niet wezenlijk “nieuw” zijn, impliceren de vereisten van het
Eurosysteem aanvullende eisen voor het verschaffen van economische statistieken. Ten eerste
werd bijna geen van de indicatoren door alle lidstaten geproduceerd, hoewel er in alle lidstaten
een soortgelijke reeks statistieken werden samengesteld. De beschikbaarheid van statistieken
betreffende alle landen van het eurogebied vormt een essentiële voorwaarde van het
Eurosysteem. Ten tweede is er een voldoende mate van harmonisatie van de nationale gegevens
nodig om aggregaten voor het eurogebied samen te kunnen stellen. Dit omvat tevens een
voldoende mate van convergentie van werkwijzen met betrekking tot het tijdschema voor
publicatie, herzieningen, seizoencorrecties, etc.
Vanwege de nadruk op volledige en vergelijkbare gegevens voor alle landen van het eurogebied,
betekenen de statistische vereisten dat samenstellers van economische statistieken zich voor
nieuwe uitdagingen gesteld zien. Alle landen van het eurogebied zullen op zijn minst enkele nieuwe
statistieken moeten invoeren. Bovendien betekent dit in de meeste gevallen een aanpassing van de
nationale methoden voor het samenstellen van economische statistieken teneinde te voldoen aan
de vergelijkbaarheidsmaatstaven betreffende statistieken voor het eurogebied. Hieraan kan alleen
worden voldaan als de producenten van de statistieken hoge prioriteit geven aan de noodzakelijke
veranderingen en beschikken over de benodigde middelen. Na 18 maanden van Monetaire Unie
zijn er dringend verbeteringen nodig.
Naast de lidstaten dient de Europese Commissie (Eurostat) passende voorzieningen te treffen
voor de tijdige samenstelling van aggregaten voor de EU en het eurogebied. In veel gevallen zijn
deze niet simpelweg de optelsom van de gegevens uit de deelnemende landen. Bepaalde
transacties tussen lidstaten en tussen EU-instellingen en lidstaten kunnen bij de consolidatie beter
buiten beschouwing worden gelaten, en de seizoencorrectie van aggregaten voor de EU en het
eurogebied behoeft specifieke aandacht. Aangezien de EU-instellingen (met uitzondering van de
Europese Investeringsbank en de ECB) en hun budgetten onderdeel zijn van de overheidssector
van de EU en van het eurogebied, dient de Europese Commissie (Eurostat) voor hen bovendien
afzonderlijke sectorrekeningen op te stellen.
Er zijn forse inspanningen op lidstaat- en Europees niveau nodig om te verzekeren dat alle
relevante statistieken voor het eurogebied als geheel beschikbaar komen direct na publicatie van
de nationale gegevens door die lidstaten die de beste statistische procedures hanteren.

2. Overzicht van de gegevensvereisten voor algemene economische
statistieken
Het huidige overzicht bevat geen vereisten die wezenlijk nieuw zijn in vergelijking met de
vereisten die reeds waren opgenomen in het EMI Implementatiepakket van 1996 of het rapport
van het Monetair Comité uit 1999 betreffende de informatievereisten in de Economische en
Monetaire Unie. Het kan dienen als basis voor het plannings- en ontwikkelingswerk van de
producenten van de statistieken.
Wat betreft de bestaande algemene bepalingen betreffende de algemene economische statistieken
voor het eurogebied dient te worden opgemerkt dat de juridische basis voor het produceren
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ervan sinds het begin van de jaren negentig in door de Raad van de EU en de Commissie
goedgekeurde statistische wetgeving is ontwikkeld. De Verordening betreffende communautaire
statistiek gaat voor communautaire statistieken uit van het subsidiariteitsbeginsel, maar stelt dat
“om de vergelijkbaarheid van de resultaten te garanderen, worden de communautaire statistieken
geproduceerd op basis van uniforme regels en – in bepaalde, naar behoren gemotiveerde gevallen
– aan de hand van geharmoniseerde methodes” (Artikel 1). Het gemeenschappelijke monetaire
beleid van het eurogebied rechtvaardigt en vereist dat uniforme regels en geharmoniseerde
methodes worden ontwikkeld voor macro-economische kernstatistieken.
Wat betreft de geografische dekking is, gezien het hoofddoel van de ECB, te weten handhaving
van prijsstabiliteit in het eurogebied, het verzamelen van gegevens voor het eurogebied als geheel
en voor de individuele landen die deelnemen aan de gemeenschappelijke munt van het grootste
belang. Met name de gegevens van de grootste vier landen van het eurogebied zijn van belang
(Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje nemen ongeveer 80% van het bbp van het eurogebied voor
hun rekening), aangezien ontbrekende gegevens voor deze landen het samenstellen van
betrouwbare ramingen voor het eurogebied ernstig zouden bemoeilijken.
Voor de EU-landen die nog niet deelnemen aan de gemeenschappelijke munt bestaan echter
vergelijkbare vereisten. Voor het analyseren van de externe ontwikkelingen en hun invloed op de
economie van het eurogebied is een reeks economische statistieken van belangrijke niet-EU
landen eveneens van belang. Paragraaf 4 bevat nadere gegevens met betrekking tot landen buiten
het eurogebied.
Wat betreft de sectorale dekking, moeten de statistieken een volledig beeld geven van de
economie, hetgeen met name betekent dat, naast de conventionele statistieken over de industrie
en de detailhandel, indicatoren beschikbaar moeten komen van de steeds belangrijker wordende
dienstensector alsmede hoogfrequente gegevens betreffende de overheidssector. Teneinde zorg
te dragen voor consistentie op de verschillende statistische terreinen, dient een geharmoniseerde
definitie te worden vastgesteld voor de industriële hoofdsectoren.
Wat betreft de tijdige beschikbaarheid van statistieken voor het eurogebied, is een
minimumvereiste voor het gemeenschappelijke monetaire beleid dat de resultaten voor het
eurogebied beschikbaar komen direct na publicatie door de individuele landen van het eurogebied
of een aantal eurolanden die een betrouwbare basis vormen voor het samenstellen van de
resultaten voor het eurogebied. Om de statistieken voor het eurogebied tijdig beschikbaar te
hebben, is het volgende van belang. Ten eerste dienen de vereisten voor de productie van
statistieken in de lidstaten, zoals opgenomen in de verschillende Verordeningen in de vorm van
tijdslimieten voor aanlevering door nationale statistische instituten (hierna NSI’s genoemd) aan de
Europese Commissie (Eurostat), voldoende streng te zijn. Alle lidstaten moeten op zijn minst
trachten te voldoen aan de hoogste normen die momenteel in de EU worden gehanteerd; daarna
kan wellicht worden geprobeerd aan de hoogste normen wereldwijd te voldoen. Ten tweede
moeten de nationale autoriteiten de nationale gegevens tijdig beschikbaar stellen aan de Europese
Commissie (Eurostat). Eurostat is de centrale bron voor de Europese algemene economische
statistieken en moet de mogelijkheid hebben gegevens over individuele EU-landen aan Europese
gebruikers ter beschikking te stellen op hetzelfde moment dat de gegevens op nationaal niveau
worden gepubliceerd. Ten derde dient Eurostat zeer tijdig, op basis van de nationale gegevens,
aggregaten voor het eurogebied samen te stellen en deze onverwijld te publiceren.
Met het verzoek om tijdig beschikbare gegevens rijst tevens de vraag over de afruil tussen
tijdigheid en betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van de statistieken die worden gebruikt voor
het rechtvaardigen van de monetaire-beleidsbeslissingen is essentieel voor de geloofwaardigheid.
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Het Eurosysteem is zich bewust van de beperkingen van tijdigheid en is voorzichtig met het
vragen om krappere tijdschema’s. In veel gevallen echter lijkt het mogelijk sneller met resultaten
te kunnen komen, aangezien verschillende EU-lidstaten al aan de normen voldoen zonder aan
kwaliteit te hebben ingeleverd. Bovendien zijn tijdig geaggregeerde resultaten belangrijker dan
gedetailleerde uitsplitsingen. In plaats van een algemene vereiste geldend voor alle producenten op
het gehele terrein van algemene economische statistieken in het eurogebied, is de vereiste
derhalve om voor het hele eurogebied de kwaliteit van die landen te bereiken die reeds tijdig
kerngegevens leveren.
Wat betreft de frequentie van de gebruikte gegevens, zijn maand- of kwartaalgegevens een
vereiste voor monetaire-beleidsdoeleinden. Eveneens van belang voor economische en
econometrische analyse is dat de tijdreeksen voldoende lang zijn. Zij dienen zo ver mogelijk terug
te gaan en dienen op zijn minst een of twee conjunctuurcycli te omvatten.
Voor degenen die statistieken gebruiken voor beleidsdoeleinden, zijn herzieningen een reden tot
zorg. Teneinde te voorkomen dat aggregaten voor het eurogebied regelmatig en bij voortduring
worden herzien, is een gecoördineerd herzieningsbeleid wenselijk voor gegevens over het
eurogebied. Aangezien de meeste van deze gegevens bovendien aan seizoeninvloeden bloot staan,
is aanvullend gebruik van seizoenvrije en, waar relevant, voor het aantal werkdagen gecorrigeerde
gegevens noodzakelijk. De samenstelling van gegevens voor het eurogebied als geheel vereist
eveneens doorzichtigheid ten aanzien van de aggregatiemethoden.

3. Specifieke statistische vereisten
De in Paragraaf 2 behandelde algemene statistische onderwerpen worden in deze paragraaf niet
herhaald. Er wordt alleen naar verwezen als sprake is van aanvullende vereisten. De Bijlage bij dit
document bevat een verkort overzicht van de belangrijkste macro-economische indicatoren die
voor monetaire-beleidsdoeleinden worden gebruikt, de vereiste graad van detaillering en
3
tijdigheid, en een vereenvoudigde indeling in twee brede prioriteitscategorieën.
3.1 Geharmoniseerde Consumptieprijsindex (HICP)
De maandelijkse Geharmoniseerde Consumptieprijsindex is een van de hoekstenen van het
statistische systeem voor het eurogebied. De ECB (en haar voorganger, het EMI) is nauw
betrokken geweest bij de voorbereidende en ontwikkelingswerkzaamheden betreffende de
geharmoniseerde indexcijfers van consumptieprijzen, met name via de overlegprocedures zoals
neergelegd in artikel 5.3 van de Verordening van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van
de consumptieprijzen. De belangrijkste vereisten van monetair beleid zijn een brede dekking van
de uitgaven van huishoudens, vergelijkbare dekking en methoden, en de tijdige publicatie van
betrouwbare resultaten op maandbasis.4 Voor de verdere werkzaamheden met betrekking tot de
geharmoniseerde consumptiecijfers is het van bijzonder belang te komen tot een bevredigende
oplossing voor de eigenaar-gebruiker-kwestie en voortgang te boeken op het moeilijke terrein
van kwaliteitsaanpassing.
Tegen de achtergrond van het gebruik van de geharmoniseerde consumptieprijsindex voor het
beoordelen van convergentie binnen de EU, geldt de behoefte aan vergelijkbare HICP-statistieken
voor alle EU-landen.
3
4

Dit overzicht is gebaseerd op het Implementatiepakket 1996, dat een vergelijkbaar overzicht bevatte.
Zie Verordening (EG) Nr. 2494/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de
consumptieprijzen.
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3.2 Nationale rekeningen op kwartaal- en jaarbasis
De nationale rekeningen op kwartaalbasis zijn van cruciaal belang bij het beoordelen van de
conjunctuurfase waarin de economie zich bevindt en de mate waarin dit de vooruitzichten voor
het prijsbeloop zou kunnen beïnvloeden. Rekeningen op jaarbasis, die met een grotere vertraging
verschijnen maar gedetailleerder zijn, bieden de noodzakelijke basis voor een breed gefundeerde
analyse van structurele ontwikkelingen en trends voor de langere termijn.
De hoofdaggregaten op kwartaalbasis en meer gedetailleerde nationale rekeningen op jaarbasis
5
vallen onder de ESR-Verordening , die een uitgebreide methodologie bevat en een gedetailleerd
programma voor de verzending van gegevens van NSI’s naar de Europese Commissie (Eurostat).
Als basis voor de statistieken van het eurogebied is volledige implementatie van de Verordening
vereist, met name met betrekking tot de gegevens op kwartaalbasis. Specifieke nationale
vrijstellingen van de in de Verordening neergelegde verplichtingen dienen te worden opgeheven.
De hoofdaggregaten op kwartaal- en jaarbasis dienen met een maximale vertraging van één
kwartaal na de referentieperiode te worden gepubliceerd. De door sommige lidstaten bereikte
norm - 60 tot 70 dagen – dient de doelstelling voor het eurogebied te zijn. De eerste bbpramingen voorafgaand aan dit tijdstip zijn zeer nuttig, mits ze voldoende betrouwbaar zijn.
Overige nationale rekeningen op jaarbasis, in het bijzonder tabellen naar bedrijfstak, dienen zes
maanden na het referentiejaar beschikbaar te komen.
Voor conjunctuuranalyses zijn voldoende lange tijdreeksen voor rekeningen op kwartaal- en
jaarbasis van belang. Overeenkomstig de Verordening dienen de hoofdaggregaten op kwartaalbasis
terug te gaan tot 1980, en de gegevens op jaarbasis tot 1970.
3.3 Nationale rekeningen op kwartaal- en jaarbasis naar sector

6

De verschaffing van jaarrekeningen per sector en van een reeks kwartaalrekeningen per sector
waarin economische sleutelindicatoren worden getoond, zoals gezinsbesparingen en de
investeringen van (niet-financiële) ondernemingen, is van essentieel belang. Deze rekeningen
maken het tevens mogelijk de vermogensoverdrachten- en financiële rekeningen van de
verschillende financiële en niet-financiële sectoren van het eurogebied op kwartaalbasis globaal
met elkaar in overeenstemming te brengen. Zij ondersteunen derhalve niet alleen de analyse van
inkomsten, uitgaven en de productie, maar tevens die van besparingen, financiering en
investeringen in de verschillende sectoren, en tussen hen en de rest van de wereld.
In de ESR-Verordening wordt de methodologie voor de uitgebreide sectorrekeningen reeds
uiteengezet. Hoewel de Verordening tevens voorziet in de verzending door lidstaten van
jaargegevens aan de Europese Commissie (Eurostat), zijn deze nog niet verplicht sectorgegevens
op kwartaalbasis aan te leveren.
Naast de vermogensoverdrachtenrekeningen op kwartaalbasis, waarvoor een uitsplitsing naar
sector in overeenstemming met de financiële rekeningen van essentieel belang is, dient de
uitsplitsing naar sector op kwartaalbasis op zijn minst een onderscheid te maken tussen
ondernemingen (financiële en niet-financiële), de overheid en huishoudens (met inbegrip van
instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens). Deze uitsplitsing naar sector
5
6
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Verordening (EG) Nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen in de Gemeenschap.
Voor nadere gegevens over de overheidssector, zie Paragraaf 3.4.
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dient te worden toegepast op de belangrijkste sluitposten (toegevoegde waarde,
exploitatieoverschot en gemengd inkomen, saldo primaire inkomens, besteedbaar inkomen,
besparingen en de netto kredietverlening/kredietopneming), en op de transacties die tot deze
sluitposten leiden (inkomen uit arbeid, belastingen, subsidies, inkomen uit onroerend
goed,
sociale-verzekeringspremies,
overige
inkomensoverdrachten,
eindconsumptie,
vermogensoverdrachten, investeringen, verbruik van vaste activa, etc).
3.4 Overheidsinkomsten en –uitgaven op kwartaal- en jaarbasis
Het volgen van de ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsfinanciën vereist dat lidstaten
op jaarbasis informatie verschaffen over het tekort/overschot en over de factoren die daaraan ten
grondslag liggen, d.w.z. over de totale uitgaven en inkomsten en de respectieve categorieën.
Terwijl de buitensporige-tekortenprocedure zich richt op het tekort/overschot, hecht de ECB
belang aan het redelijk nauwgezet volgen van de samenstelling van de overheidsuitgaven.
De ECB vereist tevens kwartaalgegevens met betrekking tot de overheidsuitgaven en –inkomsten
binnen drie maanden na de referentieperiode. Er moet snel vooruitgang worden geboekt op dit
gebied, en het streven moet zijn om de totaalinkomsten en –uitgaven, samen met een adequate
uitsplitsing, ruim voor 2005 beschikbaar te hebben.
Volgens de Verordening van de Commissie met betrekking tot kortetermijnstatistieken van de
7
overheidsfinanciën, komen de eerste kwartaalgegevens in 2000 beschikbaar. De Verordening
voorziet in de samenstelling van de hoofdcomponenten van de overheidsinkomsten en socialezekerheidsvoorzieningen. De bedoeling is dat gegevens uiterlijk drie maanden voor het einde van
het kwartaal waarop ze betrekking hebben, aan de Europese Commissie (Eurostat) worden
toegezonden. Daarnaast is vereist dat de kwartaalgegevens vanaf het eerste kwartaal van 1991
vóór juni 2002 worden aangeleverd. Teneinde aggregaten voor het eurogebied te kunnen
samenstellen en consistent te zijn met de jaarstatistieken, dienen de kwartaalstatistieken eveneens
gebaseerd te zijn op de ESR-methodologie.
Naast de overheidsinkomsten en –uitgaven van de lidstaten, is informatie over de EU-begroting
vereist voor het samenstellen van aggregaten voor het eurogebied en de EU, gebaseerd op de
ESR-methodologie.
Bovendien zijn binnen het kader van de nationale rekeningen naar sector gegevens vereist
betreffende de overheidsrekeningen, op kwartaalbasis, en in gedetailleerdere vorm, op jaarbasis
(Paragraaf 3.3).
Terwijl kwartaalgegevens de hoogste prioriteit hebben voor kortetermijnstatistieken betreffende
overheidsfinanciën, zijn gegevens die frequenter worden gepubliceerd (met name maandgegevens)
tevens beschikbaar op nationaal niveau. Hoewel deze gegevens doorgaans niet geharmoniseerd
zijn en enkel betrekking hebben op onderdelen van de overheidssector, bieden zij aanvullende
informatie over de nationale begrotingsprocedure.
3.5 Kortetermijnstatistieken voor de industrie (waaronder de bouwnijverheid)
Het EMI heeft in haar formele Advies betreffende de ontwerpverordening van de Raad inzake
kortetermijnstatistieken, de statistische vereisten gespecificeerd op het gebied van

7

Verordening (EG) Nr. 264/2000 van de Commissie van 3 februari 2000 tot uitvoering van Verordening (EG) nr.
2223/96 van de Raad met betrekking tot kortetermijnstatistieken van de overheidsfinanciën.
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kortetermijnstatistieken (beschreven in paragraaf 3.5 en 3.6 van dit document).8 Als basis voor de
kortetermijnstatistieken in het eurogebied is volledige implementatie van de Verordening nodig.
De kortetermijnstatistieken bevatten belangrijke informatie over de vraag, de productie en de
prijzen, en worden gebruikt als voorlopende indicatoren voor de nationale rekeningen op
kwartaalbasis. De industriële productie is de meest belangrijke indicator voor de actuele
bedrijvigheid in de industriële sector. Indicatoren van orderontvangsten of de orders in
portefeuille zijn belangrijk als indicatoren van de toekomstige productie. De maandindicatoren van
afzetprijzen alsmede indicatoren van kosten (bijv. productiekosten, maar ook lonen) worden
gebruikt voor de inflatieanalyse. Dit dient tevens prijsindices te bevatten voor de invoer en
uitvoer van het eurogebied. Gegevens over de werkgelegenheid en het werkaanbod zijn belangrijk
voor de analyse van de economische bedrijvigheid, en zijn vaak nodig om aanvullende indicatoren
af te leiden, zoals uurlonen of productiviteit.
De prioriteit van het Eurosysteem is niet al te gedetailleerde, snel beschikbare informatie over de
belangrijkste ontwikkelingen op geaggregeerd niveau, in plaats van zeer gedetailleerde informatie
naar bedrijfstak. Rekening houdend met de ervaringen in de verschillende eurolanden, zou voor
de algemene vereiste van tijdigheid kunnen gelden niet meer dan ongeveer 30 tot 40 dagen voor
maandindicatoren en niet meer dan 60 dagen voor kwartaalindicatoren. Deze vereiste verwijst
doorgaans naar de NACE-afdelingen voor industriële statistieken. Nu en dan worden door de
ECB nadere gegevens gebruikt (NACE-groepen), maar de vereisten voor wat betreft tijdige
beschikbaarheid en frequentie zijn minder streng.
Voor sommige indicatoren van kortetermijnstatistieken, namelijk orderontvangsten, omzet en
afzetprijzen, wordt een geografische onderverdeling gemaakt tussen de activiteiten die verband
houden met de “binnenlandse” en met de “externe” markt. Voor de analyse van het eurogebied
dient deze uitsplitsing tevens beschikbaar te zijn voor binnen het eurogebied verrichte
werkzaamheden en transacties met landen buiten het eurogebied.
9

Gegevens over de huizenprijzen voor het eurogebied dienen tijdig en op kwartaalbasis
beschikbaar te komen als informatie die verband houdt met de inflatie en voor de analyse van de
huizenmarkt. Indicatoren van de bedrijvigheid op de huizenmarkt (bijv. bouwvergunningen) zijn
eveneens waardevol.
3.6 Kortetermijnstatistieken voor de detailhandel en overige diensten
De tweede groep van vereiste kortetermijnindicatoren op maand- en kwartaalbasis heeft
betrekking op de detailhandelssector alsmede op overige dienstensectoren. Ze zijn tevens
opgenomen in de Verordening inzake kortetermijnstatistieken.
De maandgegevens over de detailhandelsomzet zijn een voorlopende indicator van de
gezinsconsumptie op kwartaalbasis in de nationale rekeningen, die de grootste uitgavenpost
vormt. De gegevens dienen tijdig te worden gepubliceerd (bij voorkeur binnen een maand) en
informatie te bevatten over de belangrijkste bedrijfstakken (zoals vereist in de bovengenoemde
Verordening).

8
9

10

Advies van het EMI van 11 september 1997. Zie tevens de definitieve Verordening (EG) Nr.
1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken.
De huizenprijzen worden behandeld in Paragraaf 3.5, hoewel ze strikt genomen niet onder dit
kopje vallen.
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Naast de kortetermijnstatistieken voor de industrie en de detailhandel, is het verzamelen van
maand- en kwartaalstatistieken van belang, met name voor de conjunctuurgevoelige
bedrijfstakken. De aard van de wenselijke indicatoren is vergelijkbaar met die in andere sectoren,
d.w.z. indicatoren van bedrijvigheid (bijv. omzet), van prijzen en loonkosten en aantal gewerkte
uren in aggregaten. Gezien het toenemende belang van de dienstensector (de dienstensector
draagt aanzienlijk meer bij aan het bbp dan de industriële productie), en het feit dat het beloop
van de productie, de werkgelegenheid en de prijzen in verschillende van deze sectoren aanzienlijk
verschilt van de ontwikkeling in de industriële sector, is er echter een duidelijke behoefte aan
10
statistieken die met een hogere frequentie verschijnen dan jaarlijks.
3.7 Arbeidsmarktstatistieken – werkgelegenheid en werkloosheid
De statistische vereisten kunnen worden gegroepeerd in twee vereenvoudigde categorieën. De
eerste vereiste betreft tijdig beschikbare ramingen van geaggregeerde werkgelegenheids- en
werkloosheidscijfers voor de economie als geheel en haar belangrijkste sectoren (bijv. de
nationale “A6”-uitsplitsing naar zes hoofdsectoren), aangevuld met een aantal extra indicatoren
van de arbeidsmarkt (bijv. maatstaven voor het feitelijke werkaanbod – d.w.z. het aantal gewerkte
uren, etc. – en vacatures). De tweede vereiste betreft meer gedetailleerde gegevens per
bedrijfstak of andere sociaal-economische variabelen (naar geslacht, naar leeftijd en naar
opleidingsniveau), waarvoor de tijdigheid/frequentie-vereiste lager ligt. Vergelijking met ramingen
die worden gebruikt in het kader van de nationale rekeningen is wenselijk.
De statistieken die relevant zijn voor monetair beleid met betrekking tot de werkgelegenheid zijn
– met verschillende sectoren en variabelen - opgenomen in drie rechtsinstrumenten op EUniveau. De Verordening van de Raad betreffende kortetermijnstatistieken omvat maandgegevens
voor de industrie (met inbegrip van de bouwnijverheid) over de werkgelegenheid, gewerkte uren
en werkenden in de detailhandel en overige diensten. De ECB-vereisten op het gebied van
tijdigheid en gedetailleerdheid zijn gelijk aan de vereisten voor andere kortetermijnstatistieken (zie
Paragraaf 3.5 en 3.6). De ESR-Verordening vereist tevens kwartaalcijfers voor de werkgelegenheid
alsmede cijfers over de werkloosheid en het aantal gewerkte uren (laatstgenoemde vanaf 2003
met een jaarlijkse frequentie). Krachtens de ESR-Verordening is dit vereist voor de gehele
economie en de hoofdsectoren. De ECB-vereisten zijn gelijk aan de vereisten voor de overige
kwartaal- en jaarrekeningen (zie Paragraaf 3.2); met name het belang van gegevens over het aantal
gewerkte uren dient echter te worden benadrukt. De derde bron – en mogelijk de meest
11
gedetailleerde – is de steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap. Van de
zeer gedetailleerde enquête is slechts een klein deel nodig voor de reguliere monetairebeleidsanalyse; voor dit onderdeel echter, is tijdige aanlevering wenselijk van kwartaaluitkomsten
voor het eurogebied en de eurolanden, uiterlijk ongeveer zes weken na het referentiekwartaal.
De maandelijkse werkloosheidscijfers van de Europese Commissie (Eurostat) vallen thans onder
een heren-akkoord, en de beschikbaarheid is in de afgelopen maanden verbeterd. In zijn
Implementatiepakket 1996 heeft het EMI het belang benadrukt van gegevens over de duur van de
werkloosheid. Eveneens van belang zijn gegevens over de ontwikkelingen in de werkloosheid
(nieuwe werklozen, nieuw aangesteld personeel), ramingen van onderbezetting, alsmede ramingen
van vacatures.

10

11

Alle marktdiensten tezamen (uitgezonderd de distributiehandel) namen in 1997 39% van de totale toegevoegde
waarde in de EU en 31% van de totale werkgelegenheid voor hun rekening; zie het Eurostat nieuwsbericht van 24
maart 2000.
Verordening (EG) Nr. 577/98 van de Raad van 09.03.98 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar
de arbeidskrachten in de Gemeenschap.

ECB • Statistische vereisten voor algemene economische statistieken ∙ Augustus 2000

11

Volledige en vergelijkbare gegevens betreffende de arbeidsmarkt kunnen vaak alleen worden
verkregen uit enquêtes die met vrij grote vertraging resultaten publiceren. Vanuit het perspectief
van het monetaire beleid voor het eurogebied is het daarom tevens wenselijk een manier van
aanpak te vinden waarmee gegevens sneller beschikbaar kunnen komen.
3.8 Arbeidsmarktstatistieken – loon- en arbeidskostenstatistieken
Loon- en arbeidskostencijfers zijn indicatoren voor inflatieanalyse almede indicatoren van
concurrentiekracht. Het meest van belang voor de ECB op dit gebied is een betrouwbare maatstaf
van de arbeidskosten voor het hele eurogebied op maand- of kwartaalbasis. Deze statistieken
dienen bij voorkeur betrekking te hebben op de hele economie, en de belangrijkste
arbeidskostencomponenten te omvatten. Zij moeten herkenning van de ontwikkelingen in de
hoofdsectoren mogelijk maken, bij voorkeur op NACE-afdelingsniveau, en een uitsplitsing bieden
in ten minste de twee belangrijke kostencomponenten (bruto lonen, en de socialeverzekeringspremies voor werkgevers). Voor het monetaire beleid is geen hoogfrequente
uitsplitsing naar sociaal-economische maatstaven nodig (bijv. opleiding of geslacht). Het is
wenselijk dat de begrippen met betrekking tot de gegevens voortvloeiend uit de
kortetermijnstatistieken en arbeidsmarktstatistieken met nationale rekeningen als bron, consistent
zijn.
Uit gegevens over loonakkoorden kunnen belangrijke conclusies voor de arbeidsmarkt en het
effect op toekomstige prijsontwikkelingen worden afgeleid. Afhankelijk van de institutionele
afspraken op de arbeidsmarkten in het eurogebied dienen deze gegevens echter maandelijks
beschikbaar te komen.
3.9 Enquêtes onder bedrijven
Vergelijkbare enquêtes onder bedrijven in het eurogebied zijn belangrijk als statistische basis voor
analyses van het eurogebied, en zorgen thans voor opvulling van enige lacunes in de kwantitatieve
statistieken (bijv. de beoordeling van orderportefeuilles). Een deel van de informatie die resulteert
uit enquêtes, met name gegevens over capaciteitsbenutting, is niet beschikbaar uit andere
statistische bronnen. Voor monetaire-beleidsanalyse is een maandfrequentie en, in sommige
gevallen, een kwartaalfrequentie toereikend, alsook een zekere mate van specificatie naar
economische sector.
Een belangrijk ontwikkelingsgebied is de invoering van een enquête in de dienstensector, dat wil
zeggen ten minste voor die sub-sectoren die blootstaan aan grotere conjunctuurbewegingen. In
verschillende landen is men bezig dit te verwezenlijken, en het is belangrijk dat deze uiteindelijk
resulteren in een vergelijkbare enquête voor het eurogebied als geheel.
3.10 Buitenhandelsstatistieken
De ECB vereist maandgegevens over de uitvoer en invoer, uitgedrukt in waarden en volumes, en
indices voor de waarde per eenheid product. De gegevens voor het eurogebied zijn
geconsolideerd (na saldering met de interne transacties binnen het eurogebied). Naast een
uitsplitsing naar partnerregio’s en belangrijke landen, wordt een uitsplitsing naar categorieën
goederen gebruikt. Behalve de eencijferige uitsplitsing onder “SITC Rev. 3”, is het wenselijk dat
sub-aggregaten worden samengesteld voor de industriële hoofdsectoren van de economie. Een
gedetailleerdere uitsplitsing naar goederen wordt slechts af en toe gebruikt, en de vereisten op
het gebied van frequentie en tijdigheid zijn minder streng. Voor de eurolanden is, voorzover er

12
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Intrastat-gegevens voorhanden zijn, een uitsplitsing vereist naar handel met partnerlanden binnen
het eurogebied en die met landen buiten het eurogebied.
Vanwege het gebrek aan andere statistische gegevens over het prijsbeloop voor de invoer en
uitvoer van het eurogebied, met name echte handelsprijsindices voor het eurogebied als geheel, is
de aanlevering van maandindices voor de waarde per eenheid product van bijzonder belang voor
de ECB (zie tevens Paragraaf 3.5).
De wettelijke bepalingen betreffende buitenhandelstatistieken zijn thans neergelegd in een aantal
Verordeningen van de Europese Raad en de Commissie, afzonderlijk voor de interne handel
12
binnen de EU (“Intrastat”) en de handel met landen buiten de EU. Ten aanzien van de handel
tussen de lidstaten, bedragen de uiterste data voor het toezenden van gegevens aan de Europese
Commissie (Eurostat) acht weken (voor totaalwaarden uitgesplitst naar partnerland) en tien
weken (voor de volledige reeks), terwijl de termijn voor de handel met landen buiten de EU zes
weken bedraagt. Met betrekking tot de buitenhandel van het eurogebied zijn deze vertragingen
vanuit het oogpunt van beleidsdoeleinden aan de lange kant. De volledige handelscijfers voor het
eurogebied dienen ongeveer 40 dagen na het einde van de referentiemaand beschikbaar te zijn,
ongeveer twee weken later gevolgd door een completere reeks gegevens.

4. Statistieken voor landen buiten het eurogebied
4.1 EU-landen buiten het eurogebied
De economische statistieken voor de lidstaten die niet deelnemen aan de gemeenschappelijke
munt zijn vereist voor drie hoofddoeleinden. Ten eerste is krachtens artikel 122, lid 2, van het
Verdrag een sleutelreeks van macro-economische convergentie-indicatoren vereist voor de
reguliere beoordeling van convergentie. Ten tweede wordt een bredere reeks van statistieken
gebruikt voor het volgen van de economische ontwikkelingen in deze landen in het kader van de
beoordeling door de ECB van externe ontwikkelingen buiten het eurogebied. Ten slotte beogen
de statistische vereisten in algemene zin vergelijkbare maatstaven aan te leggen voor landen in het
eurogebied en voor landen die in een later stadium tot het eurogebied zullen toetreden. Dit
garandeert een soepele integratie van de statistieken van deze landen in het bestaande statistische
kader voor het eurogebied, waaronder toereikende terugrekeningsmogelijkheden voor de
betreffende landen.
De statistische vereisten voor Griekenland zijn dezelfde als de vereisten voor de huidige 11
landen van het eurogebied.
4.2 Statistieken voor toetredingslanden
De vereisten voor de toetredingslanden op het gebied van algemene economische statistieken
verschillen van de vereisten voor EU-landen. Op de korte en middellange termijn – vóór de
mogelijke toetreding van deze landen tot de EU – is een beperkte en voldoende vergelijkbare
reeks sleutelindicatoren nodig om de economische ontwikkelingen in en de convergentie van deze
landen te volgen. Het belangrijkst voor de ECB zijn het bbp, de inflatie-indicatoren, de
12

De uiterste data voor verzending worden uiteengezet in de Verordening (EG) Nr. 1125/94 van de Commissie van 17
mei 1994 betreffende de termijnen voor de indiening van de resultaten van de statistiek van de handel tussen de
lidstaten (voor Intrastat) en de Verordening (EG) Nr. 840/96 van de Commissie van 7 mei 1996 tot vaststelling van
een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad wat de statistiek van de
buitenlandse handel betreft.
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overheidsschuld, tekorten, inkomsten en uitgaven, en andere sterk geaggregeerde statistieken
voor de verschillende sectoren van de economie, alsmede invoer- en uitvoerstatistieken die de
onderlinge afhankelijkheden tussen de landen en het eurogebied en de EU weerspiegelen.
Na toetreding zullen op deze landen dezelfde statistische vereisten van toepassing zijn als die
welke thans gelden voor de EU-landen.
4.3 Statistieken voor niet-EU landen, in het bijzonder de Verenigde Staten en Japan
Voor niet-EU landen gebruikt de ECB de nationale sleutelindicatoren voor de betreffende landen.
De gegevens voor de Verenigde Staten en Japan zijn het belangrijkst. Hoewel volledige
vergelijkbaarheid met de resultaten voor het eurogebied niet mogelijk is, is de toepassing van
internationale standaarden (bijv. het Systeem van Nationale Rekeningen 1993 (SNA 93), dat
tevens de basis vormt voor het nieuwe ESR) en gemeenschappelijke statistische classificaties voor
producten en sectoren (bijv. ISIC, SITC en COICOP) van groot belang. Op dit gebied is met name
het werk van de OESO waardevol.
Voor de verspreiding en kwaliteit van de gegevens, zijn de vereisten van het IMF in het kader van
zijn initiatieven voor gegevensstandaarden van belang. De “Special Data Dissemination Standard”
(SDDS) ziet toe op dekking, periodiciteit, tijdigheid, toegang tot en kwaliteit van de gegevens, en
bevat veel van de door de ECB vereiste sleutelindicatoren.

14
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Bijlage:
Regelmatig benodigde algemene
beleidsanalyse in het eurogebied

economische

indicatoren

voor

monetaire-

Groep 1: Essentiële indicatoren met hoogste prioriteit
Indicator

Mate van detaillering

Tijdigheid
resultaten)

(eerste

(referentieperiode + “x” dagen)

A. Prijzen en kosten
Consumptieprijsindex (HICP)

COICOP viercijferig (zoals gepubliceerd
volgens de Verordening (EG) Nr. 1749/99
van de Commissie), plus aanvullende
homogene aggregaties

t + 15 (en eerder voor eerste
ramingen)

Producentenprijsindex (NACE C-F)

NACE-afdelingen

t + 30-40

Producentenprijzen
dienstensector

van

de

Pas na het beschikbaar komen van de eerste gegevens of resultaten van
proefonderzoeken kunnen vereisten worden gespecificeerd

Beloning

Nationale rekeningen: minimaal A6

Nationale rekening: t + 60-70

Bruto lonen

Kortetermijnstatistieken:
afdelingen

Kortetermijnstatistieken: t + 40-50

Gemiddelde arbeidskosten (of prijzen) en
verdiensten

NACE-

Arbeidskosten (of prijzen): t + 75

Arbeids- en loonkosten per eenheid
product

Arbeidskostenstatistieken: contractlonen,
overige lonen, overige arbeidskosten,
minimaal A6

Uitvoer- en invoerprijsindices

NACE-afdelingen

Uitvoer- en invoerwaarden per eenheid
product

Zie buitenhandel

t + 30-40

B. Vraag en productie
Nationale kwartaal- en jaarrekeningen
voor de economie

Hoofdaggregaten
(ESR 95 Tabel 1)

Nationale kwartaalrekeningen naar sector
(uitgezonderd
de
vermogensoverdrachtenrekening)

Uitsplitsing in S11+12, S13 en S14+15, die
met name belangrijke saldi omvatten als
Toegevoegde
waarde,
Exploitatieoverschot en gemengd inkomen, Saldo
primaire inkomens, Besteedbaar inkomen,
Besparingen

t + 90

Vermogensoverdrachtenrekening
kwartaalbasis naar sector

Uitsplitsing in S11, S121+122, 123+S124,
S125, S13 (Zie Onderdeel C) en S14+S15

t + 90

Industriële productie (NACE C-F)

NACE-afdelingen *

t + 30-40

Orderontvangsten in de industrie (NACE
D-F) (of orders in portefeuille)

NACE-afdelingen *

t + 30-40

Detailhandelsomzet (nominaal en tegen

NACE-afdelingen

op

voor

en

de

economie

groepen

t + 60-70

t + 30-40
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constante prijzen)

(zoals vereist door de Verordening
betreffende kortetermijnstatistieken)

Productie (omzet) in hoofdsectoren van
de dienstverlening

NACE-afdelingen (en groepen waar deze
heterogeen zijn)

t + 30-40

Enquêtes onder bedrijven

Industriële hoofdsectoren

t+1

NACE-afdelingen

t+1

Enquêtes
onder
detaillisten
dienstverlenende bedrijven

en

Enquêtes onder consumenten
Buitenhandel (met landen buiten het
eurogebied)

t+1
SITC Rev. 3 eencijferig en economische
hoofdcategorieën, landen

t + 40 (aggregaten); t + 60 (nadere
gegevens)

C. Niet-financiële rekeningen van overheden13
Overheidsinkomsten en –uitgaven op
jaarbasis

Uitsplitsing zoals gepubliceerd in de
statistieken voor het eurogebied van het
ECB Maandbericht

t + 90 (herziening na t + 240)

Overheidsinkomsten en –uitgaven op
kwartaalbasis

Vereenvoudigde uitsplitsing vergeleken
met de jaargegevens

t + 90

Kwartaalrekeningen van de overheid

Uitsplitsing voor S13 in overeenstemming
met de nationale kwartaalrekeningen
(waaronder
de
vermogensoverdrachtenrekeningen) naar sector (zie
Onderdeel 1B)

t + 90

Nationale rekeningen: minimaal A6

t + 60-70

D. Arbeidsmarkt
Werkgelegenheid en werknemers

Kortetermijnstatistieken:
afdelingen

NACE

t + 40-50
t + 35-45

Enquête
naar
arbeidskrachten:
belangrijkste resultaten van de door de
Commissie gehouden enquête
Werkloosheid

Naar bedrijfstak
minimaal A6

(voormalig

beroep):

t
+
30-40
(eerder
registergegevens)

voor

Naar leeftijd: brede leeftijdsgroepen
Naar duur: korte-, middellange- en lange
termijn
Aantal gewerkte uren

Nationale rekeningen: A6
Kortetermijnstatistieken:
afdelingen

Vacatures
*

13

16

Naar bedrijfstak: minimaal A6

Nationale rekeningen: t + 60-70
NACE

Kortetermijnstatistieken: t + 40-50
t + 30-40

Met inbegrip van de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.

De ECB-vereisten voor de financiële activa en passiva van overheden, standen en stromen, zijn neergelegd in een
document getiteld “Door het ESCB verzamelde en samengestelde statistische gegevens”.
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Groep 2: Belangrijke indicatoren met gemiddelde prioriteit
Mate van detaillering

Indicator

Tijdigheid
resultaten)

(eerste

(referentieperiode + “xx” dagen)

A. Prijzen en kosten
Grondstof(goederen)prijzen

Naar
individuele
hoofdgroepen

grondstoffen

Huizenprijzen

Huizen en appartementen, nieuw en
bestaand

Loonakkoorden

Naar hoofdsectoren en
loononderhandelingsproces)

tijdig

en

t+5
t + 60

(nadere

gegevens

afhankelijk

van

B. Vraag en productie
Nationale jaarrekeningen met inbegrip
van
gedetailleerde sectorrekeningen
(gedetailleerder
dan
de
kwartaalrekeningen)

ESR 95 Tabellen 3, 4, 5 en 8

t + 180-240

Omzet in de industrie (NACE C-F)

NACE-afdelingen

t + 40

Naar belangrijkste typen woningen

t + 40

Enquête onder bedrijven

NACE-afdelingen

t + 30

Enquête onder detaillisten

NACE-groepen

t + 30

Enquête onder consumenten

Naar hoofdcategorieën

t + 30

Aanvullende indicatoren van productie en
vraag (bijv. autoverkopen en registratie)

Verschilt per variabele

Bouwvergunningen
huizenbouw)

(of

start

van

C. Niet-financiële rekeningen van overheden
Nationale jaarrekeningen

ESR 95 Tabel 8 voor S13 en Tabellen 9
en 11

t + 240

t + 60-90

Maatstaven
voor
gebrek
aan
werkgelegenheid, de arbeidsreserve en
overuren

Belangrijkste resultaten van de enquête in
de Gemeenschap (voor werkgelegenheid
zie Onderdeel 1D)
Gebrek aan werkgelegenheid en overuren
naar belangrijkste bedrijfstakken
Arbeidsreserve naar leeftijd en geslacht *

Stroommetingen van werkloosheid en
werkgelegenheid

Nieuwe werklozen; nieuwe contracten
(vast, tijdelijk, parttime, fulltime) *

D. Arbeidsmarkt
Beroepsbevolking en werkgelegenheid

*

Overuren: t + 60-70
Gebrek aan werkgelegenheid en
reserve: t + 90

Uitsplitsing/nadere gegevens zijn niet met grote frequentie vereist.
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Toelichting:
De tabel bevat een verzameling van de meest frequent gebruikte macro-economische statistieken
voor prijzen en kosten, de reële economie, de niet-financiële rekeningen van overheden en de
arbeidsmarkt. Verdere relevante statistieken die worden gebruikt voor specifieke doeleinden,
zoals onderzoek, zijn niet inbegrepen. De vereiste tijdigheid weerspiegelt grotendeels de situatie
in de groep van lidstaten die de resultaten thans met de kortst mogelijke vertraging publiceren.
De indicatoren dienen maandelijks te verschijnen of, in sommige gevallen, per kwartaal (bijv.
nationale rekeningen waaronder de rekeningen van overheidssectoren).
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