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1. Johdanto

Eurojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää hintavakautta euroalueella.1 Hintavakauden
tavoitetta vaarantamatta eurojärjestelmän on tuettava yhteisön yleistä talouspolitiikkaa. Nämä
tavoitteet huomioon ottaen eurojärjestelmän tehtävänä on määritellä ja harjoittaa euroalueen
rahapolitiikkaa ja suorittaa valuuttaoperaatioita.

Sopimuksessa Euroopan unionista annettiin Euroopan rahapoliittiselle instituutille (EMI) tehtäväksi
huolehtia tilastoinnin valmistelusta talous- ja rahaliiton (EMU) kolmatta vaihetta varten ja erityisesti
edistää tilastojen yhdenmukaistamista tarpeen mukaan. EMI julkaisi ensimmäisen tilastovaatimuksia
koskevan asiakirjan (Implementation Package) heinäkuussa 1996. Toukokuussa 2000 julkaistussa
raportissa �EKPJ:n kokoamat tilastotiedot� käsitellään tilastotietojen keräämisen nykytilannetta,
lukuun ottamatta yleisiä taloustilastoja, joita käsitellään tässä asiakirjassa.

Raha- ja pankkitilastoja ja niihin liittyviä tilastoja sekä maksutasetta ja rahoitustilinpitoa, joiden
laatiminen on EU-tasolla joko yksin EKP:n tai yhteisesti EKP:n ja Euroopan komission (Eurostat)
vastuulla, käsitellään raportissa �EKPJ:n kokoamat tilastotiedot�. Näiden lisäksi myös useat muut
tilastot ovat tärkeitä rahapolitiikan harjoittamisen ja valuuttaoperaatioiden suorittamisen kannalta.
Tällaisia ovat erityisesti hinta- ja kustannustilastot, kansantalouden tilinpito, julkisen talouden tuloja
ja menoja koskevat tilastot, työmarkkinatilastot ja monenlaiset muut taloustilastot. Tässä
asiakirjassa näitä tilastoja kutsutaan yleisiksi taloustilastoiksi. EKP tekee yhteistyötä Euroopan
komission kanssa tilastovaatimusten täyttämiseksi näillä aloilla. Useista vaatimuksista on säädetty
EU:n neuvoston ja komission säädöksissä, jotka on annettu yhteisön tilastoista annetun EU:n
neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 nojalla.

Taloustilastot ovat pääaiheena myös EU:n rahakomitean yksityiskohtaisessa raportissa, joka
käsittelee talous- ja rahaliitossa (EMU) tarvittavia tilastotietoja. Raportti heijastaa suurelta osin
EKP:n tilastovaatimuksia tällä alalla. Ecofin-neuvosto hyväksyi tämän raportin tammikuussa 1999, ja
seurantaraportteja on julkaistu heinäkuussa 1999 ja kesäkuussa 20002. Ecofin-neuvosto pyysi
hiljattain Euroopan komissiota (Eurostat) laatimaan yhteistyössä EKP:n kanssa
toimintasuunnitelman, jossa yksilöidään, missä jäsenvaltioissa ja millä tilastoalueilla tarvitaan
kiireellisiä uudistuksia ja mihin nykyisistä tilastoasetuksista olisi mahdollisesti tehtävä muutoksia.

Kaikki euroalueen maat laativat yleisiä taloustilastoja. Eurojärjestelmä tarvitsee samanlaisia
tilastotietoja kuin muut suurten talousalueiden (erityisesti Yhdysvaltojen) rahapolitiikasta vastaavat
viranomaiset ja aiemmin euroalueen kansalliset rahaviranomaiset. Korkealaatuiset tilastot ovat
erittäin tärkeitä sen varmistamiseksi, että rahapoliittiset päätökset ovat oikeita. Epätäydellisiin tai
epäluotettaviin tilastoihin perustuvat virheelliset rahapoliittiset päätökset voivat käydä
kansantaloudelle varsin kalliiksi nopeamman inflaation sekä tuotannon supistumisen ja työllisyyden
vähenemisen muodossa. EKP (kuten sen edeltäjä Euroopan rahapoliittinen instituutti) on aina
pitänyt tärkeänä, että sillä on käytössään suuri joukko euroaluetta koskevia ajantasaisia ja
luotettavia tietoja.

                                                     
1 Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit muodostavat
yhdessä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ). Termillä eurojärjestelmä tarkoitetaan EKP:tä ja euroalueen
muodostavien EU:n jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja. Perussäännöllä tarkoitetaan EKPJ:n ja EKP:n
perussääntöä.
2 Raportti ja seurantaraportit ovat saatavilla Internetissä osoitteessa http://ue.eu.int/stat/main.htm.
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Vaikka eurojärjestelmä ei varsinaisesti esitäkään �uusia� tilastovaatimuksia, sen taloustilastoja
koskevat tarpeet ovat suuremmat kuin mihin jäsenvaltioissa aiemmin on totuttu. Ensinnäkin vaikka
aiemmin jäsenvaltiot tuottivatkin useita näistä tilastoista, hyvin harvoja tilastoja tuotettiin kaikissa
jäsenvaltioissa. Yksi eurojärjestelmän perusvaatimuksista on, että sillä on oltava käytössään
tarvittavat tilastot kaikista euroalueen maista. Toiseksi kansallisten tietojen on oltava riittävän
yhdenmukaisia, jotta euroalueen aggregaattitilastojen laatiminen on mahdollista. Myös
julkaisuaikatauluja, tilastoihin tehtäviä korjauksia ja kausitasoituksia koskevien käytäntöjen on
oltava riittävän samankaltaisia.

Koska kaikista euroalueen maista on saatava kattavia ja vertailukelpoisia tietoja, tilastovaatimukset
asettavat uusia haasteita taloustilastojen tuottajille. Kaikkien euroalueen maiden edellytetään
laativan ainakin joitakin uusia tilastoja. Lisäksi kansallisten taloustilastojen laadintamenetelmät on
useimmiten mukautettava vastaamaan euroalueen tilastoille asetettuja
vertailukelpoisuusvaatimuksia. Näiden vaatimusten asettamiin haasteisiin voidaan vastata vain, jos
tilastojen tuottajat asettavat vaadittavien muutosten toteuttamisen etusijalle ja jos niiden resurssit
ovat riittävät. Nyt kun rahaliiton alkamisesta on kulunut puolitoista vuotta, parannuksia tarvitaan
kiireellisesti.

Ajantasaisten euroalueen aggregaattitilastojen laadinta edellyttää toimenpiteitä jäsenvaltioiden
lisäksi myös Euroopan komissiolta (Eurostat). Euroalueen aggregaatit eivät useinkaan ole vain
euroalueen eri jäsenvaltioiden tilastotietojen summa. Jotkin jäsenvaltioiden väliset sekä EU:n
instituutioiden ja jäsenvaltioiden väliset taloustoimet on paras sulauttaa pois, ja EU:n ja euroalueen
aggregaattien kausitasoituksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi on otettava huomioon,
että koska EU:n toimielimet (lukuun ottamatta Euroopan investointipankkia ja EKP:tä) ja niiden
budjetit luetaan EU:n ja euroalueen julkisyhteisösektoriin, Euroopan komission (Eurostat) on
laadittava niille erilliset sektoritilit.

Sekä yksittäisissä jäsenvaltioissa että koko EU:n tasolla tarvitaan huomattavia ponnistuksia sen
varmistamiseksi, että kaikki merkittävät koko euroalueen kattavat tilastot ovat käytettävissä pian
sen jälkeen kun kansalliset tiedot on julkaistu niissä jäsenvaltioissa, joissa on parhaat
tilastointikäytännöt.

2. Katsaus yleisiä taloustilastoja koskeviin tilastointivaatimuksiin

Tässä asiakirjassa ei esitetä olennaisesti uusia tilastointivaatimuksia verrattuna EMIn vuonna 1996
julkaisemaan Implementation Package �tilastointiohjeeseen tai rahakomitean vuonna 1999
julkaisemaan raporttiin, joka käsitteli tilastointivaatimuksia talous- ja rahaliitossa. Tämä asiakirja voi
toimia perustana tilastojen tuottajien suunnittelu- ja kehitystyölle.

Euroalueen yleisiin taloustilastoihin nykyisin kohdistettavista yleisvaatimuksista voidaan todeta, että
näiden tilastojen oikeusperustaa on kehitetty 1990-luvun alusta lähtien useissa EU:n neuvoston tai
komission hyväksymissä tilastoja koskevissa säädöksissä. Yhteisön tilastoja koskevassa asetuksessa
säädetään toissijaisuusperiaatteen noudattamisesta yhteisön tilastoja laadittaessa, mutta
edellytetään, että �tulosten vertailukelpoisuuden takaamiseksi yhteisön tilastot tuotetaan
yhtenäisten standardien mukaisesti ja asianmukaisesti perustelluissa erityistapauksissa
yhdenmukaistetuin menetelmin� (1 artikla). Euroalueen yhteinen rahapolitiikka oikeuttaa ja vaatii
kehittämään yhdenmukaisia standardeja ja yhdenmukaistettuja menetelmiä keskeisten
makrotalouden tilastojen laatimista varten.
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Maantieteellisen kattavuuden osalta voidaan todeta, että koska EKP:n ensisijainen tavoite on
ylläpitää hintavakautta euroalueella, tärkeimmällä sijalla ovat koko euroaluetta koskevat tiedot ja
yksittäisiä rahaliittoon osallistuvia maita koskevat tiedot. Erityisen tärkeitä ovat neljää suurinta
euroalueen maata koskevat tiedot (Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan osuus euroalueen BKT:stä
on noin 80 %), sillä näitä maita koskevien tietojen puuttuminen haittaisi huomattavasti luotettavien
euroaluetta koskevien arvioiden laatimista.

Kuitenkin myös niihin EU-maihin, jotka eivät vielä kuulu euroalueeseen, kohdistetaan samanlaisia
vaatimuksia. Myös useat keskeisiä EU:n ulkopuolisia maita koskevat taloustilastot ovat tärkeitä, kun
analysoidaan euroalueen ulkopuolista kehitystä ja sen merkitystä euroalueen taloudelle. Kohdassa
4 tarkastellaan yksityiskohtaisemmin euroalueen ulkopuolisia maita.

Tilastojen tulee antaa täysin kattava kuva kansantalouden eri sektoreista. Tämä tarkoittaa
erityisesti sitä, että tavanomaisten teollisuutta ja vähittäiskauppaa koskevien tilastojen lisäksi on
laadittava yhä merkittävämmäksi muuttuvaa palvelusektoria kuvaavia indikaattoreita sekä
tuotettava lyhyin väliajoin julkista sektoria koskevia tilastoja. Jotta eri tilastot olisivat
yhdenmukaisia, kaikille keskeisille toimialaryhmille tulisi laatia yhdenmukaiset määritelmät.

Euroalueen tilastojen ajantasaisuuden osalta voidaan todeta, että vähimmäisvaatimus yhteisen
rahapolitiikan kannalta on, että koko euroalueen kattavat tilastot julkaistaan pian sen jälkeen kun
on julkaistu jokaisen yksittäisen euroalueeseen kuuluvan maan tilastot tai tilastot joukosta
euroalueen maita, jolloin on olemassa luotettava perusta koko euroalueen kattavien tilastojen
laatimiselle. Seuraavat seikat ovat tärkeitä euroalueen tilastojen ajantasaisuuden varmistamisessa.
Ensiksikin jäsenvaltioille asetettujen vaatimusten tulee olla riittävän tiukkoja; näitä vaatimuksia ovat
eri tilastoasetuksissa säädetyt määräajat, joiden mukaisesti kansallisten tilastolaitosten on
toimitettava tiedot Euroopan komissiolle (Eurostat). Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä
vähintäänkin siihen, että niiden tilastointikäytännöt ovat EU:n nykyisten parhaiden
vertailuperusteiden mukaiset, jolloin vastaisuudessa voi olla mahdollista pyrkiä parhaaseen tasoon
maailmanlaajuisesti verrattuna. Toisekseen kansallisten viranomaisten on toimitettava kansalliset
tiedot Euroopan komissiolle (Eurostat) ajallaan. Eurostat on Euroopan yleisten taloustilastojen
keskeinen lähde, ja sen tulee voida toimittaa yksittäisiä EU-maita koskevat tiedot edelleen
eurooppalaisille tilastotietojen tarvitsijoille samanaikaisesti kuin tiedot julkaistaan kansallisella
tasolla. Kolmanneksi Eurostatin tulee laatia euroalueen aggregaatit kansallisten tietojen perusteella
ajantasaisesti ja julkaista ne välittömästi.

Vaatimus toimittaa tiedot riittävän ajoissa herättää kysymyksen tietojen ajantasaisuuden ja
luotettavuuden välisestä suhteesta. Rahapoliittisessa päätöksenteossa käytettävien tilastojen
luotettavuus on elintärkeä rahapolitiikan uskottavuudelle. Eurojärjestelmä tietää, että
ajantasaisuudelle on rajansa ja on tästä syystä varovainen vaatiessaan aikataulujen tiukentamista.
Monissa tapauksissa näyttäisi kuitenkin olevan mahdollista toimittaa tiedot nopeamminkin, sillä
useat EU:n jäsenvaltiot pystyvät noudattamaan nykyisiä määräaikavaatimuksia tinkimättä tietojen
laadusta. Lisäksi ajantasaiset aggregaattitiedot ovat tärkeämpiä kuin yksityiskohtaisesti eritellyt
tiedot. Euroalueen yleisten taloustilastojen tuottajiin ei kohdisteta kaikkia koskevaa yleistä
vaatimusta, vaan vaatimuksena on saavuttaa koko euroalueella sama taso kuin niissä maissa, jotka
jo toimittavat keskeiset tiedot ajantasaisesti.

Tilastojen laadintatiheydestä voidaan todeta, että rahapolitiikan harjoittamisen edellytyksenä ovat
kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset tilastot. Taloudellisen ja ekonometrisen analyysin kannalta
on tärkeää myös, että aikasarjat ovat riittävän pitkiä. Aikasarjojen tulisi ulottua niin kauas
menneisyyteen kuin mahdollista, vähintään yhden tai kahden suhdannesyklin yli.
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Kun tilastoja käytetään rahapoliittisiin tarkoituksiin, korjauksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
On toivottavaa, että euroalueella sovellettaisiin johdonmukaista korjauskäytäntöä, jotta
vältettäisiin jatkuvat korjaukset euroalueen aggregaatteihin. Koska suurimmassa osassa näistä
tilastoista on havaittavissa kausittaista vaihtelua, on niiden ohella käytettävä kausi- ja tarvittaessa
työpäivätasoitettuja tietoja. Lisäksi koko euroalueen tietojen laadinnassa aggregointimenettelyjen
on oltava läpinäkyviä.

3. Erityiset tilastovaatimukset

Kohdassa 2 käsiteltyjä yleisiä tilastointiasioita ei enää tarkastella tässä kohdassa. Ne mainitaan vain
silloin, kun esiin nousee lisävaatimuksia. Tähän asiakirjaan on liitetty yhteenveto keskeisistä
rahapolitiikan harjoittamisessa tarvittavista kansantalouden indikaattoreista, vaadittavista
erittelyistä ja ajantasaisuudesta sekä yksinkertaistetusta jaottelusta kahteen tärkeysluokkaan.3

 3.1 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI)

Kuukausittain julkaistava yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi on euroalueen
tilastointijärjestelmän kulmakiviä. EKP (kuten sen edeltäjä EMI) on osallistunut tiiviisti YKHIen
suunnitteluun ja kehittämiseen, erityisesti yhdenmukaistettuja kuluttajahintaindeksejä koskevan
neuvoston asetuksen 5.3 artiklassa mainitun kuulemismenettelyn kautta.4 Rahapolitiikan kannalta
tärkeimpiä vaatimuksia ovat, että YKHIt kattavat laajasti kotitalouksien kulutusmenot, että YKHIen
sisältö ja laadintamenetelmät ovat keskenään vertailukelpoisia ja että luotettavia kuukausittaisia
tietoja julkaistaan ajantasaisesti. Erityisen tärkeää tulevassa YKHIn kehitystyössä on se, että
löydetään tyydyttävä ratkaisu omistusasumisen kustannusten tilastointiin ja että vaikeassa tilastojen
laadun yhdenmukaistamisessa edistytään.

Silloin, kun YKHIä käytetään EU-maiden taloudellisen lähentymisen arvioimisessa, vertailukelpoiset
YKHI-tilastot tarvitaan kaikista EU-maista.

3.2 Neljännesvuosittainen ja vuosittainen kansantalouden tilinpito

Neljännesvuosittainen kansantalouden tilinpito on erittäin tärkeä arvioitaessa suhdannetilannetta ja
sitä, missä määrin se voi vaikuttaa tulevaan hintakehitykseen. Vuosittainen tilinpito, joka valmistuu
pitemmällä viiveellä mutta yksityiskohtaisempana, muodostaa tarvittavan pohjan rakenteellisen
kehityksen ja pitkäaikaisten trendien laaja-alaiselle analyysille.

Keskeisistä neljännesvuosittaisista aggregaateista ja yksityiskohtaisemmasta vuosittaisesta
kansantalouden tilinpidosta säädetään EKT-asetuksessa5. Asetus sisältää yksityiskohtaisen
metodologiakuvauksen ja tarkan ohjelman, joiden mukaan kansallisten tilastolaitosten on
toimitettava tietoja Euroopan komissiolle (Eurostat). Euroalueen tilastojen laatiminen edellyttää
tämän asetuksen vaatimusten täysimääräistä toteuttamista erityisesti neljännesvuosittaisten
tietojen kohdalla. Erityiset kansalliset poikkeamat asetuksessa säädetyistä velvoitteista tulisi
poistaa.

                                                     
3 Tämä katsaus perustuu vuoden 1996 Implementation Package �tilastointiohjeeseen sisältyvään samankaltaiseen
katsaukseen.
4 Ks. yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o
2494/95.
5 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annettu neuvoston asetus
(EY) N:o 2223/96.
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Neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset pääaggregaatit tulisi julkistaa viimeistään vuosineljänneksen
kuluttua tarkastelujakson päättymisestä. Joissakin jäsenvaltioissa julkaisemisviive on onnistuttu
kaventamaan 60-70 päivään, ja tätä tulisi pitää tavoitteena koko euroalueella. Tätä määräaikaa
aikaisemmin laadittavat ensimmäiset arviot BKT:stä (pika-arviot) ovat erittäin hyödyllisiä
edellyttäen, että ne ovat riittävän luotettavia.

Muut vuosittaiset kansantalouden tilinpidon tilit, erityisesti toimialoittain eritellyt taulukot, tulisi
julkistaa kuuden kuukauden kuluttua tarkasteluvuoden päättymisestä.

Suhdanneanalyysia varten tarvitaan riittävän pitkiä aikasarjoja vuosittaisesta ja
neljännesvuosittaisesta kansantalouden tilinpidosta. EKT-asetuksen mukaisesti keskeisten
neljännesvuosittaisten aggregaattien aikasarjojen tulisi alkaa vuodesta 1980 ja vuosittaisten tietojen
vuodesta 1970.

3.3 Neljännesvuosittainen ja vuosittainen kansantalouden tilinpito sektoreittain6

On välttämätöntä laatia vuosittaiset sektoreittaiset tilit ja joukko neljännesvuosittaisia
sektoreittaisia tilejä keskeisine taloutta kuvaavine indikaattoreineen, joihin kuuluvat mm.
kotitalouksien säästäminen ja yritysten investoinnit. Nämä tilit on laadittu siten, että euroalueen
rahoitussektoreiden ja muiden kuin rahoitussektoreiden väliset pääoma- ja rahoitustilit pystytään
sovittamaan yhteen neljännesvuosittain. Tämän ansiosta niitä voidaan käyttää apuna analysoitaessa
sekä tuloja, menoja ja tuotantoa että säästämistä, rahoitusta ja investointeja eri sektoreilla sekä
niiden ja muun maailman välillä.

EKT-asetuksessa on jo säädetty metodologiasta kattavien sektoreittaisten tilien laatimiseksi.
Asetuksessa säädetään myös vuosittaisten tietojen toimittamisesta jäsenvaltioilta Euroopan
komissiolle (Eurostat), mutta neljännesvuosittaisten sektorikohtaisten tietojen toimittamista se ei
vielä kata.

Neljännesvuosittaisten pääomatilien (joiden sektorierittelyn on vastattava rahoitustilejä) lisäksi
neljännesvuosittaisessa tilinpidossa tulee tehdä sektoreiden jaottelu ainakin yrityksiin
(rahoituslaitokset ja yritykset), julkisyhteisöihin ja kotitalouksiin (mukaan lukien kotitalouksia
palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt). Tätä sektorierittelyä sovelletaan keskeisiin
tasapainoeriin (arvonlisäys, toimintaylijäämä, sekatulot, ensitulo, käytettävissä olevat tulot,
säästäminen sekä nettoluotonanto ja �otto) sekä taloustoimiin, jotka johtavat tällaisten
tasapainoerien syntymiseen (palkansaajakorvaukset, verot, tukipalkkiot, omaisuustulot,
sosiaaliturvamaksut, muut tulonsiirrot, kulutusmenot, pääomansiirrot, pääomanmuodostus,
kiinteän pääoman kuluminen jne.).

3.4 Neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset julkisyhteisöjen tulot ja menot

Julkisyhteisöjen rahoitusaseman kehityksen seuraamiseen tarvitaan jäsenvaltioista vuosittaisia
tietoja julkisyhteisöjen alijäämistä/ylijäämistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä eli kokonaistuloista ja -
menoista ja niitä vastaavista eristä. Liiallisten alijäämien menettelyssä keskitytään ali- ja ylijäämiin,
mutta EKP on painottanut, että on tärkeää seurata julkisyhteisöjen menoja yksityiskohtaisesti.

EKP edellyttää myös, että julkisyhteisöjen tuloja ja menoja koskevat neljännesvuosittaiset tiedot
toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa tarkastelujakson päättymisestä. Tällä saralla on tärkeää

                                                     
6 Julkista sektoria on käsitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa 3.4.
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edistyä nopeasti, ja kokonaistuloja ja �menoja koskevat riittävästi eritellyt tiedot tulisi pyrkiä
toimittamaan jo ennen vuotta 2005.

Julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastoja koskevan komission asetuksen7 mukaiset ensimmäiset
neljännesvuosittaiset tiedot julkistetaan vuonna 2000. Asetuksessa säädetään julkisyhteisöjen
tulojen ja sosiaalietuuksien pääkomponenttien sisällyttämisestä tilastoihin. Tiedot on toimitettava
Euroopan komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa sen vuosineljänneksen päättymisestä,
jota tiedot koskevat. Lisäksi neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 1991 ensimmäisestä
neljänneksestä alkaen on toimitettava kesäkuuhun 2002 mennessä. Myös neljännesvuosittaisten
tilastojen tulee perustua EKT:n metodologiaan, jotta euroalueen tiedot voidaan yhdistää ja jotta
neljännesvuositilastot olisivat yhdenmukaisia vuositilastojen kanssa.

Jotta euroalueen ja EU:n jäsenvaltioiden tiedot voitaisiin laskea yhteen, julkisyhteisöjen tuloja ja
menoja koskevien tietojen lisäksi tarvitaan tietoja myös EU:n budjetista; sekä julkisyhteisöjä
koskevien tietojen että EU:n budjettia koskevien tietojen on oltava EKT:n metodologian mukaisia.
Lisäksi tarvitaan kansantalouden tilinpidon sektoreittaisia tietoja (kohta 3.3) julkisyhteisöjen tileistä.
Nämä tiedot on toimitettava neljännesvuosittain ja yksityiskohtaisempina vuosittain.

Euroaluetta koskevien julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta etusijalla ovat
neljännesvuosittaiset tiedot, mutta kansallisella tasolla on käytettävissä myös useammin (erityisesti
kuukausittain) tuotettavia tietoja. Vaikka näitä tietoja ei yleensä ole harmonisoitu ja ne koskevat
vain osaa julkisesta sektorista, ne antavat lisäinformaatiota kansallisista budjeteista.

3.5 Lyhyen aikavälin tilastot teollisuudesta (ml. rakentaminen)

EMI määritteli lyhyen aikavälin tilastoja koskevat yksityiskohtaiset tilastovaatimukset (joita
käsitellään kohdissa 3.5 ja 3.6) virallisessa lausunnossaan lyhyen aikavälin tilastoja koskevasta
neuvoston asetusluonnoksesta8. Lyhyen aikavälin tilastojen tuottamisen tulee perustua asetuksen
täysimääräiseen toteuttamiseen.

Lyhyen aikavälin tilastoista saadaan tärkeää tietoa kysynnästä, tuotannosta ja hinnoista, ja niitä
käytetään neljännesvuosittaisen kansantalouden tilinpidon ennakoivina indikaattoreina.
Teollisuustuotanto on kaikkein merkittävin teollisuussektorin toimeliaisuutta kuvaava indikaattori.
Uudet tilaukset ja tilauskannat ovat tärkeitä tulevan tuotannon indikaattoreita. Tuotantohintojen
kuukausi-indikaattoreita ja kustannusindikaattoreita (esim. tuotantokustannuksia, mutta myös
palkkoja) käytetään inflaation analysoinnissa. Tätä varten tulisi olla käytettävissä myös euroalueen
tuonti- ja vientihintaindeksejä. Työllisyyttä ja työn määrää koskevat tiedot ovat tärkeitä
analysoitaessa taloudellista toimeliaisuutta, ja niistä johdetaan usein täydentäviä indikaattoreita
kuten tuntia kohden lasketut palkkakustannukset tai työn tuottavuus.

Nopeasti saatavilla olevat aggregaattitiedot taloudellisen kehityksen pääpiirteistä ovat
eurojärjestelmälle tärkeämpiä kuin toimialoittaiset täydellisen yksityiskohtaiset tiedot. Kun otetaan
huomioon useista euroalueen maista saadut kokemukset, ajantasaisuutta koskeva yleisvaatimus
voidaan määrittää enintään noin 30 - 40 päivän viiveeksi kuukausi-indikaattoreiden osalta ja
enintään 60 päivän viiveeksi neljännesvuosi-indikaattoreiden osalta. Yleensä tämä vaatimus koskee
Euroopan yhteisöjen toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) kaksinumerotason toimialatietoja. EKP

                                                     
7 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta 3 päivänä
helmikuuta annettu komission asetus (EY) N:o 264/2000.
8 EMIn 11 päivänä syyskuuta 1997 antama lausunto. Ks. myös lyhyen aikavälin tilastoista 19 päivänä toukokuuta
1998 annettu lopullinen neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98.
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käyttää toisinaan yksityiskohtaisia tietoja (NACE-luokituksen kolminumerotaso), mutta silloin
ajantasaisuutta ja laadintatiheyttä koskevat vaatimukset ovat lievempiä.

Joidenkin lyhyen aikavälin tilastoihin kuuluvien indikaattorien kuten uusien tilausten, liikevaihdon ja
tuotantohintojen osalta käytetään maantieteellistä jaottelua �kotimaan� ja �ulkomaan�
markkinoihin liittyviin toimintoihin. Euroalueen analysointia varten tätä jaottelua tulisi soveltaa
myös euroalueen sisäisiin taloustoimiin ja taloustoimiin euroalueen ulkopuolisten maiden kanssa.

Asuntojen hinnoista tarvitaan koko euroalueen kattavia ajantasaisia neljännesvuosittaisia tietoja9.
Näitä tietoja käytetään inflaation ja asuntomarkkinoiden analysoinnissa. Myös asuntomarkkinoiden
toimeliaisuutta koskevat indikaattorit (esim. rakennusluvat) ovat tarpeellisia.

3.6 Lyhyen aikavälin tilastot vähittäiskaupasta ja muista palveluista

Toinen ryhmä EKP:n käyttämiä kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia lyhyen aikavälin
indikaattoreita kootaan vähittäiskaupan ja muiden palvelujen sektoreilta. Myös ne sisältyvät lyhyen
aikavälin tilastoja koskevaan asetukseen.

Kuukausittaiset tiedot vähittäiskaupan liikevaihdosta muodostavat indikaattorin, joka ennakoi
kansantalouden tilinpidon suuriman menoerän eli kotitalouksien kulutuksen kehitystä. Nämä tiedot
tulisi julkaista nopeasti (mielellään yhden kuukauden kuluessa), ja niiden tulisi sisältää tietoa kaikista
keskeisistä toimialoista (kuten yllä mainitussa asetuksessa edellytetään).

Teollisuutta ja vähittäiskauppaa koskevien lyhyen aikavälin tilastojen lisäksi on tärkeää kehittää
kuukausittaisia tai neljännesvuosittaisia palvelusektorin tilastoja, erityisesti suhdanneherkkien
toimialojen osalta. Näiltä sektoreilta tarvitaan samankaltaisia indikaattoreita kuin muiltakin
sektoreilta, eli toimeliaisuutta (esim. liikevaihtoa), hintoja ja palkkakustannuksia sekä tehtyjä
työtunteja kuvaavat indikaattorit aggregoidulla tasolla. Kun kuitenkin otetaan huomioon
palvelusektorin kasvava merkitys (palvelut muodostavat huomattavasti suuremman osan BKT:stä
kuin teollisuustuotanto) sekä se, että tuotannon, työllisyyden ja hintojen kehitys useilla
palvelusektoreilla eroaa merkittävästi teollisuussektorin kehityksestä, tilastoja selvästikin tarvitaan
tiheämmällä aikavälillä kuin vuosittain.10

3.7 Työmarkkinatilastot � työllisyys- ja työttömyystilastot

Nämä tilastovaatimukset voidaan jakaa kahteen yksinkertaistettuun luokkaan. Ensinnäkin tarvitaan
ajantasaisia arvioita työllisten ja työttömien yhteenlasketuista määristä koko kansantaloudessa ja
sen keskeisillä toimialoilla (esim. työllisten jaottelu kansantalouden tilinpidon A6-kohdan
mukaisesti kuuteen keskeiseen sektoriin ja vastaavasti työttömien jaottelu näihin kuuteen sektoriin
aiempien työpaikkojen mukaan) täydennettyinä joukolla työmarkkinaindikaattoreita (esim. tiedot
työn todellisesta määrästä � eli tehdyistä työtunneista jne. � sekä avoimista työpaikoista). Toiseksi
edellytetään yksityiskohtaisempia tietoja toimialoittain tai muiden sosioekonomisten muuttujien
(kuten sukupuolen, iän ja koulutustason) mukaan eriteltynä. Näiden tietojen osalta laadintatiheyttä
ja ajantasaisuutta koskevat vaatimukset eivät ole yhtä tiukkoja. On toivottavaa, että tiedot olisivat
vertailukelpoisia kansantalouden tilinpidossa käytettävien estimaattien kanssa.

Rahapolitiikan kannalta merkittävistä työllisyyttä koskevista tilastoista � joissa toimialojen ja
muuttujien kattavuus vaihtelee � säädetään kolmessa EU-tason säädöksessä. Lyhyen aikavälin

                                                     
9 Asuntojen hintoja käsitellään kohdassa 3.5, vaikka ne eivät tarkkaan ottaen kuulukaan kyseisen kohdan alaan.
10 Vuonna 1997 kaikki markkinapalvelut (pl. kaupan jakeluporras) kattoivat 39 % EU:n arvonlisäyksestä ja 31 %
työllisyydestä; ks. 24.3.2000 päivätty Eurostatin tiedote.
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tilastoja koskevassa neuvoston asetuksessa säädetään kuukausittaisista tiedoista, jotka koskevat
teollisuuden (ml. rakentaminen) työllisyyttä sekä vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen työtunteja
ja työntekijöiden lukumäärää. EKP:n vaatimukset ajantasaisuudesta ja kattavuudesta ovat samat
kuin muita lyhyen aikavälin tilastoja koskevat vaatimukset (ks. kohdat 3.5 ja 3.6). EKT-asetus
sisältää myös vaatimuksen neljännesvuosittaisten työllisyys- ja työttömyystietojen sekä työtunteja
koskevien tietojen toimittamisesta (jälkimmäiset tiedot vaaditaan vain vuosittain vuodesta 2003
alkaen). EKT-asetus edellyttää näitä tietoja sekä koko kansantaloudesta että sen keskeisistä
sektoreista. EKP:n vaatimukset tällä alalla vastaavat täysin muuta neljännesvuosittaista ja
vuosittaista tilinpitoa koskevia vaatimuksia (ks. kohta 3.2); työtunteja koskevia tietoja tulisi
kuitenkin erityisesti korostaa. Kolmas lähde � mahdollisesti lähteistä yksityiskohtaisin � on EU:n
työvoimaa koskeva otantatutkimus.11 Säännöllisessä rahapolitiikan analysoinnissa tarvitaan vain
pientä osaa tästä erittäin yksityiskohtaisesta tutkimuksesta. Tarvittavien tietojen osalta on
kuitenkin toivottavaa, että euroaluetta ja sen yksittäisiä maita koskeva neljännesvuosittainen
aineisto toimitetaan ajantasaisesti viimeistään kuusi viikkoa tarkasteltavana olevan
vuosineljänneksen päättymisestä.

Euroopan komission (Eurostat) kuukausittaiset työttömyystiedot toimitetaan nykyisin eräänlaisen
herrasmiessopimuksen nojalla, ja tietojen saatavuus on parantunut viime kuukausina. EMI korosti
vuoden 1996 Implementation Package �tilastointiohjeessaan työttömyyden kestoa koskevien
tietojen merkitystä. Myös työttömyyden muutosta (uudet työttömät, uudet työntekijät) koskevat
tiedot ja vajaatyöllisyyttä koskevat arviot ovat tärkeitä, kuten myös arviot avoimien työpaikkojen
määrästä.

Tyhjentäviä ja vertailukelpoisia työmarkkinatietoja saadaan usein vain tutkimuksista, jotka
valmistuvat melko pitkällä viiveellä. Euroalueen rahapolitiikan kannalta on siksi toivottavaa harkita
myös menetelmiä, joiden avulla tiedot saataisiin käyttöön nopeammin.

3.8 Työmarkkinatilastot � palkka- ja työvoimakustannustilastot

Palkka- ja työvoimakustannustilastot toimivat paitsi indikaattoreina inflaatiota analysoitaessa myös
kilpailukyvyn indikaattoreina. Tällä alalla EKP:lle on kaikkein tärkeintä saada koko euroalueen
kattavia luotettavia työvoimakustannustietoja kuukausittain tai neljännesvuosittain. Näiden
tilastojen tulisi mielellään kattaa koko talous ja sisältää kaikki tärkeimmät
työvoimakustannuskomponentit. Niistä tulisi käydä ilmi keskeisten sektorien kehitys, mielellään
NACE Rev. 1:n kaksinumerotasolla, ja kustannukset tulisi eritellä ainakin kahteen
pääkomponenttiin (bruttopalkat ja työnantajien sosiaaliturvamaksut). Sosioekonomisten kriteerien
(kuten koulutustason tai sukupuolen) mukaan eriteltyjä tietoja ei ole rahapolitiikan kannalta
tarpeen tuottaa usein. On toivottavaa, että lyhyen aikavälin tilastoista ja työmarkkinatilastoista
saatavien tietojen taustalla olevat käsitteet ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidon
käsitteiden kanssa.

Palkkaneuvottelujen tulosten perusteella on mahdollista tehdä merkittäviä johtopäätöksiä
työmarkkinoiden kehityksestä ja palkkaneuvottelujen vaikutuksesta tulevaan hintakehitykseen.
Nämä tiedot olisi saatava käyttöön kuukausittain, vaikka niiden saatavuus riippuukin euroalueen
työmarkkinainstituutioista.

                                                     
11 Yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annettu neuvoston
asetus (EY) N:o 577/98.
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3.9 Elinkeinoelämää koskevat suhdannekyselyt

Vertailukelpoisilla elinkeinoelämää koskevilla suhdannekyselyillä on tärkeä merkitys euroalueen
analyysissä käytettävässä tilastopohjassa, ja tällä hetkellä ne paikkaavat joitakin aukkoja
kvantitatiivisissa tilastoissa (esim. tilauskantojen arviointi). Osaa kyselyistä saatavista tiedoista ei
saada mistään muista tilastolähteistä. Tällaisia tietoja ovat erityisesti kapasiteetin käyttöastetta
koskevat tiedot. Rahapolitiikan analyysia varten nämä tiedot tulisi olla käytettävissä kuukausittain
tai joissakin tapauksissa neljännesvuosittain, ja tiedot tulisi esittää jokseenkin yksityiskohtaisesti
sektoreittain eriteltyinä.

Olisi tärkeää alkaa tehdä palvelusektoria koskevia kyselyitä ainakin suhdanneherkkien
alasektoreiden osalta. Tähän pyritään jo useissa maissa, ja on tärkeää, että kyselyt kehittyvät
vertailukelpoisiksi koko euroalueella.

3.10 Ulkomaankauppatilastot

EKP tarvitsee tuonnista ja viennistä kuukausittaisia tilastoja, jotka kattavat arvot ja volyymit sekä
yksikköarvoindeksit. Euroalueen tiedot on konsolidoitu (ilman euroalueen sisäisiä taloustoimia).
Tiedot on eritelty tärkeimpien kauppakumppanimaiden ja �alueiden mukaan sekä
hyödykeryhmittäin. On toivottavaa, että tiedot eritellään SITC Rev. 3:n yksinumerotason mukaan
ja että lisäksi laaditaan aggregaatit kansantalouden keskeisiltä toimialoilta. Tarkempaa
hyödykekohtaista erittelyä käytetään vain toisinaan, ja tällöin laadintatiheyttä ja ajantasaisuutta
koskevat vaatimukset ovat lievemmät. Euroalueen maiden on eriteltävä Intrastat-järjestelmän
tiedot euroalueeseen kuuluvien kauppakumppanimaiden ja euroalueen ulkopuolisten maiden
kanssa käytävään kauppaan.

Koska euroalueen tuonnin ja viennin hintakehityksestä ei ole saatavilla muita tilastotietoja �
erityisesti koko euroalueen kattavia todellisia tuonti- ja vientihintaindeksejä � kuukausittain
laadittavat euroalueen yksikköarvoindeksit ovat EKP:lle erityisen tärkeitä (ks. myös kohta 3.5).

Ulkomaankauppatilastoista säädetään nykyisin useissa EU:n neuvoston ja komission asetuksissa.
EU:n sisäisen kaupan (Intrastat) tilastoista ja EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välisen kaupan
tilastoista säädetään eri asetuksissa.12 Jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevat tilastotiedot
toimitetaan Euroopan komissiolle (Eurostat) kahdeksan viikon kuluessa (yhteenlasketut arvot,
jotka on eritelty kauppakumppanien mukaan) tai kymmenen viikon kuluessa (täydelliset tiedot), ja
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa koskevien tietojen toimittamisen määräaika
on kuusi viikkoa. Euroalueen ulkopuolisen kaupan tietojen toimitusajat ovat rahapolitiikan kannalta
melko pitkät. Tiedot euroalueen kaupan kokonaisarvosta tarvittaisiin noin 40 päivän kuluessa sen
kuukauden lopusta, jota tiedot koskevat, ja kattavammat tiedot suunnilleen kaksi viikkoa tämän
jälkeen.

                                                     
12 Tilastotietojen toimittamisen määräajoista säädetään jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevien tilastotietojen
toimittamisen määräajoista 17 päivänä toukokuuta 1994 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1125/94 sekä
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1172/95 tietyistä soveltamissäännöksistä 7 päivänä toukokuuta 1996 annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 840/96.
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4. Euroalueen ulkopuolisten maiden tilastot

4.1 Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden tilastot

On kolme keskeistä syytä koota taloustilastoja niistä EU:n jäsenvaltioista, jotka eivät osallistu
rahaliittoon. Ensinnäkin perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdassa mainittua lähentymisen
säännöllistä arviointia varten tarvitaan joukko keskeisiä makrotalouksien lähentymistä kuvaavia
indikaattoreita. Toiseksi EKP tarvitsee useita muitakin tilastoja, joiden avulla se seuraa näiden
maiden talouskehitystä euroalueen ulkopuolisen kehityksen arvioinnin yhteydessä. Kolmanneksi
tilastovaatimuksilla pyritään siihen, että niissä maissa, jotka liittyvät euroalueeseen vasta
myöhemmin, noudatettaisiin samoja standardeja kuin euroalueen maissa. Standardien
yhdenmukaistamisella varmistetaan, että euroalueeseen vasta myöhemmin liittyvien maiden
tilastot, mukaan lukien riittävät historiatiedot, voidaan yhdistää vaivatta euroalueella käytössä
olevaan tilastokehikkoon.

Kreikkaa koskevat samat tilastovaatimukset kuin niitä 11 maata, jotka tällä hetkellä kuuluvat
euroalueeseen.

4.2 EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden tilastot

EU-jäsenyyttä hakeneisiin maihin kohdistetaan yleisten taloustilastojen suhteen erilaisia vaatimuksia
kuin EU-maihin. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä � eli ennen näiden maiden mahdollista liittymistä
EU:hun � jäsenyyttä hakeneiden maiden edellytetään toimittavan pienehkö määrä keskeisiä ja
riittävän vertailukelpoisia indikaattoreita, joiden avulla maiden talous- ja lähentymiskehitystä
voidaan seurata. EKP:n kannalta näistä indikaattoreista tärkeimpiä ovat BKT, inflaatioindikaattorit,
julkisyhteisöjen velka, alijäämä, tulot ja menot sekä joukko muita hyvin pitkälle aggregoituja
talouden eri sektorit kattavia tilastoja sekä tuonti- ja vientitilastoja, jotka kuvaavat jäsenyyttä
hakeneiden maiden ja euroalueen/EU:n keskinäistä riippuvuutta.

Sen jälkeen kun nämä maat ovat liittyneet EU:hun, niitä koskevat samat tilastovaatimukset kuin EU-
maita nykyisin.

4.3 EU:n ulkopuolisten maiden tilastot, erityisesti Yhdysvalloista ja Japanista

EU:n ulkopuolisten maiden tilastoista EKP käyttää keskeisiä kansallisia indikaattoreita. Tärkeimpiä
ovat Yhdysvaltoja ja Japania koskevat tiedot. Vaikka nämä tiedot eivät olekaan täysin
vertailukelpoisia euroalueen tietojen kanssa, on erittäin tärkeää soveltaa kansainvälisiä standardeja
(esim. kansantalouden tilinpidon kansainvälinen suositus (System of National Accounts, SNA
1993), joka muodostaa perustan uudelle EKT:lle) ja tuotteiden ja sektorien yleisiä tilastollisia
luokituksia (esim. ISIC, SITC ja COICOP). Erityisesti OECD on tehnyt tällä alueella arvokasta
työtä.

Tietojen julkaisemisen ja laadun kannalta erityisen merkittäviä ovat vaatimukset, joita IMF esittää
tietojen standardisoimista koskevissa aloitteissaan. IMF:n yhtenäistetyn tilastojen julkaisukäytännön
(SDDS) ohjeissa käsitellään tietojen kattavuutta, määräaikoja, ajantasaisuutta, saatavuutta ja laatua,
ja niihin sisältyvät monet EKP:n tarvitsemista keskeisistä indikaattoreista.
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Liite:

Euroalueen rahapolitiikan analysoinnissa säännöllisesti tarvittavat yleiset
taloustilastot

1. Ryhmä: Etusijalla olevat keskeiset indikaattorit
Indikaattori Yksityiskohtaisuuden taso Toimitusajat (ensimmäiset

tulokset)(tarkastelujakso + �x�
päivää)

A. Hinnat ja kustannukset
Kuluttajahintaindeksi (YKHI) COICOP nelinumerotaso (komission

asetuksen (EY) N:o 1749/1999

mukaisena) täydennettynä yhtenäisillä

aggregaateilla

t + 15 (ensimmäiset arviot

aiemmin)

Tuottajahintaindeksi (NACE C-F) NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso t + 30-40

Tuottajahinnat palvelusektorilla Tilastovaatimukset voidaan täsmentää vasta, kun saadaan ensimmäiset tiedot /

pilottitutkimusten tulokset

Työvoimakustannukset

Bruttopalkat

Työvoimakustannusten (tai hintojen) ja

palkkojen keskiarvo

Yksikkötyökustannukset ja

palkkakustannukset

Kansantalouden tilinpito: vähintään kuten

A6

Lyhyen aikavälin tilastot: NACE Rev. 1:n

kaksinumerotaso

Työvoimakustannustilastot: peruspalkat,

muut palkat, muut työvoimakustannukset,

vähintään kuten A6

Kansantalouden tilinpito: t +60-70

Lyhyen aikavälin tilastot: t + 40-50

Työvoimakustannukset (tai hinnat):

t + 75

Vienti- ja tuontihintaindeksit NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso t + 30-40

Viennin ja tuonnin yksikköarvot Ks. ulkomaankauppa

B. Kysyntä ja tuotanto
Neljännesvuosittainen ja vuosittainen

kansantalouden tilinpito

Kansantalouden keskeiset aggregaatit

(EKT 95:n taulukko 1)

t + 60-70

Neljännesvuosittainen kansantalouden

tilinpito sektoreittain (pl. pääomatili)

Erittely sektoreihin S11+12, S13 ja S14-

15, erityisesti keskeisissä tasapainoerissä

(esim. arvonlisäys, toimintaylijäämä,

sekatulot, ensitulo, käytettävissä olevat

tulot, säästäminen)

t + 90

Neljännesvuosittaiset pääomatilit

sektoreittain

Erittely sektoreihin S11, S121+122,

123+S124, S125, S13 (ks. C-osa)
t + 90

Teollisuustuotanto (NACE C-F) NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso * t + 30-40

Teollisuuden saamat uudet tilaukset

(NACE D-F) (tai tilauskannat)

NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso * t + 30-40

Vähittäiskaupan liikevaihto (nimellinen ja

kiinteähintainen)

NACE Rev. 1:n kaksi- ja

kolminumerotaso (edellytetään lyhyen

aikavälin tilastoja koskevassa asetuksessa)

t + 30-40

Tuotanto (liikevaihto) keskeisillä

palvelusektoreilla

NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso (ja,

milloin ryhmät ovat epäyhtenäisiä,

kolminumerotaso)

t + 30-40

Teollisuuden suhdannekyselyt Keskeiset toimialat t + 1

Vähittäiskauppaa ja palvelusektoria

koskevat suhdannekyselyt

NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso t + 1

Kuluttajabarometri t + 1
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Ulkomaankauppa (euroalueen

ulkopuolisten maiden kanssa)

SITC Rev. 3:n yksinumerotaso ja

tärkeimmät talousalueet, maat

t + 40 (aggregaatit); t + 60

(yksityiskohtaiset tiedot)

C. Julkisyhteisöjen muut kuin rahoitustilit13

Vuosittaiset julkisyhteisöjen tulot ja

menot

Erittely kuten EKP:n

Kuukausikatsauksessa julkaistavissa

euroalueen tilastoissa

t + 90 (korjaus, kun kulunut t +

240)

Neljännesvuosittaiset julkisyhteisöjen

tulot ja menot

Erittely suppeampi kuin vuosittaisten

tietojen kohdalla
t + 90

Neljännesvuosittainen julkisyhteisöjen

tilinpito

S13 eritellään kuten neljännesvuosittainen

kansantalouden tilinpito (ml. pääomatilit)

sektoreittain (ks. osa 1B)

t + 90

D. Työmarkkinat
Työllisyys ja palkansaajat Kansantalouden tilinpito: vähintään kuten

A6

Lyhyen aikavälin tilastot: NACE Rev. 1:n

kaksinumerotaso

Työvoimatutkimus: Yhteisön tutkimuksen

tärkeimmät tulokset

t + 60-70

t + 40-50

t + 35-45

Työttömyys Toimialoittain (aiemman työpaikan

mukaan): vähintään kuten A6

Iän mukaan: laajat ikäryhmät

Keston mukaan: lyhytaikainen, keskipitkä

ja pitkäaikainen

t + 30-40 (työvoimatoimiston

tiedot varhemmin)

Tehdyt työtunnit Kansantalouden tilinpito: A6

Lyhyen aikavälin tilastot: NACE Rev. 1:n

kaksinumerotaso

Kansantalouden tilinpito: t + 60-70

Lyhyen aikavälin tilastot: t + 40-50

Avoimet työpaikat Toimialoittain: vähintään kuten A6 t + 30-40

* Ml. talonrakentaminen ja maa- ja vesirakentaminen

2. Ryhmä: Merkittävät indikaattorit
Indikaattori Yksityiskohtaisuuden taso Toimitusajat (ensimmäiset

tulokset)(tarkastelujakso + �xx�
päivää)

A. Hinnat ja kustannukset

Raaka-aineiden hinnat (tuottajahinnat) Hyödykkeittäin ja pääryhmittäin t + 5

Asuntojen hinnat Asuinrakennukset ja huoneistot, uudet ja

olemassa olevat

t + 60

Sopimuspalkat Keskeiset toimialat ja ajoitus (yksityiskohtaiset tiedot palkanmääräytymisestä

riippuen)

B. Kysyntä ja tuotanto
Vuosittainen kansantalouden tilinpito,

johon sisältyvät yksityiskohtaiset

sektoreittaiset tilit (yksityiskohtaisemmin

kuin neljännesvuositilinpidossa)

EKT 95:n taulukot 3, 4, 5 ja 8 t + 180-240

                                                     
13 EKP:n vaatimat virta- ja varantotiedot julkisyhteisöjen rahoitusvaroista ja �veloista käyvät ilmi asiakirjasta �EKPJ:n

kokoamat tilastotiedot�.
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Teollisuuden liikevaihto (NACE C-F) NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso t + 40

Rakennusluvat (tai uudisrakennusten

aloitukset)

Päärakennustyypeittäin t + 40

Teollisuuden suhdannekyselyt NACE Rev. 1:n kaksinumerotaso t + 30

Vähittäiskauppaa koskevat

suhdannekyselyt

NACE Rev. 1:n kolminumerotaso t + 30

Kuluttajabarometri Pääluokittain t + 30

Täydentäviä tuotannon ja kysynnän

indikaattoreita (esim. autojen myynti ja

rekisteröinti)

Vaihtelee eri muuttujilla

C. Julkisyhteisöjen muut kuin rahoitustilit

Vuosittainen kansantalouden tilinpito EKT 95 sektorin S13 taulukko 8 ja

taulukot 9 ja 11

t + 240

D. Työmarkkinat
Työvoima ja työllisyys Yhteisön tutkimuksen tärkeimmät

tulokset (työllisyys ks. osa 1D)

t + 60-90

Vajaatyöllisyyden, työvoimareservin ja

ylityön mittarit

Vajaatyöllisys ja ylityö keskeisillä

toimialoilla

Työvoimareservi iän ja sukupuolen

mukaan *

Ylityö: t + 60-70

Vajaatyöllisyys ja reservi: t + 90

Työttömyyden ja työllisyyden virtatiedot Uudet työttömät, uudet työsuhteet

(pysyvät, määräaikaiset, osa-aikatyö,

kokopäivätyö) *

* Usein toimitettavia tietoja ei tarvitse eritellä / raportoida yksityiskohtaisesti.

Huom!

Taulukkoon on koottu yleisimmin käytettyjä makrotalouden tilastoja hinnoista ja kustannuksista,
reaalitaloudesta, julkisyhteisöjen muista kuin rahoitustileistä ja työmarkkinoista. Se ei sisällä muita
näihin liittyviä tilastoja, joita kootaan esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. Vaaditut toimitusajat ovat
jokseenkin samat kuin siinä jäsenvaltioiden ryhmässä, joka tällä hetkellä julkistaa tuloksensa
lyhyimmällä viiveellä. Indikaattorit toimitetaan kuukausittain tai joissakin tapauksissa
neljännesvuosittain (esimerkiksi kansantalouden tilinpito, johon kuuluu julkisyhteisöjen
sektoritilinpito).


