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1 ÚVOD

Prvořadým cílem Eurosystému je udržovat cenovou 

stabilitu v eurozóně.1 Eurosystém podporuje 

všeobecné hospodářské politiky Evropského 

společenství, aniž by byl dotčen cíl cenové stability. 

Vzhledem k těmto cílům je jedním z jeho hlavních 

úkolů provádění měnové politiky v eurozóně.

Smlouva o Evropské unii stanovila jako jeden 

z úkolů Evropského měnového institutu (EMI), 

který byl předchůdcem ECB, provést statistickou 

přípravu pro třetí etapu Hospodářské a měnové 

unie (HMU) a zejména podporovat v nezbytné 

míře harmonizaci statistik. Evropský měnový 

institut nejprve v červenci 1996 vydal prohlášení 

o statistických požadavcích. Dále v srpnu 2000 

zveřejnila ECB své požadavky v oblasti všeobecné 

hospodářské statistiky.2 Dokument ECB se 

ukázal být velmi vhodným podkladem k jednání 

se zpracovateli statistických údajů, kteří působí 

mimo ECB. Stávající dokument aktualizuje 

požadavky ECB a zaměřuje se na měsíční 

a čtvrtletní statistiku (krátkodobou statistiku 

do jednoho roku) eurozóny, ostatních zemí EU 

a přístupových zemí. Upravuje dřívější požadavky 

a zohledňuje nový vývoj, například rostoucí 

potřebu statistiky služeb.

Měnová a bankovní statistika, statistika finančního 

trhu a související statistika, statistika platební 

bilance, další statistika zahraničního obchodu, 

finanční účty a čtvrtletní účty institucionálních 

sektorů jsou oblasti statistiky, za něž na úrovni 

EU odpovídá výlučně ECB (Generální ředitelství 

pro statistiku) nebo v nichž má společnou 

odpovědnost s Evropskou komisí (Eurostatem).3 

Pro provádění měnové politiky jsou významné 

i další oblasti statistiky. K nim patří především 

statistika cen a nákladů, ostatní nefinanční 

národní účty, statistika trhu práce a řada dalších 

hospodářských statistik, z nichž je významná 

především krátkodobá statistika. Na uvedené 

statistiky se v tomto dokumentu odkazuje dále 

jako na všeobecnou hospodářskou statistiku. 

ECB úzce spolupracuje s Evropskou komisí, aby 

v těchto oblastech dosáhla splnění svých poža-

davků. V mnoha případech se tyto požadavky 

řídí právními akty Rady EU a Komise v rámci 

stanoveném nařízením Rady (ES) č. 322/97 

o statistice Společenství. Není�li všeobecná 

hospodářská statistika k dispozici od Evropské 

komise, ECB shromažďuje údaje ze zdrojů na 

národní nebo evropské úrovni.

Hospodářskou statistikou se rovněž zabývala 

podrobná zpráva Měnového výboru o informačních 

požadavcích v Hospodářské a měnové unii 

(HMU), která do značné míry odrážela statistické 

požadavky ECB. Zprávu, po níž následovalo šest 

zpráv o pokroku,4 schválila v lednu 1999 Rada 

ECOFIN. Jedním z výsledků je Akční plán pro 

statistické požadavky HMU, který na žádost 

ECOFINu připravila Evropská komise (Eurostat) 

v úzké spolupráci s ECB a který u každé z členských 

zemí určil oblasti, v nichž bylo třeba naléhavě 

dosáhnout zlepšení, a vymezil úpravy statistických 

předpisů. Akční plán probíhal do konce roku 

2002, ale jeho zavádění stále pokračuje.5 Dále 

v únoru 2003 přijaly Rada a Komise komplexní 

zprávu o statistice eurozóny. Zpráva podpořila 

především vytvoření souboru Hlavních 

evropských ekonomických ukazatelů (PEEI) do 

roku 2005, které budou zveřejňovány ve lhůtách 

a s mírou spolehlivosti, které splňují nejnáročnější 

mezinárodní standardy. 

Statistické potřeby Eurosystému jsou obdobné 

jako statistické potřeby dalších měnových orgánů, 

které odpovídají za rozsáhlé hospodářské oblasti 

(zejména ve Spojených státech). Kvalitní statistické 

údaje mají zásadní význam pro přijímání správných 

měnových rozhodnutí. Chyby způsobené neúplnou 

nebo nespolehlivou statistickou základnou 

1 Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z Evropské 

centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských zemí 

Evropské unie (EU). Pojem Eurosystém se používá pro označení ECB 

a národních centrálních bank členských zemí EU, které tvoří eurozónu. 

Statut znamená Statut ESCB a ECB.

2 Tyto dva dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB 

(www.ecb.int).

3 Viz také memorandum o porozumění mezi Evropskou komisí 

(Eurostatem) a Evropskou centrální bankou (Generálním ředitelstvím 

pro statistiku) z 10. března 2003 (k dispozici na internetových stránkách 

ECB).

4 Zprávy jsou k dispozici na internetové adrese:

 http://ue.eu.int/cms3_applications/

 docCenter.ASP?expandID=132&lang=en&cmsID=245. 

5 Viz Zpráva o informačních požadavcích v HMU, Hospodářský 

a finanční výbor, 25. května 2004, a Závěry ze zasedání Rady Ecofin ze 

dne 2. června 2004.
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mohou být z hlediska cenové stability, produkce 

a zaměstnanosti pro hospodářství nákladné. 

Statistická základna pro měnovou politiku se 

v posledních letech výrazně zlepšila, ale je třeba 

dosáhnout dalšího pokroku.6

2 PŘEHLED ZMĚN VE STATISTICKÝCH POŽADAVCÍCH

Tato zpráva neobsahuje žádné zásadní nové 

požadavky, které by již nebyly obsaženy ve zprávě 

ECB o požadavcích vydané v roce 2000. Řada 

z těchto požadavku byla dokonce obsažena ve zprávě 

Měnového výboru z roku 1999 o informačních 

požadavcích v HMU a v následujících zprávách 

o jejich plnění, které vypracoval Hospodářský 

a finanční výbor. V porovnání s prvním vydáním 

však dochází k úpravám v těchto oblastech:

– výraznější orientace na agregované údaje 

eurozóny: ECB navrhuje plně koordinovat 

postupy pro tvorbu, zveřejňování a revize 

národní všeobecné hospodářské statistiky 

s potřebami v oblasti agregovaných údajů 

eurozóny,

– požadavky na periodicitu a včasnost byly 

sjednoceny s dohodnutými evropskými 

cíli stanovenými pro včasné poskytování 

Hlavních evropských ekonomických ukazatelů 

v případech, kdy v zásadě odpovídají 

požadavkům ECB,

– stanovení požadavků v oblasti měsíční 

a čtvrtletní statistiky v sektoru služeb 

– kvalitní ukazatele za sektor služeb samy 

o sobě nabývají na stále větším významu 

a jsou stále důležitější pro kvalitu souhrnných 

hospodářských statistických údajů o objemu 

HDP a změnách cen a produktivity,

– větší diferenciace uživatelských požadavků 

na národní údaje: ne všechny statistické řady, 

které je třeba mít k dispozici pro analýzu 

v eurozóně, jsou nutné pro jednotlivé země 

eurozóny, země EU mimo eurozónu a pro 

přístupové země, 

– podpora novým metodám sestavování statistik 

eurozóny, které mohou přinášet dobré výsledky, 

aniž by přetěžovaly národní statistické systémy,

– přehodnocení priorit ve statistice zahraničního 

obchodu, 

– součástí jednotlivých oddílů je stručné 

hodnocení oblastí, na něž je třeba se zaměřit při 

dalším zdokonalování.

3 VŠEOBECNÉ STATISTICKÉ POŽADAVKY 
A HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE PŘI 
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Právní základ pro sestavovaní všeobecné 

hospodářské statistiky vznikal od začátku 90. let 

v podobě několika předpisů v oblasti statistiky, 

které přijímala Rada EU, v posledních letech 

pak společně s Parlamentem, nebo Komise. 

Nařízení Rady o statistice Společenství zavádí 

ve statistice Společenství zásadu subsidiarity, ale 

současně stanoví, že „pro zaručení srovnatelnosti 

výsledků se statistika Společenství vypracovává 

na základě jednotných norem a ve zvláštních 

a řádně zdůvodněných případech na základě 

harmonizovaných metod“ (článek 1). Jednotná 

měnová politika eurozóny vyžaduje, aby byly pro 

hlavní makroekonomickou statistiku vypracovány 

jednotné standardy a harmonizované postupy.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
Hlavním požadavkem na statistiku eurozóny je 

zaměření veškerých sestavovaných a zveřejňovaných 

údajů na výpočet agregovaných výsledků eurozóny. 

Statistické údaje, které jsou k dispozici pouze pro 

malou část hospodářství eurozóny, nebo národní 

statistické údaje, z nichž nelze vytvořit smysluplné 

6 Další údaje o hodnocení všeobecné hospodářské statistiky eurozóny jsou 

také k dispozici v článku „Developments in General Economic Statistics 

for the Euro Area“, Měsíční bulletin ECB z dubna 2003. Aktuální 

přehled o měnověpolitické strategii ECB je také k dispozici v článku 

„The outcome of the ECB’s evaluation of its monetary policy strategy“, 

Měsíční bulletin ECB z června 2003. 
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agregáty eurozóny, mají pro analýzu eurozóny malý 

význam. Z této skutečnosti vyplývá řada důležitých 

závěrů.

Pokud jde o zeměpisné pokrytí, je důležité, aby 

byly agregáty eurozóny úplně nebo do vysoké míry 

pokryty národními výsledky. Značný význam mají 

údaje čtyřech největších zemí eurozóny (Německo, 

Francie, Itálie a Španělsko představují přibližně 

80 % HDP eurozóny), neboť chybějící údaje za tyto 

země významně ztěžují vypracování spolehlivých 

odhadů za eurozónu. ECB usiluje o vysoké 

pokrytí statistiky eurozóny, podporuje však v její 

statistice i nový vývoj, který je často označován 

jako diferencované zpravodajské požadavky 

a evropská výběrová šetření. Jejich cílem je zajistit 

spolehlivé výsledky na úrovni eurozóny, aniž 

by byly přetěžovány statistické systémy zejména 

menších členských zemí. Vzhledem k rostoucí 

poptávce uživatelů statistických údajů a stávajícím 

omezením na straně jejich poskytovatelů by měly 

být tyto metody dále rozpracovány a obecněji 

uplatňovány. 

Pokud jde o odvětvové a sektorové pokrytí, měla by 

statistika zobrazovat hospodářství v celém rozsahu. 

Vedle obvyklých statistických údajů za průmysl 

a maloobchod je třeba mít k dispozici údaje za 

stále významnější sektor služeb. Za tak rozsáhlé 

hospodářské území, jakým je území eurozóny, 

by navíc měla být k dispozici úplná soustava účtů 

podle hlavních institucionálních sektorů, zejména 

domácností, nefinančních a finančních podniků 

a vlády.

Jsou�li národní příspěvky základními stavebními 

prvky statistiky eurozóny, pro kvalitu výsledků 

má zásadní význam srovnatelnost statistických 

metod. Zde bylo dosaženo výrazného pokroku. 

Zkušenosti s fungováním HMU v jejích prvních 

letech však ukázaly, že i když je shoda na 

společných statistických definicích a klasifikacích 

důležitá, k dosažení srovnatelnosti často nestačí. 

Při sestavování všeobecné hospodářské statistiky 

ve více zemích je třeba dosáhnout větší koordinace 

a standardizace, zejména pokud jsou cíle pro 

standardy srovnatelnosti vysoké, jako je tomu 

např. u harmonizovaného indexu spotřebitelských 

cen (HICP). Dále je třeba v určitých intervalech 

aktualizovat a revidovat mezinárodní standardní 

klasifikace, které se používají pro téměř veškerou 

statistiku eurozóny. S výraznější úpravou Evropské 

klasifikace ekonomických činností (NACE) se 

počítá v roce 2007. Přechod na novou klasifikaci 

by měl proběhnout za úzké koordinace, aby při 

něm nedocházelo k potížím s údaji pro agregáty 

eurozóny. 

Pokud jde o včasnost statistiky eurozóny, podporuje 

ECB nedávno přijaté cíle pro PEEI, které se až na 

několik výjimek používají i v tomto dokumentu. 

Zlepšuje se však také výkonnost statistických 

systémů ekonomik mimo eurozónu a včasné 

poskytování statistických údajů, které odpovídají 

měnícím se potřebám, představuje stálý úkol. 

V některých oblastech všeobecné hospodářské 

statistiky však stále dochází ke zpoždění při 

poskytování údajů, a je proto třeba okamžitě 

dosáhnout zlepšení (např. ve statistice trhu práce). 

Vzhledem k zaměření jednotné měnové politiky na 

agregátní údaje za eurozónu jako celek by měly být 

údaje za ni zveřejňovány nejpozději ve stejné době, 

kdy jsou zveřejňovány údaje za velké země, a nejlépe 

ještě dříve. K tomu je třeba zavádět koordinovaná 

pravidla zveřejňování a společné kalendáře pro 

vydávání zpráv na evropské úrovni. Tento postup 

je prioritou pro příští roky. Národní orgány musí 

také včas předávat národní údaje Evropské komisi 

(Eurostatu). Eurostat je ústředním zdrojem 

evropské všeobecné hospodářské statistiky a údaje 

za jednotlivé země EU musí poskytovat uživatelům 

v Evropě ve stejné době, kdy jsou zveřejňovány 

údaje na národní úrovni. Eurostat by měl také včas 

sestavovat a zveřejňovat veškeré agregované údaje 

eurozóny.

Co se týče periodicity údajů, je pro účely měnové 

politiky nutná měsíční nebo čtvrtletní frekvence. 

V některých oblastech statistiky (např. trh práce 

a národní účty) je třeba posoudit současnou 

rovnováhu mezi těmito údaji a celkovými údaji, 

které se podle předpisů EU poskytují s roční nebo 

delší periodicitou. Mimořádně potřebné jsou 

čtvrtletní národní účty podle institucionálních 

sektorů. Navíc řada krátkodobých ukazatelů je dosud 

zveřejňována čtvrtletně a s dlouhou prodlevou, 

a pro konjunkturální analýzu tedy nejsou 

použitelné. Pro hospodářskou a ekonometrickou 
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analýzu je důležitá také dostatečná délka časových 

řad, které by měly u hlavních agregátů pokrývat 

alespoň jeden nebo dva hospodářské cykly.

Požadavek na včasnost a periodicitu poskytování 

údajů vyvolává otázku volby mezi včasností 

a spolehlivostí. Spolehlivost statistických údajů 

používaných ke zdůvodnění měnových rozhodnutí 

je zásadní z hlediska důvěryhodnosti. Orgány 

Eurosystému si jsou vědomy omezení spojených 

s požadavkem na včasnost a kratší lhůty vyžadují 

po pečlivé úvaze. Včasné agregované výsledky jsou 

navíc důležitější než podrobná členění. Několik 

členských zemí EU již údaje dodává včas, aniž by 

tím byla nepříznivě ovlivněna spolehlivost údajů. 

Zlepšení lhůt bylo rovněž dosaženo u některých 

agregovaných údajů eurozóny (např. HDP, HICP, 

průmyslová výroba a maloobchod v eurozóně) 

a nic nenasvědčuje tomu, že by tím byla ovlivněna 

spolehlivost výsledků. 

Kromě společných standardů, které se vztahují na 

lhůty a společné kalendáře pro poskytování údajů, 

jsou pro uživatele statistiky eurozóny problémem 

nedostatečné evropské zásady pro revizi údajů, 

neboť kvůli nim (také) dochází k častým revizím 

agregátů eurozóny. 

Vzhledem k tomu, že většina těchto údajů také 

podléhá sezónním vlivům a vlivům obchodního 

dne, je pro provádění sezónních úprav a úprav 

podle počtu pracovních dní vhodné harmonizovat 

metody a postupy. Pro čtvrtletní národní účty a pro 

krátkodobou statistiku již byly společné standardy 

dohodnuty, ale zatím nedošlo k jejich úplnému 

zavedení. V ostatních oblastech hospodářské 

statistiky zatím nebyly společné standardy přijaty. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ A ÚPRAVA PRIORIT
Za eurozónu je k dispozici základní soubor 

všeobecných hospodářských statistických údajů, 

který se ukázal jako spolehlivý základ pro měnovou 

politiku. Týká se to zejména HICP jako klíčového 

ukazatele cenové stability, ale i řady dalších 

důležitých všeobecných hospodářských ukazatelů 

používaných v rámci hospodářské analýzy, která 

je jedním z pilířů měnověpolitické strategie 

ECB (např. údaje o produkci, nezaměstnanosti 

a cenách výrobců). V posledních letech došlo k řadě 

zlepšení, k nimž patří např. zlepšené pokrytí HICP, 

zveřejňování většího množství údajů ze čtvrtletních 

národních účtů (např. přidaná hodnota a náhrady 

zaměstnancům), lepší dostupnost, pokrytí 

jednotlivých zemí a srovnatelnost krátkodobých 

ukazatelů (např. maloobchodní obrat, stavební 

výroba, údaje podle hlavních průmyslových 

uskupení), lepší srovnatelnost statistických údajů 

o nezaměstnanosti a včasnost některých ukazatelů, 

aniž by tím byla ovlivněna jejich přesnost (např. 

HICP, HDP, výroba, zahraniční obchod). 

I přes tato zlepšení nesplňuje v mnoha ohledech 

statistika eurozóny požadavky uživatelů. Výsledky 

za eurozónu často přicházejí příliš pozdě nebo 

nejsou vůbec k dispozici z důvodu nedostatečného 

pokrytí jednotlivých zemí. Chybí klíčové souhrnné 

údaje národních účtů za institucionální sektory 

a ve statistice trhu práce jsou značné mezery 

včetně základních údajů o zaměstnanosti a počtu 

odpracovaných hodin. Další zlepšení je třeba 

u HICP (harmonizace metodiky). K dvěma dalším 

problematickým oblastem patří nedostatek údajů 

za sektor služeb v eurozóně a nedostatek dostatečně 

srovnatelných postupů pro sezónní úpravy a úpravy 

podle počtu pracovních dní. Z tohoto důvodu 

jsou některé statistické údaje za eurozónu nadále 

méně úplné, včasné a spolehlivé, než je tomu v řadě 

jednotlivých zemí eurozóny a v oblastech hlavních 

měn mimo eurozónu (např. Spojené státy). Je tedy 

třeba dosáhnout dalšího zlepšení.

Pro zachování a zlepšení všeobecné hospodářské 

statistiky eurozóny je důležité přehodnotit priority 

a omezit právní požadavky vztahující se na oblasti, 

které se v současnosti považují za méně důležité. 

V této oblasti působnosti omezuje ECB své požadavky 

na statistiky zahraničního obchodu, zejména pokud 

jde o Intrastat, a na některé strukturální statistiky 

podnikání. ECB také podporuje vývoj, který 

umožňuje diferenciaci národních zpravodajských 

povinností a evropská výběrová šetření. Cílem je 

omezit zatížení zpravodajských jednotek v malých 

i velkých státech EU.
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4 ZVLÁŠTNÍ STATISTICKÉ POŽADAVKY

Příloha k tomuto dokumentu uvádí souhrnný 

přehled hlavních makroekonomických ukazatelů, 

které jsou pravidelně potřebné k provádění měnové 

analýzy, a informace o požadované periodicitě, míře 

podrobnosti a o lhůtách i oblastech, v nichž je třeba 

dosáhnout zlepšení. Velmi podrobné statistické 

informace používané pro potřeby příležitostního 

výzkumu nejsou součástí přehledu.

4.1 HARMONIZOVANÝ INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH 
CEN 

Měsíční harmonizovaný index spotřebitelských 

cen (HICP) je jedním z hlavních ukazatelů pro 

měnovou politiku ECB, neboť se jedná o kritérium 

používané v měnověpolitické strategii ECB pro 

definování cenové stability. ECB se aktivně podílela 

na přípravě HICP zejména prostřednictvím 

konzultačních postupů stanovených v čl. 5 odst. 

3 nařízení Rady, které se týká HICP.7 Hlavními 

požadavky měnové politiky jsou široké pokrytí 

výdajů domácností, srovnatelné pokrytí a metody 

a včasné zveřejňování spolehlivých výsledků 

s měsíční periodicitou. Mimořádný význam pro 

další práci na HICP má uspokojivé řešení otázky 

začlenění výdajů na vlastnické bydlení a rychlejší 

postup v oblasti kvalitativního očišťování.

HICP musí splňovat úroveň čtyřmístného kódu 

Klasifikace individuální spotřeby podle účelu 

(COICOP). Pro příležitostnou analýzu je žádoucí 

podrobnější členění na úrovni eurozóny, např. 

v oblasti potravin a služeb, což by mohlo usnadnit 

odvozování dalších kritérií nezbytných pro 

hospodářskou analýzu, zejména očištění od vlivu 

změn sazeb nepřímých daní na HICP (tzv. HICP 

constant tax) a regulovaných cen. 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen se 

postupně zdokonaloval a některá zlepšení vedla 

ke strukturálním zlomům v jeho podsložkách. Pro 

dlouhodobé analýzy a ekonometrické modelování je 

však žádoucí mít k dispozici dlouhé a konzistentní 

časové řady. 

Vzhledem k používání HICP pro hodnocení 

konvergence v EU se potřeba srovnatelných statistik 

HICP vztahuje na všechny současné i budoucí země 

EU.

ECB považuje za zásadní zabývat se oblastmi 

vlastnického bydlení, kvalitativního očišťování 

a vyloučení vlivu změn sazeb nepřímých daní na 

HICP.

4.2 ČTVRTLETNÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY: HLAVNÍ 
AGREGÁTY A ČLENĚNÍ

Čtvrtletní národní účty mají zásadní význam pro 

hodnocení cyklické pozice hospodářství a rozsahu, 

v němž může tato pozice ovlivnit cenový výhled. 

Roční účty, které jsou k dispozici s větším časovým 

odstupem, avšak jsou podrobnější, poskytují 

nezbytný základ pro široce založenou analýzu 

strukturálního vývoje a dlouhodobějších trendů.

Na čtvrtletní hlavní agregáty a podrobnější 

roční národní účty se vztahuje nařízení o ESA.8 

Jeho plné uplatnění, zejména pokud jde o čtvrtletní 

údaje, je nezbytné jako základ statistiky eurozóny. 

Některé další údaje jsou třeba se čtvrtletní 

periodicitou, zejména informace o dovozu do 

eurozóny a vývozu z ní, o počtu odpracovaných 

hodin a další informace o příjmech, úsporách 

a investicích (viz také další část). Pro agregáty 

eurozóny i pro analýzy podle jednotlivých zemí 

jsou také důležité informace o investicích a výrobě 

v členění podle odvětví (např. 31 podsekcí NACE) 

s roční periodicitou.

Národní účty jsou také jediným zdrojem 

harmonizovaných statistických údajů 

o nefinančních aktivech, a to za ekonomiku jako 

celek i za hlavní sektory a odvětví. K analýze úlohy 

bohatství ekonomiky jako celku (včetně změn) 

a zejména sektoru domácností je třeba mít u těchto 

aktiv k dispozici úplné rozvahy a všechny druhy 

změn v nich (transakce, přecenění a další změny 

objemu) podle hlavních institucionálních sektorů 

(domácnosti, podniky, vláda) a hlavních kategorií 

7 Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných 

indexech spotřebitelských cen.

8 Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském 

systému národních a regionálních účtů ve Společenství.
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(bytové jednotky, ostatní hmotná fixní aktiva, 

ostatní nehmotná fixní aktiva, analýzy podle 

jednotlivých zemí, ostatní vyrobená aktiva, půda, 

ostatní nevyráběná aktiva). Velký zájem je rovněž 

o údaje o bytových jednotkách a potřeba jsou také 

tabulky dodávek a užití.

K prvnímu zveřejnění čtvrtletních a ročních 

hlavních agregátů by mělo dojít s odstupem 

maximálně 60 dní. První odhady HDP a hlavních 

složek („předběžné odhady“) alespoň o 15 dní 

dříve jsou velmi užitečné, pokud jsou dostatečně 

spolehlivé. Toto jsou cíle stanovené pro Hlavní 

evropské ekonomické ukazatele. Agregáty eurozóny 

za ostatní roční národní účty, zejména tabulky 

podle odvětví, údaje o aktivech a kapitálu, by 

měly být k dispozici do šesti až devíti měsíců od 

konce referenčního roku. Agregáty eurozóny za 

většinu dalších účtů (např. tabulky dodávek a užití) 

v současnosti chybí a v této oblasti je třeba 

dosáhnout zlepšení. 

Pro potřeby cyklické analýzy jsou důležité 

dostatečně dlouhé časové řady. Podle uvedeného 

nařízení by měly čtvrtletní hlavní agregáty sahat až 

do roku 1980 s výjimkou nových členských zemí, 

u nichž se požadují časové řady od počátku 90. let 

(podle roku zahájení transformace ekonomiky).

ECB upřednostňuje poskytování úplnějších 

čtvrtletních účtů s odstupem 60 dní, které 

v rámci HDP pokrývají především stranu výdajů 

a produkce ve stálých cenách. Pokud jde o roční 

účty a účty s nižší periodicitou, agregáty eurozóny 

ve většině případů chybí a jejich sestavování má 

prioritu.

4.3 ČTVRTLETNÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY: 
INSTITUCIONÁLNÍ SEKTORY 

Poskytování úplných ročních sektorových účtů 

a úplných (i když méně podrobných) čtvrtletních 

sektorových účtů je nezbytné.9 Tyto účty umožní 

sestavování souhrnných účtů pro jednotlivé 

institucionální sektory v eurozóně. Pomocí 

sektorových účtů lze analyzovat nejen příjmy, 

výdaje a výrobu, ale také úspory a investice 

v jednotlivých sektorech, včetně jejich provázanosti 

a vztahů se zbytkem světa. Především údaje 

rozdělené podle sektorů protistran mohou přispět 

k analýze měnového transmisního mechanismu. Již 

nařízení o Evropském systému účtů (ESA) stanoví 

metodiku pro ucelené sektorové účty. Pro účely 

ECB by se roční a čtvrtletní údaje rozdělené podle 

sektorů měly přinejmenším členit na nefinanční 

podniky, finanční podniky, vládní instituce 

a domácnosti (včetně neziskových institucí 

sloužících domácnostem) a dále by měly obsahovat 

účet zbytku světa. Toto rozdělení podle sektorů 

je třeba používat u všech vyrovnávacích položek 

u všech transakcí vedoucích k těmto vyrovnávacím 

položkám (přičemž čtvrtletní údaje jsou méně 

podrobné než údaje roční). Pokud bude v nejbližší 

době přijat právní základ pro čtvrtletní sektorové 

účty, předpokládá se, že první údaje ve čtvrtletních 

sektorových účtech eurozóny budou dostupné 

v roce 2006. Mezi dodatečné informace vyžadované 

jednou ročně patří také údaje o nefinančních 

aktivech, především o stálých aktivech nefinančních 

podniků a bytovém fondu sektoru domácností 

(viz 4.2). 

ECB považuje zavedení čtvrtletních národních 

účtů podle institucionálních sektorů za zásadní.

4.4 ČTVRTLETNÍ A ROČNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE 
VLÁDNÍHO SEKTORU

Pro sledování vývoje vládních financí jsou nezbytné 

spolehlivé roční údaje o vládních příjmech, výdajích 

a schodku/přebytku v jednotlivých členských 

státech. Stále důležitější je také dostatečné 

rozčlenění vládních výdajů podle účelu (COFOG).

ECB také vyžaduje čtvrtletní údaje o vládních 

příjmech a výdajích v jednotlivých členských 

státech, a to do tří měsíců od konce vykazovaného 

období.10 Pro sestavování souhrnných účtů za celou 

eurozónu a EU jsou také nezbytné údaje o rozpočtu 

sestavené podle metodiky ESA.

9 Bližší údaje o vládním sektoru jsou uvedeny v oddílu 4.4.

10 Čtvrtletní údaje o vládních výdajích a příjmech se poskytují na základě 

nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se 

provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální 

statistiku veřejných financí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních 

účtech vládních institucí.
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Pro krátkodobou statistiku vládních financí za 

celou eurozónu jsou nejdůležitější čtvrtletní údaje, 

na národní úrovni jsou však k dispozici také údaje 

za kratší období (především za jednotlivé měsíce). 

Tyto údaje však zpravidla nejsou harmonizovány 

a vztahují se pouze na některé oblasti vládního 

sektoru. Přesto však poskytují užitečné informace 

o vývoji rozpočtů v jednotlivých zemích.

ECB považuje důsledné poskytování spolehlivých 

ročních a čtvrtletních údajů o vládních příjmech 

a výdajích za zásadní.

4.5 KRÁTKODOBÁ STATISTIKA PRŮMYSLOVÉHO 
SEKTORU (VČETNĚ STAVEBNÍHO PRŮMYSLU)

Krátkodobá statistika poskytuje údaje o poptávce, 

nabídce a cenách a slouží jako důležitý zdroj údajů 

pro čtvrtletní národní účty. Průmyslová výroba 

i nadále zůstává hlavním ukazatelem aktuální 

hospodářské aktivity. Ukazatele nových objednávek 

nebo objemu objednávek jsou důležitými indikátory 

budoucí výroby. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, 

kdyby údaje o nových objednávkách vykazovaly 

jejich objem. Měsíční ukazatele výrobních cen 

a nákladů (např. výrobních nákladů, ale také 

nákladů na platy a mzdy) se používají pro analýzu 

inflace. Tato analýza také vychází z cenových indexů 

dovozů a vývozů eurozóny. Údaje o zaměstnanosti 

a objemu práce jsou důležité pro analýzu 

hospodářské aktivity a často se z nich odvozují 

dodatečné ukazatele, jako například hodinové 

mzdové náklady nebo změny produktivity.

Měsíční a čtvrtletní krátkodobé statistické 

údaje za eurozónu jsou popsány v nařízení Rady 

o konjunkturálních statistikách.11 Pro Eurosystém 

jsou důležitější včasné méně podrobné souhrnné 

informace o vývoji hlavních ukazatelů, než zcela 

detailní údaje ze všech sektorů. Proto by mělo být 

co nejvíce ukazatelů zveřejňováno za každý měsíc 

ve lhůtě, která v ideálním případě dosahuje zhruba 

30 dnů (a 45–60 dnů u čtvrtletních ukazatelů). 

Obecně platí, že tento požadavek odkazuje na 

úroveň oddílu NACE pro statistiku průmyslu. ECB 

někdy používá podrobnější údaje (skupiny NACE), 

avšak požadavky na jejich lhůty a periodicitu jsou 

nižší.

U některých ukazatelů krátkodobých statistik, 

konkrétně u nových objednávek, obratu a cen, je 

třeba zeměpisně rozlišovat mezi transakcemi, které 

souvisejí s „domácím“ a s „vnějším“ trhem. Pro 

statistiku eurozóny používanou v ECB to znamená, 

že je třeba rozlišovat obchody uvnitř eurozóny 

a obchody se zeměmi mimo eurozónu. Vzhledem 

k tomu, že tyto údaje jsou nezbytné především pro 

souhrnné ukazatele za celou eurozónu a nikoli za 

jednotlivé země, podporuje ECB používání tzv. 

evropských programů pro výběrová šetření, které 

pomáhají snížit dodatečnou statistickou zátěž 

kladenou na členské státy. 

Údaje o nabídce, poptávce a cenách jsou třeba také 

za stavební průmysl a trh s byty. Mezi tyto údaje 

patří také harmonizované cenové indexy bytových 

nemovitostí s minimálně čtvrtletní periodicitou. 

Tyto údaje jsou nezbytné pro analýzu inflace, 

cen aktiv a bohatství domácností. Údaje o cenách 

nemovitostí, které jsou k dispozici v současnosti, 

nejsou dostačující a jejich kvalita je ve většině 

případů nízká. 

Řada požadavků ECB a cíle stanovené pro 

Hlavní evropské ekonomické ukazatele se odráží 

v návrhu Komise na novelizaci nařízení Rady 

o konjunkturálních statistikách, který ECB 

podpořila ve svém stanovisku.12 V řadě případů však 

návrh nařízení tyto požadavky stále nesplňuje. Týká 

se to například periodicity a lhůt pro zveřejňování 

údajů o nových objednávkách a většiny ukazatelů 

stavebního průmyslu. 

ECB považuje důsledné a včasné zavedení 

Hlavních evropských ekonomických ukazatelů 

a vylepšení statistických údajů o cenách bytových 

nemovitostí za zásadní.

11 Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních 

statistikách.

12 Viz Stanovisko Evropské centrální banky z 24. května 2004, Úřední 

věstník C 158 z 15. června 2004, s. 3.



11
ECB c

Aktualizace požadavků v oblasti všeobecné hospodářské statistiky
prosinec 2004

AKTUALIZACE 
POŽADAVKŮ 

V OBLASTI 
VŠEOBECNÉ 

HOSPODÁŘSKÉ 
STATISTIKY

4.6 KRÁTKODOBÁ STATISTIKA MALOOBCHODU 
A OSTATNÍCH SLUŽEB 

Do druhé skupiny požadovaných měsíčních 

a čtvrtletních krátkodobých ukazatelů spadají 

oblasti maloobchodu a ostatních služeb. Částečně 

se na ně vztahuje nařízení o konjunkturálních 

statistikách a jeho navrhovaná novelizace.

Měsíční údaje o maloobchodním obratu (ve stálých 

cenách) jsou v rámci národních účtů důležitým 

indikátorem čtvrtletní spotřeby domácností, 

jakožto největší složky výdajů. Tyto údaje by měly 

být zveřejňovány v rámci 30denní lhůty jako cíle 

Hlavních evropských ekonomických ukazatelů.

Kromě krátkodobých statistik průmyslu 

a maloobchodu je důležité zavedení měsíčních 

a čtvrtletních statistik za služby, především u odvětví, 

která jsou výrazněji ovlivňována hospodářským 

cyklem. Většinu údajů (obrat, ceny výrobců, mzdy, 

počet odpracovaných hodin a zaměstnanost) je 

ještě třeba připravit. Výbor pro statistické programy 

a Výbor pro měnovou a finanční statistiku 

a statistiku platební bilance (CMFB) definovaly 

své priority takto: ukazatele hospodářské aktivity/

obratu v běžných a stálých cenách pro tržní služby, 

výrobní ceny pro obchodní služby a pracovní 

náklady a ukazatele zaměstnanosti pro tržní 

i netržní služby. Tyto priority, které považuje za 

klíčové i ECB, podporuje Hospodářský a finanční 

výbor. 

ECB považuje rozvoj krátkodobých ukazatelů 

tržních služeb a především úplné zavedení 

stávajícího i novelizovaného nařízení 

o konjunkturálních statistikách za zásadní. 

4.7 STATISTIKA TRHU PRÁCE – ZAMĚSTNANOST 
A NEZAMĚSTNANOST

Informace o trhu práce jsou důležité pro 

hospodářský pilíř ECB, který je jedním ze základů 

její měnové politiky. Statistické požadavky lze 

rozdělit do dvou kategorií. Do první kategorie 

spadají požadavky na včasné odhady celkové 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti za celou 

ekonomiku i za její hlavní sektory (např. rozdělení 

národních účtů do 6 hlavních skupin „A6“) 

a dále řada doplňujících ukazatelů situace na trhu 

práce (např. údaje o skutečném objemu práce 

– počtu odpracovaných hodin aj. – a o volných 

místech). Druhá kategorie obsahuje požadavky na 

podrobnější údaje o zaměstnanosti a náhradách 

zaměstnancům rozdělené podle jednotlivých 

sektorů a na další socioekonomické proměnné 

(rozdělené podle pohlaví, věku a úrovně vzdělání), 

u nichž jsou požadavky na periodicitu a lhůty 

mírnější. Přestože údaje o trhu práce popsané 

v oddílech 4.7 a 4.8 lze získávat různými způsoby 

(např. od podniků, domácností, z úředních zdrojů), 

je vhodné, aby byla zajištěna konzistentnost 

makroekonomických dat s odhady používanými 

v rámci národních účtů. Důležité je to především 

v případech, kdy jsou kombinovány různé veličiny, 

například při výpočtech produktivity a nákladů na 

jednotku pracovní síly.

Cílem Hlavních evropských ekonomických 

ukazatelů je zveřejňovat pro eurozónu čtvrtletní 

údaje o celkové zaměstnanosti ve lhůtě 45 dnů 

a měsíční údaje o nezaměstnanosti ve lhůtě 

30 dnů. ECB tyto cíle podporuje. Přechod na 

měsíční ukazatel zaměstnanosti v eurozóně by byl 

velice vhodný. Nařízení Rady o konjunkturálních 

statistikách zahrnuje údaje ze sektoru průmyslu 

(včetně stavebního) o zaměstnanosti a počtu 

odpracovaných hodin a dále údaje o zaměstnancích 

v maloobchodu a ostatních službách. Požadavky 

ECB týkající se lhůt a míry podrobnosti jsou shodné 

s požadavky pro ostatní krátkodobé statistiky 

(viz oddíly 4.5 a 4.6). Nařízení ESA vyžaduje 

čtvrtletní a roční údaje o zaměstnanosti a dále 

údaje o nezaměstnanosti a počtu odpracovaných 

hodin. Zdůraznit je však třeba především význam 

údajů o počtu odpracovaných hodin, např. pro 

měření produktivity. Třetím zdrojem informací, 

který může potenciálně poskytovat nejpodrobnější 

údaje, je výběrové šetření pracovních sil EU. 13 Pro 

běžnou měnovou analýzu je třeba pouze malá část 

tohoto velice detailního výběrového šetření, avšak 

u této části je vhodné včas zajistit čtvrtletní údaje 

za eurozónu a její jednotlivé státy ve lhůtě zhruba 

45 dnů od konce referenčního čtvrtletí. Výběrové 

šetření pracovních sil tento požadavek v současnosti 

nesplňuje. 

13 Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci 

výběrového šetření pracovních sil ve Společenství.
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Údaje o nezaměstnanosti, které zveřejňuje 

Evropská komise (Eurostat), jsou v současnosti 

poskytovány na základě džentlmenské dohody, 

a to se zpožděním zhruba 35 dnů. Pro ECB je 

důležitá řada doplňujících krátkodobých ukazatelů 

o trhu práce (ty však pro eurozónu téměř nejsou 

k dispozici), především pak konzistentní odhady 

délky nezaměstnanosti, toků nezaměstnanosti 

(noví nezaměstnaní, nově zaměstnaní pracovníci) 

a odhady časově závislé podzaměstnanosti. Dále 

jsou důležité údaje o volných pracovních místech, 

které jsou obsaženy v Hlavních evropských 

ekonomických ukazatelích a které v současnosti 

procházejí vývojem. 

ECB považuje vylepšení ukazatelů objemu práce 

(měsíční zaměstnanost, počet odpracovaných 

hodin) a volných pracovních míst a dále údaje 

o pracovním trhu a různých odvětvích služeb za 

zásadní.

4.8 STATISTIKA TRHU PRÁCE – PŘÍJMY A NÁKLADY 
PRÁCE

Údaje o příjmech a mzdových nákladech se využívají 

při analýze inflace a poptávky a dále slouží jako 

ukazatele konkurenceschopnosti. Pro ECB jsou 

v této oblasti nejdůležitější spolehlivé ukazatele 

mzdových nákladů v eurozóně zveřejňované 

s měsíční (nebo čtvrtletní) periodicitou, a to jak 

náklady na zaměstnance, tak na odpracovanou 

hodinu. Tyto statistické údaje by měly zahrnovat 

celou ekonomiku, měly by  v nich být obsaženy hlavní 

složky mzdových nákladů a měly by být konzistentní 

s národními účty. Tyto údaje by měly umožňovat 

analýzu vývoje v hlavních odvětvích, pokud možno 

na úrovni oddílů NACE, a měly by ukazovat 

rozdělení alespoň na dvě základní nákladové složky 

(za prvé hrubé mzdy a platy, za druhé příspěvky 

zaměstnavatelů na sociální zabezpečení). Velmi 

vhodné by byly i informace o výplatách prémií. 

Rozdělení podle socioekonomických kritérií 

(např. podle úrovně vzdělání nebo pohlaví) jsou 

požadována jen s nižší periodicitou. Zkušenosti 

se stávajícími ukazateli mzdových nákladů jsou 

důkazem, že konzistentnost údajů pocházejících 

z konjunkturálních statistik (hrubé mzdy a platy) 

a ze statistiky trhu práce (indexy mzdových 

nákladů) s údaji z národních účtů (kompenzace) by 

byla velice vhodná.

Důležité závěry pro trh práce a vliv na budoucí vývoj 

cen lze odvodit z měsíčních údajů o úrovni mezd, 

přestože institucionální opatření se na pracovních 

trzích v eurozóně liší. 

ECB považuje za zásadní dosáhnout zlepšení 

v indexu mzdových nákladů a v údajích 

o hodinových odměnách přebíraných z národních 

účtů, včetně zlepšení statistiky služeb. 

4.9 KONJUNKTURÁLNÍ PRŮZKUM

Srovnatelné konjunkturální průzkumy hrají 

důležitou roli při analýze situace v eurozóně 

a v současnosti zaplňují některé mezery 

v kvantitativní statistice (např. hodnocení knih 

objednávek, vývoj aktivity služeb). Některé 

údaje získané z průzkumů, především informace 

o využití kapacit, nelze z jiných statistických 

zdrojů získat. Pro měnovou analýzu je vhodná 

měsíční a v některých případech čtvrtletní 

periodicita i určitý stupeň podrobnosti podle druhu 

ekonomické aktivity. Konjunkturální šetření, která 

u podniků a spotřebitelů provádí Evropská komise, 

poskytují většinu informací, jež v této oblasti ECB 

potřebuje.

ECB považuje za zásadní průběžné rozšiřování 

konjunkturálních průzkumů mezi podniky 

v sektoru služeb.

4.10 STATISTIKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

ECB požaduje, aby statistika zahraničního 

obchodu byla vykazována v běžných cenách 

(hodnotách) a objemech. Vedle členění podle 

hlavních partnerských regionů a zemí se 

používá také členění podle komoditních skupin. 

Členění měsíčních údajů na dvoumístné úrovni 

Kombinované nomenklatury (CN) a členění 

čtvrtletních údajů na čtyřmístné úrovni je pro 

ECB a zejména pro Intrastat dostačující. Takto 

by byly k dispozici vhodné subagregáty pro hlavní 

produktové skupiny (např. hlavní průmyslové 

skupiny). Vzhledem k tomu, že ostatní statistické 



13
ECB c

Aktualizace požadavků v oblasti všeobecné hospodářské statistiky
prosinec 2004

AKTUALIZACE 
POŽADAVKŮ 

V OBLASTI 
VŠEOBECNÉ 

HOSPODÁŘSKÉ 
STATISTIKY

informace o cenovém vývoji u dovozů a vývozů 

v rámci eurozóny a zejména použitelné indexy 

obchodních cen za eurozónu jako celek nejsou 

k dispozici, jsou pro ECB druhým nejlepším 

řešením měsíční jednotkové indexy za eurozónu 

(viz také oddíl 4.5).

Legislativní ustanovení upravující statistiku 

zahraničního obchodu jsou nyní obsažena v řadě 

nařízení Rady EU a Komise, a to samostatně pro 

obchod uvnitř EU (Intrastat) a obchod se zeměmi 

mimo EU.14 Pokud jde o obchod mezi členskými 

zeměmi, činí lhůty pro předávání údajů Evropské 

komisi (Eurostatu) osm týdnů (pro celkové hodnoty 

členěné podle partnerské země) a deset týdnů 

(pro celý soubor). Lhůty pro obchod se zeměmi 

mimo EU činí šest týdnů. U údajů o zahraničním 

obchodu eurozóny jsou pro účely měnové politiky 

tyto lhůty příliš dlouhé. Podle Hlavních evropských 

ekonomických ukazatelů by měly být celkové 

údaje o obchodu k dispozici do 45 dní od konce 

referenčního měsíce a přibližně o dva týdny později 

by měl následovat ucelenější soubor údajů.

ECB považuje za zásadní zkrátit lhůty pro 

poskytování výsledků zahraničního obchodu 

eurozóny v souladu s cílem Hlavních evropských 

ekonomických ukazatelů (t+45 dní) a zlepšit 

statistiku cen dovozů a vývozů. ECB dále 

nepovažuje za zásadní podrobnou statistiku 

Intrastatu a vyzývá k přehodnocení právních 

požadavků.

5 STATISTIKA ZEMÍ MIMO EUROZÓNU

5.1 ZEMĚ EU MIMO EUROZÓNU

Hospodářská statistika za členské země, které 

nezavedly jednotnou měnu, je nezbytná z třech 

hlavních důvodů. Za prvé je pro hodnocení 

konvergence podle článku 122 odst. 2 Smlouvy 

nezbytný klíčový soubor makroekonomických 

konvergenčních ukazatelů pro všechny země EU 

kromě těch, na které se vztahuje výjimka. Za druhé 

se pro sledování hospodářského vývoje v těchto 

zemích používá rozsáhlejší soubor statistických 

údajů. Všechny národní centrální banky zemí EU 

jsou členy Generální rady ECB a účastní se dvakrát 

14 Lhůty pro předání jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 ze 

7. září 2000, které obsahuje určitá ustanovení o provádění nařízení Rady 

(EHS) č. 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy 

(pro Intrastat), a v nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze 7. září, které 

obsahuje určitá ustanovení o provádění nařízení Rady (ES) č. 1172/95 

o statistice zahraničního obchodu. Nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 bude 

do konce roku zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 – Úřední věstník L 102, 

7.4.2004, s. 1.

ročně jednání o koordinaci měnové politiky. 

Obecně pak platí, že by se tyto země měly zaměřit 

na plynulou integraci svých statistik do statistického 

rámce eurozóny a poskytovat dostatek údajů 

za minulá období. Tento požadavek se vztahuje 

zejména na ty země, u nichž se předpokládá, že se 

budou významně podílet na agregátech eurozóny.

5.2 STATISTIKA PŘÍSTUPOVÝCH ZEMÍ

Hlavní zájem ECB o hospodářskou statistiku 

přístupových zemí před jejich vstupem do EU spočívá 

ve sledování procesu přistoupení a hospodářského 

vývoje mimo eurozónu. Z těchto dvou důvodů 

a dále proto, aby byly k dispozici údaje za alespoň 

několik dřívějších let, je důležitá srovnatelnost 

údajů a tedy zavedení stávajících předpisů EU 

o statistice. Po přistoupení přístupových zemí do 

EU jsou statistické požadavky shodné s požadavky, 

které musí splňovat země EU mimo eurozónu.

Před přistoupením k EU je důraz kladen na včasné 

poskytovaní agregátních klíčových ukazatelů, 

zejména těch, které jsou potřeba pro sledování 

konvergence. K nim patří především agregované 

harmonizované indexy spotřebitelských cen, 

agregáty hlavních ročních a čtvrtletních národních 

účtů (výdaje a výroba, náhrady zaměstnancům, 

příjmy a úspory domácností), vládní příjmy 

a výdaje, zaměstnanost a nezaměstnanost. K dalším 

důležitým údajům patří dodatečné ukazatele inflace 

(např. ceny výrobců, náklady práce) a zahraniční 

obchod. Další údaje jsou k dispozici v příloze 2. 
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Požadovaný ukazatel
(periodicita)

A. Ceny a náklady

Index spotřebitelských cen
(HICP) (měs.)

Index cen výrobců
průmysl (měs.)
stavebnictví (čtvrtl.)

služby (čtvrtl.)

Náhrady, hrubé mzdy
a platy, náklady na jednotku
prac. síly, prům. mzdové
náklady na zaměstnance/hod.
(měs./čtvrtl.)

Ceny surovin (komodit)
(týd.)

Ceny bytových nemovitostí
(čtvrtl.)

Úroveň mezd (měs./čtvrtl.)

Indexy vývozních a dovozních
cen (obchod se zeměmi mimo
eurozónu) (měs.)

Požadovaná míra podrobnosti

Čtyřmístná úroveň COICOP
a podrobnější členění na úrovni
eurozóny; homogenní agregace, odhady
dopadů změn daní a regulovaných cen

Oddíly NACE rev. 1
Pozemní stavitelství, inženýrské
stavitelství
Oddíl NACE rev. 1 (tržní služby)

Národní účty (čtvrtl.): alespoň A6
Krátkodobá statistika (měs.): oddíly
NACE rev. 1
Statistika nákladů práce (měs./čtvrtl.):
smluvní mzdy, ostatní mzdy, ostatní
náklady práce, sekce NACE

Podle jednotlivých komodit a hlavních
skupin

Domy a byty, nové a stávající,
velkoměsta

Oddíly NACE rev. 1

Požadované lhůty
(referenční období +
„x“ kalendářních dní)

t + 15 (a t + 0 pro první
odhady)

t + 35
t + 45

t + 60

t + 60
t + 30

t + 70

t + 5

t + 60–90

t + 45

Oblasti ke zlepšení

Vlastnické bydlení
Kvalitativní očišťování
Očišťování HICP od vlivu
změn sazeb nepřímých daní

Souhrnné údaje o cenách
výrobců pro tržní služby
(za eurozónu)

Hodinová odměna
Kratší lhůty

Úplné zavedení indexu
mzdových nákladů

-

Čtvrtletní index za eurozónu

-

Dostupnost agregátů za
eurozónu

Příloha 1  Všeobecná hospodářská statistika eurozóny pravidelně požadovaná ECB

Podle hlavních sektorů a lhůt (údaje podle tvorby mezd)
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Požadovaný ukazatel
(periodicita)

B. Nabídka a poptávka

Národní účty za ekonomiku
(čtvrtl./roč.)

Národní (nefinanční) účty
podle institucionálních
sektorů (čtvrtl./roč.)

Roční národní účty (roč.)

Kapitál (roč.)

Nefinanční aktiva (roč.)

Tabulky dodávek a užití
(roční periodicita)

Tabulky znázorňující vstupy
a výstupy (pětiletá periodicita)

Průmyslová výroba (NACE
C-F) (měs.)

Nové zakázky podle odvětví
(NACE D-F) (měs.)

Obrat v maloobchodě
(nominální a ve stálých
cenách) (měs.)

Obrat v průmyslu
(NACE C-F) (měs.)

Obrat (produkce) v hlavních
sektorech služeb (měs.)

Průzkumy v průmyslu (měs.)

Průzkumy mezi spotřebiteli
(měs.)

Stavební povolení (nebo
zahajovaná bytová výstavba)
(měs.)

Zahraniční obchod (se
zeměmi mimo eurozónu),
hodnoty a objemy (měs.)

Požadovaná míra podrobnosti

Hlavní hospodářské agregáty, obory
a výrobky (ESA 95, tabulka 1)

Členění v S11, S12, S13, S14+15, S2,
pokrývající zejména hlavní bilance

ESA 95, tabulky 3 (A31), 4 (s členěním
na eurozónu a země mimo eurozónu), 5
(třímístné COICOP), 8 (podrobné
sektorové účty)

Celkem, veřejný sektor, Pi6, v hrubém
a čistém vyjádření

Celé hospodářství, sektor domácností,
bydlení

ESA 95, tabulka 15 (A60/P60)

ESA 95, tabulka 17 (P60/P60)

Oddíly NACE rev. 1 1)

Oddíly NACE rev. 1 1), podle původu –
eurozóna/mimo eurozónu

Oddíly a skupiny NACE rev. 1

Oddíly NACE rev. 1

Oddíly NACE rev. 1 (a skupiny,
jsou-li nesourodé)

Oddíly NACE rev. 1

Podle hlavních druhů budov

Dvoumístné CN, hlavní hospodářská
uskupení, zeměpisné členění

Požadované lhůty
(referenční období +
„x“ kalendářních dní)

t + 60, předběžné odhady
HDP a hlavní složky dříve

t + 90

t + 180-270

t + 1 rok

t + 1 rok

t + 2–3 roky

t + 2–3 roky

t + 30

t + 30

t + 30

t + 45

t + 45

t + 0

t + 0

t + 45

t + 45 (agregáty);
t + 60 (podrobné údaje,
objemy, průměrné hodnoty)

Oblasti ke zlepšení

Kratší lhůty (čtvrtletní účty
s členěním na výdaje
a produkci za t + 60)

Agregáty eurozóny pro
čtvrtletní účty podle
institucionálních sektorů

Dostupnost agregátů za
eurozónu

Dostupnost agregátů za
eurozónu

Dostupnost agregátů za
eurozónu, údaje o bydlení
za sektor domácností

Dostupnost agregátů za
eurozónu

Dostupnost agregátů za
eurozónu

Kratší lhůty

Kratší lhůty, deflované
výsledky, správná definice
exportních zakázek eurozóny

-

Kratší lhůty

Dostupnost agregátů za
eurozónu

Úplné pokrytí sektoru
tržních služeb

-

-

Kratší lhůty (cíl PEEI)

Příloha 1  Všeobecná hospodářská statistika eurozóny pravidelně požadovaná ECB
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VYSVĚTLIVKA:
Tabulka obsahuje soubor nejčastěji používaných makroekonomických statistik (ceny a náklady,
reálná ekonomika, vládní nefinanční účty a trh práce). Další související statistiky používané pro
zvláštní účely, jako je výzkum, zde nejsou zahrnuty.

Požadovaný ukazatel
(periodicita)

C. Nefinanční účty vlády

Vládní příjmy a výdaje (roč.)

Vládní příjmy a výdaje
(čtvrtl.)

Vládní účty (čtvrtl.)

Národní účty (roč.)

D. Pracovní trh

Zaměstnanost a zaměstnanci
(měs./čtvrtl.)

Nezaměstnanost (měs.)

Doplňková měření
podzaměstnanosti a pracovní
rezervy (čtvrtl.)

Doplňkové hodnoty tokové
nezaměstnanosti
a zaměstnanosti
(měs./čtvrtl.)

Počet odpracovaných hodin
(měs./čtvrtl.)

Volá místa (čtvrtl.)

Požadovaná míra podrobnosti

Členění zveřejňované ve statistice
eurozóny v Měsíčním bulletinu ECB

Zjednodušené, ale konzistentní členění
v porovnání s ročními údaji

Členění za S13 v souladu se čtvrtletními
národními účty (včetně kapitálových
účtů) podle sektorů (viz oddíl B)

ESA 95, tabulka 8 za S13 a tabulka 11
(COFOG)

První odhad za celé hospodářství
(měs./čtvrtl.)
Národní účty (čtvrtl.): alespoň A6
Krátkodobá statistika (měs./čtvrtl.):
oddíly NACE rev. 1
Výběrové šetření pracovních sil
(měs./čtvrtl.): Hlavní výsledky
(čtvrtl./roč.): Podrobné výsledky

Podle oborů: alespoň A6
Podle věku: široké věkové skupiny
Podle délky: krátkodobá, střednědobá,
dlouhodobá

Podzaměstnanost podle hlavních
oborů
Pracovní rezerva podle
věku a pohlaví 2)

Noví nezaměstnaní, nově zaměstnaní
pracovníci (na dobu určitou,
krátkodobě, plný prac. úvazek,
částečný prac. úvazek) 2)

Národní účty (čtvrtl.): A6
Krátkodobá statistika (měs.): oddíly
NACE rev. 1

Podle oboru: alespoň A6

Požadované lhůty
(referenční období +
„x“ kalendářních dní)

t + 90

t + 90

t + 90

t + 180-240

t + 45

t + 60
t + 30

t + 60
t + 90

t + 30

t + 60

t + 45

t + 60
t + 45

t + 45

Oblasti ke zlepšení

Zlepšení pokrytí

Úplné zavedení

Úplné zavedení

Dostupnost agregátů za
eurozónu

Kratší lhůty, statistika
sektoru služeb, měsíční
údaje

Členění podle délky
nezaměstnanosti

Souhrnné údaje za časově
závislou podzaměstnanost

Souhrnné údaje za nové
nezaměstnané a nově
zaměstnané pracovníky

Dostupnost agregátů
eurozóny

Lepší pokrytí a srovnatelnost
agregátů eurozóny

Příloha 1  Všeobecná hospodářská statistika eurozóny pravidelně požadovaná ECB

1) A pozemní stavitelství a inženýrská činnost pro stavební průmysl.
2) Členění/údaje, u nichž není požadována vyšší periodicita.
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Ukazatel a periodicita Míra podrobnosti Lhůty (první výsledky) 1)

(referenční období + „x“ dní)

Index spotřebitelských cen (HICP) (měs.) Jednomístná úroveň COICOP t + 35
a dodatečné homogenní agregace

Národní účty za ekonomiku (čtvrtl./roč.) Hlavní agregáty za ekonomiku t + 90 (čtvrtl.)
(ESA 95, tabulka 1) t + 360 (roč.)

Zaměstnanost a nezaměstnanost (čtvrtl.) Celkem a podle hlavních skupin t + 90 (LFS), t + 90 (národní účty)

Průmyslová výroba a spotřebitelské Celkem a podle hlavních průmyslových t + 50–60
ceny (měs.) uskupení

Zahraniční obchod (měs.)  2) Celkem, obchod s EU, eurozóna, ostatní t + 56

Šetření mezi podniky a spotřebiteli Ukazatele důvěry a hlavní složky t + 15
(měs./čtvrtl.)

Vládní příjmy a výdaje (roč.) Hlavní kategorie t + 120

Příloha 2 Všeobecná hospodářská statistika přístupových zemí požadovaná ECB

1) Uvedená lhůta odpovídá požadavku stanovenému ve stávajících nařízeních EU (s výjimkou konjunkturálních průzkumů).
2) Podrobné údaje o zahraničním obchodu za přístupové země lze rovněž odvodit z příslušných statistik eurozóny coby vykazující
země.
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