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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) είναι ισοτιμίες νομισματικής μετατροπής που, 
αφενός, μετατρέπουν σε ένα κοινό τεχνητό νόμισμα (μονάδα αγοραστικής δύναμης, ΜΑΔ)
και, αφετέρου, εξισώνουν την αγοραστική δύναμη των διάφορων νομισμάτων. Με άλλα 
λόγια, εξαλείφουν τις διαφορές στα επίπεδα των τιμών μεταξύ χωρών κατά τη διαδικασία 
μετατροπής και επιτρέπουν μια εύγλωττη σύγκριση του καθαρού όγκου του ΑΕγχΠ και των 
συγκεντρωτικών μεγεθών του μεταξύ χωρών. Ακόμα και μετά την καθιέρωση του ευρώ, 
εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη υπολογισμού ΙΑΔ, δεδομένου ότι το ευρώ έχει διαφορετική 
αγοραστική δύναμη στις επιμέρους χώρες της ευρωζώνης ανάλογα με τα εθνικά επίπεδα 
τιμών.

Οι ΙΑΔ είναι, από οικονομική και πολιτική άποψη, σημαντικοί δείκτες για την ΕΕ. Κατά την 
περίοδο 2007-2013 θα χρησιμοποιούνται για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και ως υποχρεωτικό 
συγκριτικό στοιχείο για το Ταμείο Συνοχής. Η Επιτροπή διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα για 
τον υπολογισμό του ΑΕγχΠ βάσει της αγοραστικής δύναμης. Αλλά τα κράτη μέλη δεν έχουν 
μέχρι στιγμής καμία νομική υποχρέωση συνεργασίας. Στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού, 
η Επιτροπή, μέσω της Eurostat, θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των βασικών 
πληροφοριών, τον υπολογισμό και τη δημοσίευση των ΙΑΔ, καθώς και για την προσαρμογή 
της ακολουθούμενης μεθοδολογίας σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα 
παρέχουν βασικές πληροφορίες, θα εγκρίνουν γραπτώς τα αποτελέσματα της έρευνας και θα 
ελέγχουν την αξιοπιστία των παρεχόμενων στοιχείων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη να καταβληθεί πρόσθετη προσπάθεια ώστε 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του στατιστικού μηχανισμού της ΕΕ, από άποψη 
τόσο τεχνική όσο και ανθρώπινων πόρων. Ο συντονισμός μεταξύ της Eurostat και των 
εθνικών στατιστικών υπηρεσιών πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και ακρίβεια των συλλεγόμενων στατιστικών στοιχείων. Τον συντάκτη 
γνωμοδότησης προβληματίζει το γεγονός –που επισημαίνεται και στη γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1– ότι η Επιτροπή (Eurostat) υπολογίζει 
τις ΙΑΔ ανά χώρα και όχι ανά περιοχή. Οι υπολογισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται ωστόσο για 
την εκτίμηση των οικονομικών επιδόσεων περιοχών. Δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν, στο 
εσωτερικό των κρατών μελών, περιφερειακές διαφορές στις τιμές των προϊόντων και 
υπηρεσιών. Έχει επομένως κρίσιμη σημασία να καταβάλουν τα κράτη μέλη προσπάθειες, σε 
οικονομικό όσο και τεχνικό επίπεδο, για να εξασφαλίσουν ότι οι συντελεστές χωρικής 
προσαρμογής θα αντανακλούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις γεωγραφικές διαφορές τιμών. 

Σήμερα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των ΙΑΔ, και ο προτεινόμενος 
κανονισμός καλύπτει με ικανοποιητικό τρόπο αυτό το νομικό κενό. Αν ληφθεί υπόψη η 
ανάγκη δεσμευτικών κανόνων που να ορίζουν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών και να προσδίδουν νόμιμη βάση στις εργασίες, η πρόταση κανονισμού της 
Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη.

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006· Πληροφορίες για τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Για να επιτευχθεί η σύγκριση του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) 
σε όγκο μεταξύ των κρατών μελών, είναι 
σημαντικό για την Κοινότητα να διαθέτει 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) που 
να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στα 
επίπεδα τιμών μεταξύ των κρατών μελών.

(1) Για να επιτευχθεί η σύγκριση του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) 
σε όγκο μεταξύ των κρατών μελών, είναι 
σημαντικό για την Κοινότητα να διαθέτει 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) που 
να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στα 
επίπεδα τιμών μεταξύ των κρατών μελών, 
δεδομένου ότι, στις διεθνείς συγκρίσεις 
ΑΕγχΠ και τιμών, κάθε σφάλμα στα 
βασικά στοιχεία που σχετίζονται με 
οποιαδήποτε χώρα μπορεί να στρεβλώσει 
τα συνολικά αποτελέσματα.

Αιτιολόγηση

Θεωρητικά, οι ΙΑΔ παρέχουν αποτελέσματα που αποκαλύπτουν τις διαφορές στη συλλογή των 
εθνικών λογαριασμών και δεν επηρεάζονται από διαφορές στη μέτρηση των ειδών κατ' όγκο. 
Λόγω των διαφορών στις καταναλωτικές συνήθειες και στα επίπεδα τιμών μεταξύ των χωρών, 
πρέπει κατ' αρχήν να συλλέγεται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός τιμών για τον προσδιορισμό 
αξιόπιστων ΙΑΔ οι οποίες να μετρούν σωστά τις σχετικές εξελίξεις σε επίπεδο τιμών στις 
διάφορες χώρες.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Η Επιτροπή έχει κατά παράδοση 
υπολογίσει τις ΙΑΔ ανά χώρα και, 
δεδομένου ότι συχνά υπάρχουν 
περιφερειακές διαφορές στις τιμές των 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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προϊόντων και υπηρεσιών, χρειάζεται 
πρόσθετη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί 
ότι οι υπολογιζόμενες ΙΑΔ θα αντανακλούν 
και τις περιφερειακές διαφορές τιμών.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) υπολογίζει τις ΙΑΔ ανά χώρα, όχι ανά περιοχή. Οι 
υπολογισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται ωστόσο για την εκτίμηση των οικονομικών επιδόσεων 
περιοχών. Δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν, στο εσωτερικό των κρατών μελών, περιφερειακές 
διαφορές στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει επομένως κρίσιμη σημασία να 
καταβάλουν τα κράτη μέλη προσπάθειες, σε οικονομικό όσο και τεχνικό επίπεδο, για να 
εξασφαλίσουν ότι οι συντελεστές χωρικής προσαρμογής θα αντανακλούν όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα τις περιφερειακές διαφορές τιμών.

Βλ. επίσης την αιτιολόγηση στην τροπολογία 1.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Για τους σκοπούς του υπολογισμού 
των κοινοτικών ΙΑΔ, πρέπει να 
εξασφαλιστεί κατάλληλος συντονισμός 
ανάμεσα στη Eurostat και τις εθνικές 
στατιστικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Ο  συντονισμός ανάμεσα στη Eurostat και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες πρέπει να 
ενισχυθεί, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ακρίβεια των συλλεγόμενων 
στατιστικών στοιχείων.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (ε α) (νέο)

(ε α) να εξασφαλίζει διαφάνεια και να
παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό 
των ΙΑΔ.

Αιτιολόγηση

Οι ΙΑΔ είναι κρίσιμοι δείκτες για την ΕΕ από οικονομική και πολιτική άποψη. Η πρόταση της 
Επιτροπής αναφέρει ότι η δημιουργία νομικής βάσης για τις ΙΑΔ θα βελτίωνε τη διαφάνεια, 
ταχύτητα και ποιότητα της όλης διαδικασίας παραγωγής των ΙΑΔ. Έχει ζωτική σημασία να 
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εξασφαλιστεί διαφάνεια και κατάλληλη ροή πληροφοριών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 2 εδάφιο 1

2. Τα κράτη μέλη ακολουθούν τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο παράρτημα Ι για την 
παροχή των βασικών πληροφοριών.

2. Τα κράτη μέλη ακολουθούν τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο παράρτημα Ι για την 
παροχή των βασικών πληροφοριών και 
λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές 
διαφορές, στο εσωτερικό των κρατών, 
όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και 
υπηρεσιών, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι 
στρεβλώσεις στον υπολογισμό των ΙΑΔ.

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση στις τροπολογίες 1 και 2.


