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Eurowskaźniki służą do opisania bieżącej sytuacji makroekonomicznej Unii Europejskiej, strefy euro oraz
poszczególnych krajów członkowskich. Wykorzystuje się je m.in. do analiz cykli koniunkturalnych. Eurowskaźniki
obejmują następujące obszary:
1. bilans płatniczy (balance of payments),
2. badania gospodarcze i konsumenckie (business and consumer surveys),
3. ceny konsumpcyjne (Consumer prices),
4. handel zagraniczny (external trade),
5. przemysł, handel i usługi (industry, trade and services),
6. rynek pracy (labour market),
7. wskaźniki monetarne i finansowe (monetary and financial indicators),
8. rachunki narodowe (national accounts).
W celu umożliwienia decydentom prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej i monetarnej z zestawu
Eurowskaźników wydzielonych zostało 21 najważniejszych, tzw. PEEI (Principal European Economic Indicators),
czyli Podstawowych Europejskich Wskaźników Gospodarczych. Są one wykorzystywane do analizy zachodzących
procesów gospodarczych, sytuacji na rynku pracy, kształtowania się cen w strefie euro oraz w Unii Europejskiej, tj.
zjawisk i procesów, które mają szczególne znaczenie dla polityki gospodarczej i pieniężnej.
Polska statystyka spełnia standardy unijne i systematycznie zasila bazę PEEI danymi w wymaganym przez Eurostat
zakresie.
Wskaźniki PEEI
Bloki tematyczne

Wskaźniki
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych:

Ceny konsumpcyjne
(Consumer Price Indicators)

• szybki szacunek dla strefy euro,
• aktualny indeks.

Handel zagraniczny
(External trade Indicators)

Saldo handlu zagranicznego.
Produkcja w przemyśle,
Ceny producentów w przemyśle,

Wskaźniki Gospodarcze
(Business Indicators)

Ceny importu w przemyśle,
Produkcja w budownictwie,
Obrót w handlu detalicznym,
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Wskaźniki PEEI (cd.)
Bloki tematyczne
Wskaźniki Gospodarcze
(Business Indicators)

Wskaźniki
Obrót w usługach,
Ceny producentów w usługach.
Stopa bezrobocia ogółem,

Wskaźniki rynek pracy
(Labour Market Indicators)

Wskaźnik wolnych miejsc pracy,
Pracujący,
Wskaźnik kosztów pracy.
Wskaźnik cen nieruchomości mieszkalnych,

Wskaźniki mieszkalnictwa
(Housing Indicators)

Sprzedaż domów/mieszkań,
Pozwolenia na budowę.
Pierwszy szybki szacunek PKB,
PKB w cenach bieżących,

Rachunki Narodowe
(National Accounts Indicators)

Sektor rachunków gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw,
Statystyka finansów sektora rządowego.

ZOBACZ TAKŻE:
Informacje na temat Eurowskaźników/ PEEI dostępne są na stronach Eurostatu:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/statistics-illustrated
http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis
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