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1 Περίλληψη

1 Το ΕΣΚΤ περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και

τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των 15 κρατών µελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρούσα έκθεση ο όρος

Ευρωσύστηµα χρησιµοποιείται για να δηλώσει την ΕΚΤ και τις

εθνικές κεντρικές τράπεζες των 11 κρατών µελών της ΕΕ που

αποτελούν τη ζώνη του ευρώ. Με τον όρο «καταστατικό» νοείται

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών

Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.1 Εισαγωγή

Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)

είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών

εντός της ζώνης του ευρώ.1  Με την επιφύλαξη

του στόχου της σταθερότητας των τιµών,

πρέπει να στηρίζει τις γενικές οικονοµικές

πολιτικές στην Κοινότητα. Έχοντας υπόψη

τους στόχους αυτούς, το Ευρωσύστηµα είναι

αρµόδιο για τον ορισµό και την άσκηση της

νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ

και για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε

στο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα (ΕΝΙ) το

καθήκον να αναλάβει τις προετοιµασίες στον

στατιστικό τοµέα για το Τρίτο Στάδιο της

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ)

και, πιο συγκεκριµένα, για την προώθηση

της εναρµόνισης των στατιστικών στοιχείων

στον αναγκαίο βαθµό. Το ΕΝΙ δηµοσίευσε

αρχικά µια έκθεση σχετική µε τις στατιστικές

υποχρεώσεις τον Ιούλιο του 1996. Στην

παρούσα έκδοση, η οποία αποτελεί

αναθεώρηση της έκθεσης του Ιουλίου του

1996, περιγράφεται η κατάσταση που

επικρατεί σήµερα όσον αφορά την παροχή

στατιστικών στοιχείων και αναφέρονται οι

τοµείς στους οποίους η παροχή στατιστικών

στοιχείων ρυθµίζεται ήδη από νοµικά κείµενα

της ΕΚΤ. Επισηµαίνονται επίσης ενδεχόµενες

περαιτέρω εξελίξεις σε τοµείς όπου τα προς

το παρόν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία

φαίνεται να είναι ελλιπή ή ανεπαρκή. Αυτές οι

ενδείξεις (στις παραγράφους 14, 55, 56, 61,

65-66, 67 και 70) πρέπει να θεωρηθούν

προσωρινές. Ενώ η έκθεση του 1996 για τις

στατιστικές υποχρεώσεις κάλυπτε επίσης τον

τοµέα των γενικών οικονοµικών στατιστικών

στοιχείων, οι σχετικές υποχρεώσεις θα

εξεταστούν σε άλλο έγγραφο. Κύριος στόχος

αυτής της έκδοσης είναι να παράσχει µια ενιαία

πηγή πληροφόρησης, στην οποία θα έχουν

πρόσβαση τόσο οι αρµόδιοι για την παροχή

και την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων

όσο και οι λοιποί ενδιαφερόµενοι.

Κατά το Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ, µόνιµο

καθήκον της ΕΚΤ, την οποία επικουρούν οι

εθνικές κεντρικές τράπεζες της ΕΕ, είναι η

συλλογή στατιστικών στοιχείων, προκειµένου

να καθίσταται δυνατή η εκτέλεση των

καθηκόντων του ΕΣΚΤ· για το σκοπό αυτό,

πρέπει να συµβάλλει, στο πλαίσιο του πεδίου

αρµοδιότητάς της, στην εναρµόνιση, όπου

αυτό είναι αναγκαίο. Εντός του ΕΣΚΤ, οι

στατιστικές εργασίες διεξάγονται, στο µέτρο

του δυνατού, από τις εθνικές κεντρικές

τράπεζες. Σε γενικές γραµµές, οι εθνικές

κεντρικές τράπεζες (και, σε ορισµένες

περιπτώσεις, άλλες εθνικές αρχές) συλλέγουν

στοιχεία από τους δηλούντες φορείς και άλλες

πηγές σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζουν

συνολικά µεγέθη σε εθνικό επίπεδο και τα

µεταβιβάζουν στην ΕΚΤ, η οποία καταρτίζει τα

συνολικά µεγέθη για τη ζώνη του ευρώ. Τόσο

οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (και άλλες

εθνικές αρχές), όσο και η ΕΚΤ συµµετέχουν

στις θεωρητικές εργασίες και στις εργασίες

ανάπτυξης, καθώς και στην κατάρτιση των

νοµικών πράξεων της ΕΚΤ στον τοµέα της

στατιστικής στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου της ΕΕ σχετικά

µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από

την ΕΚΤ. Το καταστατικό απαιτεί από την ΕΚΤ

να συνεργάζεται µε τα κοινοτικά θεσµικά

όργανα και µε διεθνείς οργανισµούς. Η ευθύνη

σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαµβάνεται από

την ΕΚΤ και την Επιτροπή µε βάση τις

ακόλουθες αρχές: η ΕΚΤ έχει την αποκλειστική

ευθύνη για τα νοµισµατικά, τραπεζικά και

άλλα συναφή στατιστικά στοιχεία, η ευθύνη

αναλαµβάνεται από κοινού στους τοµείς

του ισοζυγίου πληρωµών, της διεθνούς

επενδυτικής θέσης και των χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών, ενώ η Επιτροπή είναι κατά

κύριο λόγο υπεύθυνη για άλλους στατιστικούς

τοµείς, για την ανάπτυξη των οποίων η ΕΚΤ,
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ως ενεργός χρήστης, επιδεικνύει έντονο

ενδιαφέρον. Η ΕΚΤ διατηρεί στενή σχέση µε

διεθνείς οργανισµούς όσον αφορά στατιστικά

ζητήµατα. Όποτε κρίνεται σηµαντικό και

εφόσον είναι δυνατό, τα στατιστικά στοιχεία

της ΕΚΤ είναι συµβατά µε τα ευρωπαϊκά και

τα διεθνή πρότυπα. Με την επιφύλαξη της

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής

στατιστικών στοιχείων, η ΕΚΤ επιδιώκει την

ελαχιστοποίηση του σχετικού φόρτου

εργασίας,  χρησιµοποιώντας, στο µέτρο του

δυνατού, υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία.

Στους τοµείς όπου η ανάπτυξη στατιστικών

στοιχείων για την εκπλήρωση των

υποχρεώσεων που επιβάλλει η ΕΚΤ έχει

οριστικοποιηθεί, οι υποχρεώσεις αυτές

επισηµοποιούνται συχνά µε τη µορφή νοµικού

κειµένου που εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

της ΕΚΤ. Ένας κατάλογος µε αυτά τα

δηµοσιευθέντα κείµενα βρίσκεται στη σελίδα

44· τα εν λόγω κείµενα είναι πιθανό στο µέλλον

να καλύπτουν ευρύτερους τοµείς όσον αφορά

την παροχή στατιστικών στοιχείων στην ΕΚΤ,

στο πλαίσιο που καθορίζει η κοινοτική

νοµοθεσία, καθώς ωριµάζουν οι στατιστικές

ανάγκες. Τα νοµικά κείµενα της ΕΚΤ δεν

προσδιορίζουν απαραιτήτως όλα τα στοιχεία

που απαιτούνται για τη στήριξη των

παρεχόµενων πληροφοριών (ως ενδιάµεση

συµβολή, για σκοπούς περαιτέρω ανάλυσης

και ελέγχου, κλπ.), τα οποία µπορεί να

διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο,

γεγονός που αντανακλά τα χαρακτηριστικά

των διαφορετικών εθνικών στατιστικών

συστηµάτων που είχαν αναπτυχθεί στο

παρελθόν. Στο βαθµό αυτό, αλλά και στους

τοµείς όπου τα στατιστικά στοιχεία για την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει

η ΕΚΤ δεν έχουν ακόµη παγιωθεί, η ΕΚΤ

πράγµατι βασίζεται στη νοµική εξουσία να

συλλέγει στατιστικά στοιχεία που διαθέτουν οι

εθνικές κεντρικές τράπεζες (και άλλες εθνικές

αρχές).

Το άρθρο 5 («Συλλογή στατιστικών

πληροφοριών») του καταστατικού εφαρµόζεται

σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Ο κανονισµός

(ΕΚ) αριθ. 2533 του Συµβουλίου της ΕΕ του

Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε τη συλλογή

στατιστικών πληροφοριών από την ΕΚΤ

αναγνωρίζει ότι – ενώ τα νοµικά κείµενα που

εγκρίνει η ΕΚΤ δεν δεσµεύουν τα µη

συµµετέχοντα κράτη µέλη – η ΕΚΤ µπορεί να

ζητήσει πληροφορίες από αυτά, αν και οι

πληροφορίες αυτές µπορεί να µην είναι οι ίδιες

µε εκείνες που απαιτούνται από τα κράτη µέλη

της ζώνης του ευρώ. Στην πράξη, η ΕΚΤ

λαµβάνει µια µάλλον πλήρη σειρά στοιχείων

από τα µη συµµετέχοντα κράτη µέλη, τα οποία

χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση

των οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών

εξελίξεων στα κράτη αυτά.

Ο δηλών πληθυσµός αναφοράς, όπως ορίζεται

στον κανονισµό του Συµβουλίου της ΕΕ για τη

συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την

ΕΚΤ, περιλαµβάνει Νοµισµατικά

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ), λοιπούς

ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς

οργανισµούς, εκτός από ασφαλιστικές

εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταµεία,

οικονοµικούς παράγοντες που

πραγµατοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές

και κατέχουν διασυνοριακές θέσεις (όπου, στις

περισσότερες περιπτώσεις, «διασυνοριακός»

σηµαίνει εκτός της ζώνης του ευρώ) και

εκδότες τίτλων και ηλεκτρονικού χρήµατος. Ο

πραγµατικός δηλών πληθυσµός βασίζεται σε

αυτόν τον πληθυσµό αναφοράς, ανάλογα µε

τις ανάγκες εκπλήρωσης των στατιστικών

υποχρεώσεων που επιβάλλει η ΕΚΤ, και

περιορίζεται σε µονάδες που είναι

εγκατεστηµένες στη ζώνη του ευρώ.

1.2 Κύρια χαρακτηριστικά των

στατιστικών στοιχείων της ΕΚΤ

Καθώς οι στόχοι του Ευρωσυστήµατος είναι

παρόµοιοι µε εκείνους πολλών κεντρικών

τραπεζών, τα στοιχεία που υποβάλλονται στο

πλαίσιο των στατιστικών υποχρεώσεων για το

Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ µοιάζουν µε τα εθνικά

στατιστικά στοιχεία που διαθέτουν συνήθως

οι κεντρικές τράπεζες, δηλαδή νοµισµατικά,

τραπεζικά και άλλα συναφή στοιχεία, στοιχεία

για το ισοζύγιο πληρωµών, τους εθνικούς

οικονοµικούς και χρηµατοοικονοµικούς

λογαριασµούς, το κόστος και τις τιµές, τους

δηµόσιους λογαριασµούς και την εν γένει

οικονοµική δραστηριότητα.
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Επίκεντρο της αρµοδιότητας της πολιτικής

του Ευρωσυστήµατος είναι ωστόσο η ζώνη

του ευρώ. Για να είναι χρήσιµα, τα στατιστικά

στοιχεία πρέπει να είναι συγκεντρωτικά, έτσι

ώστε να καλύπτουν το σύνολο της ζώνης του

ευρώ. Αυτή η απαίτηση θέτει ζήτηµα

εναρµόνισης (εφόσον τα στοιχεία πρέπει να

είναι αρκετά όµοια για να είναι δυνατή η

ουσιαστική τους συγκέντρωση) και, ιδίως

στους τοµείς των νοµισµατικών και τραπεζικών

στατιστικών στοιχείων, καθώς και των

στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο

πληρωµών (και για τους χρηµατοοικονοµικούς

λογαριασµούς που καταρτίζονται εν µέρει

βάσει των στοιχείων αυτών), δηµιουργεί την

ανάγκη για επαρκή πληροφόρηση, µε τη

µορφή διάκρισης µεταξύ συναλλαγών και

θέσεων εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ,

µε στόχο την κατάλληλη ενοποίηση στο

επίπεδο της ζώνης του ευρώ. Οι εθνικές

συνεισφορές στα συνολικά µεγέθη της ζώνης

του ευρώ µπορεί ωστόσο να αποτελέσουν ένα

σηµαντικό συστατικό στην ανάλυση των

εξελίξεων, συµπεριλαµβανοµένων του

µηχανισµού µετάδοσης της νοµισµατικής

πολιτικής και του βαθµού ολοκλήρωσης της

αγοράς.

Η παρούσα έκδοση καλύπτει τα νοµισµατικά,

τραπεζικά και άλλα συναφή στατιστικά

στοιχεία, το ισοζύγιο πληρωµών και τους

χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς, τοµείς

για τους οποίους η ΕΚΤ φέρει την

αποκλειστική στατιστική ευθύνη στο επίπεδο

της ΕΕ, ή µοιράζεται την ευθύνη µε την

Επιτροπή, και για τους οποίους οι εθνικές

κεντρικές τράπεζες είναι κατά κύριο λόγο ή εν

µέρει υπεύθυνες στο εθνικό επίπεδο. Η

συνέπεια στο σύνολο αυτών των διαφορετικών

αλλά συναφών στατιστικών τοµέων είναι

σηµαντική. Στους τοµείς αυτούς το ΕΣΚΤ

παράγει στατιστικά στοιχεία. Και άλλοι

στατιστικοί τοµείς είναι εξίσου σηµαντικοί για

την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής και τη

διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος, ιδίως τα

στατιστικά στοιχεία για τις τιµές και το κόστος,

τους λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης,

τους εθνικούς λογαριασµούς, την αγορά

εργασίας και µια σειρά άλλων γενικών

στατιστικών στοιχείων. Η ΕΚΤ συνεργάζεται

στενά µε την Επιτροπή για την εκπλήρωση

των στατιστικών υποχρεώσεων σε αυτούς

τους τοµείς. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές

καλύπτονται από κανονισµούς του Συµβουλίου

της ΕΕ και της Επιτροπής στο πλαίσιο που

καθορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του

Συµβουλίου της ΕΕ σχετικά µε τις κοινοτικές

στατιστικές, και δεν εξετάζονται περαιτέρω

στην παρούσα έκδοση. Η ΕΚΤ δηµοσιεύει ένα

ευρύ φάσµα στατιστικών στοιχείων για τη ζώνη

του ευρώ στο Μηνιαίο ∆ελτίο της ΕΚΤ και στην

ιστοσελίδα της (http://www.ecb.int).

Η συχνότητα, η τήρηση των προθεσµιών και η

ποιότητα συνδέονται άρρηκτα µε τις

υποχρεώσεις και διευκρινίζονται σε κάθε

σηµείο. Για τα νοµισµατικά και τραπεζικά

στατιστικά στοιχεία, καθώς και για τα

στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών,

είναι αναγκαίο τα µηνιαία στοιχεία να

διατίθενται εντός τριών και έξι εβδοµάδων

περίπου αντιστοίχως από το τέλος του µήνα

τον οποίο αφορούν. Σε κάθε περίπτωση

απαιτούνται πιο αναλυτικά τριµηνιαία στοιχεία

εντός χαλαρότερου χρονοδιαγράµµατος.

1.3 Νοµισµατικά, τραπεζικά και άλλλλα

συναφή στατιστικά στοιχεία

Η στρατηγική της νοµισµατικής πολιτικής του

Ευρωσυστήµατος αποδίδει πρωταγωνιστικό

ρόλο στο χρήµα (πρώτος πυλώνας), όπως

σηµατοδοτείται µε την ανακοίνωση τιµής

αναφοράς για την αύξηση ενός ευρύτερου

νοµισµατικού µεγέθους. Η ποσότητα χρήµατος

αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από ορισµένες

υποχρεώσεις των Νοµισµατικών

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων (ΝΧΙ) τα

οποία αποτελούν τον δηλούντα πληθυσµό. Εν

συντοµία, ένα ίδρυµα συµπεριλαµβάνεται στον

τοµέα των ΝΧΙ εφόσον λαµβάνει καταθέσεις

(όχι από ΝΧΙ) ή εκδίδει υποχρεώσεις που

αποτελούν παραπλήσια υποκατάστατα

καταθέσεων και χορηγεί πιστώσεις ή

πραγµατοποιεί επενδύσεις σε τίτλους. Οι

εθνικές κεντρικές τράπεζες παρέχουν

καταστάσεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

που ανταποκρίνονται σε αυτόν τον ορισµό, τα

οποία εκτείνονται πέραν των πιστωτικών

ιδρυµάτων, όπως αυτά ορίζονται στην

κοινοτική νοµοθεσία.
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Αυτός ο ορισµός ενός οµοιογενούς τοµέα

δηµιουργίας χρήµατος αποτελεί το πρώτο

βήµα. Το δεύτερο βήµα είναι να

προσδιοριστούν τα στοιχεία που θα

συµπεριληφθούν στον ενοποιηµένο

ισολογισµό του εν λόγω τοµέα. Ο

ενοποιηµένος ισολογισµός των ΝΧΙ παρέχει

το πλαίσιο για την κατάρτιση νοµισµατικών

µεγεθών κατά το Τρίτο Στάδιο, ενώ παράλληλα

επιτρέπει την κατάρτιση των αντίστοιχων

µεγεθών του χρήµατος (για περισσότερες

λεπτοµέρειες σχετικά µε τα νοµισµατικά

µεγέθη της ΕΚΤ, βλ. Τµήµα 11, «Νοµισµατικά

µεγέθη που δηµοσιεύει η ΕΚΤ»).

∆εδοµένου του συµφωνηθέντος ορισµού των

ΝΧΙ (και επίσης της «κεντρικής κυβέρνησης»

και του «µη κατοίκου», εφόσον η κεντρική

κυβέρνηση και οι αντισυµβαλλόµενοι που δεν

είναι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ

αποκλείονται από τον τοµέα διακράτησης του

χρήµατος), ο ενοποιηµένος ισολογισµός των

ΝΧΙ αποτελεί πηγή νοµισµατικών στοιχείων η

οποία εννοιολογικά είναι ισοδύναµη µε τους

ισολογισµούς του τραπεζικού τοµέα σε εθνικό

επίπεδο, στους οποίους βασίζονται συνήθως

τα εθνικά νοµισµατικά στατιστικά στοιχεία. Οι

ορισµοί της κυβέρνησης, του τόπου κατοικίας

και, ακόµη, των επιµέρους τοµέων που

συγκροτούν τον τοµέα διακράτησης του

χρήµατος, εφαρµόζονται µε συνέπεια σε όλα

τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό

Σύστηµα Λογαριασµών 1995 (ΕΣΛ 95), το

οποίο τέθηκε σε εφαρµογή το 1999.

Ήδη παρέχονται, ή βρίσκονται υπό εξέταση,

πληροφορίες σε άλλους τοµείς που σχετίζονται

µε τα νοµισµατικά στατιστικά στοιχεία (π.χ. µη

νοµισµατικοί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί, επιτόκια, εκδόσεις τίτλων και

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα). Θα προκύψει

ανάγκη για στοιχεία που αφορούν

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εκτός του τοµέα

των ΝΧΙ, συµπεριλαµβανόµενων οργανισµών

συλλογικών επενδύσεων εκτός των αµοιβαίων

κεφαλαίων της χρηµαταγοράς. Τα στοιχεία για

τα επιτόκια είναι αναγκαία για την

παρακολούθηση της µετάδοσης της

νοµισµατικής πολιτικής, για την καλύτερη

κατανόηση της διάρθρωσης των

χρηµατοπιστωτικών αγορών και για την

αξιολόγηση των οικονοµικών συνθηκών σε

διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας της ζώνης

του ευρώ. Οι εκδόσεις τίτλων και τα δάνεια

που χορηγούνται από µη Νοµισµατικά

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα είναι, για τους

δανειολήπτες, µια εναλλακτική λύση στην

τραπεζική χρηµατοδότηση και, για τους

δανειοδότες, ένα υποκατάστατο για ορισµένες

απαιτήσεις έναντι τραπεζών, ορισµένες από

τις οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνονται στο

νοµισµατικό µέγεθος Μ3. Τα

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα προσφέρουν

ένα µέσο τροποποίησης της µορφής των

χρηµατοδοτικών µέσων ή ανακατανοµής των

κινδύνων. Οι ανάγκες για στοιχεία σε αυτούς

τους τοµείς βρίσκονται υπό εξέταση (µη

νοµισµατικοί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί, χρηµατοοικονοµικά παράγωγα) ή

οι προσωρινές ρυθµίσεις για την παροχή

στοιχείων ενδέχεται να ενισχυθούν ή να

αντικατασταθούν εν ευθέτω χρόνω (επιτόκια

λιανικής, εκδόσεις τίτλων). ∆εν έχουν ληφθεί

αποφάσεις για επιπλέον απαιτήσεις.

1.4 Ισοζύγιο πλληρωµών και συναφή

στατιστικά στοιχεία

Στον τοµέα των στατιστικών στοιχείων για το

ισοζύγιο πληρωµών, για τους σκοπούς της

νοµισµατικής πολιτικής, απαιτούνται µηνιαία

στατιστικά στοιχεία στα οποία απεικονίζονται

τα κύρια µεγέθη που επηρεάζουν τις

νοµισµατικές εξελίξεις και τις αγορές

συναλλάγµατος, συνοδευόµενα από πιο

αναλυτικά τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά

στοιχεία. Ένα συνεκτικό µεθοδολογικό πλαίσιο

δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης των

νοµισµατικών στατιστικών στοιχείων και των

στατιστικών στοιχείων ισοζυγίου πληρωµών

για τη ζώνη του ευρώ. Απαιτούνται επίσης

µηνιαία στατιστικά στοιχεία για τα διεθνή

διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος και ετήσια

στατιστικά στοιχεία για τη διεθνή επενδυτική

θέση, τα οποία παρέχουν µια εκτενή

απεικόνιση των απαιτήσεων και των

υποχρεώσεων της ζώνης του ευρώ έναντι του

υπόλοιπου κόσµου.

Τα συνολικά µεγέθη που καλύπτουν τη ζώνη

του ευρώ περιλαµβάνουν τις πιστώσεις και τις
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χρεώσεις, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις

χωριστά. Για το σκοπό αυτό, οι χώρες που

αποτελούν τη ζώνη του ευρώ γενικά πρέπει

να διακρίνουν όλες τις συναλλαγές µε µη

κατοίκους σε συναλλαγές εντός της ζώνης του

ευρώ και συναλλαγές µε τον υπόλοιπο κόσµο.

Ενώ οι απαιτήσεις είναι συµβατές κατά το

µέτρο του δυνατού µε τα πρότυπα που

ορίζονται στο Εγχειρίδιο του Ισοζυγίου

Πληρωµών (5η έκδοση) του ∆ιεθνούς

Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), η ΕΚΤ έχει

επίσης εγκρίνει ορισµένες προτάσεις

εναρµόνισης προσαρµοσµένες στις

ευρωπαϊκές ανάγκες.

Στον τοµέα των στατιστικών στοιχείων για το

ισοζύγιο πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική

θέση, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(Eurostat) συνεργάζονται στενά. Όσον αφορά

το µεθοδολογικό πλαίσιο, η ΕΚΤ

επικεντρώνεται στην κίνηση χρηµατοδοτικών

µέσων και το συναφές εισόδηµα και η Eurostat

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και την

κίνηση κεφαλαίων. Η ΕΚΤ καταρτίζει συνολικά

µεγέθη για τη ζώνη του ευρώ, ενώ η Eurostat

καταρτίζει στατιστικά στοιχεία για το σύνολο

της ΕΕ.

Η ΕΚΤ καταρτίζει επίσης δείκτες για τη

σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία του

ευρώ, σε ονοµαστικούς και πραγµατικούς

όρους, µε τη χρήση διάφορων

αποπληθωριστών.

1.5 Χρηµατοοικονοµικοί λλογαριασµοί

Οι τριµηνιαίοι χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί

της Νοµισµατικής Ένωσης (ΧΛΝΕ)

ακολουθούν πιστά µια ολοκληρωµένη

προσέγγιση, όπως σκιαγραφείται στο

ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και

περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας

(ΕΣΛ95).2  Βασιζόµενη σε σχετικά στατιστικά

στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ – νοµισµατικός

και τραπεζικός τοµέας, ισοζύγιο πληρωµών,

εκδόσεις τίτλων – και, στο µέτρο του δυνατού,

σε στοιχεία εθνικών χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών, συµπεριλαµβανόµενων

στοιχείων της γενικής κυβέρνησης, η ΕΚΤ

2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της 25ης

Ιουνίου 1996 για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και

περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (ΕΣΛ95).

ετοιµάζεται να καταρτίσει τριµηνιαίους

χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς που να

καλύπτουν τη ζώνη του ευρώ, προκειµένου να

συµπληρώσει τη νοµισµατική ανάλυση και την

οικονοµική έρευνα.

Οι χρονολογικές σειρές που προκύπτουν από

αυτό το πλαίσιο παρέχουν ένα συνεκτικό

σύστηµα για την καταγραφή των

χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µεταξύ

θεσµικών τοµέων. Θα συνδέονται µε µη

χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς και θα

παρουσιάζουν µια ολοκληρωµένη εικόνα των

χρηµατοοικονοµικών ροών εντός της ζώνης

του ευρώ, ενώ θα αποτελούν µια τακτική

απεικόνιση των ανεξόφλητων υπολοίπων των

δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεων,

καθιστώντας δυνατή τη θεώρηση των

νοµισµατικών εξελίξεων σε ένα ευρύτερο

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων.

Για λόγους που σχετίζονται µε λογιστικές

αρχές, οι τριµηνιαίοι ΧΛΝΕ αποτελούν ένα

ισχυρό µέσο για τη διασφάλιση συνέπειας στα

δεδοµένα που παρέχονται µε µεγάλη

συχνότητα από τους τοµείς της νοµισµατικής

και τραπεζικής στατιστικής, της στατιστικής

ισοζυγίου πληρωµών, κεφαλαιαγοράς και

δηµόσιων οικονοµικών.

1.6 Η ανταλλλλαγή στατιστικών στοιχείων

Τα άρτια συστήµατα ανταλλαγής στοιχείων

συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα, στην

τήρηση των προθεσµιών και στην ποιότητα.

Το σύστηµα ανταλλαγής στοιχείων του ΕΣΚΤ

λειτουργεί οµαλά και σε µεγάλο βαθµό

αυτόµατα. Ανταποκρίνεται εύκολα σε νέες

στατιστικές ανάγκες και εξυπηρετεί την

ανταλλαγή νέων στοιχείων κατά τρόπο

αποτελεσµατικό και συνεπή.

Το σύστηµα του ΕΣΚΤ χρησιµοποιεί ένα ειδικό

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και µια τυποποιηµένη

µορφή στατιστικών µηνυµάτων (GESMES/

CB). Αυτή η µορφή µηνυµάτων έχει γίνει

αποδεκτή από τη διεθνή τραπεζική κοινότητα
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ως πρότυπο για την ανταλλαγή στατιστικών

δεδοµένων και µετα-δεδοµένων. Επιπλέον, η

χρήση των µηνυµάτων GESMES/CB

εξαπλώνεται ταχέως, καθώς όλο και

περισσότερα στατιστικά ιδρύµατα

συνειδητοποιούν τα οφέλη της τυποποίησης

στην ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων.

2 Στατιστικά στοιχεία βασιζόµενα στους ισολλογισµούς των ΝΧΙ

2.1 Εισαγωγή

Οι στατιστικές υποχρεώσεις συνίστανται στην

κατάρτιση, σε µηνιαία βάση, κατάλληλα

διαρθρωµένων ενοποιηµένων ισολογισµών

των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών

οργανισµών που δηµιουργούν χρήµα στη

ζώνη του ευρώ, ως ενιαία οικονοµική

επικράτεια, µε βάση έναν πλήρη και οµοιογενή

νοµισµατικό τοµέα και δηλούντα πληθυσµό. Ο

κανονισµός της 1ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά

µε τον ενοποιηµένο ισολογισµό του τοµέα των

νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

(ΕΚΤ/1998/16) παρέχει τη νοµική βάση για την

παροχή αυτών των στοιχείων. Τα εν λόγω

στοιχεία αποτελούν τα κύρια συστατικά για την

κατάρτιση των νοµισµατικών µεγεθών και των

αντίστοιχων µεγεθών τους για τη ζώνη του

ευρώ. Οι ισολογισµοί των ΝΧΙ παρέχουν

επίσης τη στατιστική βάση για τα ελάχιστα

αποθεµατικά που είναι υποχρεωµένα να

διατηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα.

Το στατιστικό σύστηµα της ζώνης του ευρώ,

το οποίο καλύπτει τον ενοποιηµένο ισολογισµό

του τοµέα των ΝΧΙ, περιλαµβάνει εποµένως

τα δύο ακόλουθα κύρια στοιχεία:

– κατάσταση των ΝΧΙ για στατιστικούς

σκοπούς, και

– προσδιορισµό των στατιστικών

πληροφοριών που υποβάλλουν αυτά τα ΝΧΙ

σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση.

∆υνάµει του κανονισµού οι εθνικές κεντρικές

τράπεζες συλλέγουν αυτές τις στατιστικές

πληροφορίες από τα ΝΧΙ, σύµφωνα µε τους

εθνικούς λογιστικούς κανόνες και διαδικασίες

που βασίζονται σε εναρµονισµένους ορισµούς

και ταξινοµήσεις.

2.2 Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά

Ιδρύµατα

Η ΕΚΤ, µε τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών

τραπεζών, καταρτίζει και ενηµερώνει τακτικά

την κατάσταση των ΝΧΙ για στατιστικούς

σκοπούς, σύµφωνα µε τις αρχές ταξινόµησης

που περιγράφονται παρακάτω. Οι διαδικασίες

παρακολούθησης και συνεχούς ελέγχου

εξασφαλίζουν ότι η κατάσταση των ΝΧΙ είναι

πάντοτε ενηµερωµένη, ακριβής, όσο το

δυνατόν πιο οµοιογενής και αρκετά σταθερή

για στατιστικούς σκοπούς, και αντανακλά τις

χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες που µπορούν

να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά των

χρηµατοδοτικών µέσων και να παρακινήσουν

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να

µετατοπίσουν το επίκεντρο των

δραστηριοτήτων τους. Η κατάσταση των ΝΧΙ

για στατιστικούς σκοπούς και η κατάσταση των

αντισυµβαλλοµένων για σκοπούς

νοµισµατικής πολιτικής συνδέονται άµεσα,

γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά την

αναθεώρηση όσον αφορά πιστωτικά ιδρύµατα

τα οποία νοµικά υπόκεινται στο σύστηµα

ελάχιστων αποθεµατικών του ΕΣΚΤ ή

εξαιρούνται από αυτό.

Το άρθρο 2.1 του κανονισµού ΕΚΤ/1998/16

ορίζει τα ΝΧΙ ως εξής: «στα ΝΧΙ

περιλαµβάνονται τα πιστωτικά ιδρύµατα που

είναι µόνιµοι κάτοικοι σύµφωνα µε το κοινοτικό

δίκαιο, καθώς και όλα τα άλλα

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι µόνιµοι

κάτοικοι και έχουν ως δραστηριότητα, αφενός,

τη λήψη καταθέσεων και/ή συναφών

υποκατάστατων καταθέσεων από φορείς

άλλους εκτός από τα ΝΧΙ και, αφετέρου, για

ίδιο λογαριασµό (τουλάχιστον από οικονοµική

άποψη), τη χορήγηση πιστώσεων και/ή

πραγµατοποίηση επενδύσεων σε

χρεόγραφα.» Έτσι, ο τοµέας των ΝΧΙ

περιλαµβάνει, πέραν των κεντρικών
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τραπεζών, δύο ευρείες οµάδες

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που είναι

κάτοικοι. Πρόκειται για τα πιστωτικά ιδρύµατα

όπως ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο

(«επιχείρηση η δραστηριότητα της οποίας

συνίσταται στο να δέχεται καταθέσεις από το

κοινό ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια

(συµπεριλαµβανόµενων των εσόδων που

προέρχονται από την πώληση τραπεζικών

οµολόγων στο κοινό) και να χορηγεί πιστώσεις

για λογαριασµό της»)3  και για τα λοιπά ΝΧΙ,

δηλαδή άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που

είναι κάτοικοι, κυρίως οργανισµοί αµοιβαίων

κεφαλαίων της χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ) στην

πράξη, τα οποία πληρούν τον ορισµό των ΝΧΙ.

Ο βαθµός υποκαταστασιµότητας µεταξύ των

µέσων που εκδίδουν τα τελευταία και των

καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα καθορίζει

την ταξινόµησή τους, µε την προϋπόθεση ότι

πληρούν τον ορισµό των ΝΧΙ από κάθε άλλη

άποψη.

Η υποκαταστασιµότητα των καταθέσεων σε

σχέση µε χρηµατοδοτικά µέσα που εκδίδουν

άλλοι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί εκτός των πιστωτικών ιδρυµάτων

καθορίζεται από τη ρευστότητά τους, µε

συνδυασµό των χαρακτηριστικών της

µεταβιβασιµότητας, της µετατρεψιµότητας, της

βεβαιότητας και της εµπορευσιµότητας και

λαµβανοµένης υπόψη, όπου είναι αναγκαίο,

της διάρκειάς τους κατά την έκδοση.

Για τις ανάγκες του ορισµού της

υποκαταστασιµότητας των καταθέσεων στην

προηγούµενη παράγραφο:

– η µεταβιβασιµότητα αναφέρεται στη

δυνατότητα κινητοποίησης κεφαλαίων

τοποθετηµένων σε χρηµατοδοτικό µέσο µε

χρήση ευκολιών πληρωµής, παραδείγµατος

χάριν επιταγών, εµβασµάτων, άµεσης

χρέωσης ή άλλων παρόµοιων µέσων·

– η µετατρεψιµότητα αναφέρεται στη

δυνατότητα και στο κόστος µετατροπής

χρηµατοδοτικών µέσων σε νόµισµα ή σε

µεταβιβάσιµες καταθέσεις· η τυχόν απώλεια

οικονοµικών πλεονεκτηµάτων σε αυτήν την

περίπτωση µετατροπής µπορεί να θεωρηθεί

ως είδος ποινής, µε την οποία περιορίζεται

ο βαθµός ρευστότητας·
3 Τραπεζικές Συντονιστικές Οδηγίες (77/780/ΕΟΚ και 89/646/

ΕΟΚ).

– µε τον όρο βεβαιότητα νοείται η ακριβής

εκ των προτέρων γνώση της αξίας

ρευστοποίησης χρηµατοδοτικού µέσου

εκφρασµένης σε εθνικό νόµισµα· και

– εµπορεύσιµοι θεωρούνται οι τίτλοι για τους

οποίους δηµοσιεύονται τιµές και οι οποίοι

αποτελούν αντικείµενο τακτικών

συναλλαγών σε οργανωµένη αγορά. Για

µετοχές οργανισµών συλλογικών

επενδύσεων µεταβαλλόµενου κεφαλαίου,

δεν υπάρχει αγορά µε τη συνήθη έννοια

του όρου. Οι επενδυτές όµως γνωρίζουν

καθηµερινώς τις τιµές των µετοχών, µε

βάση τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να

αποσύρουν κεφάλαια.

Στην περίπτωση των οργανισµών συλλογικών

επενδύσεων (ΟΣΕ), τα αµοιβαία κεφάλαια της

χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ) πληρούν τους όρους

ρευστότητας που έχουν συµφωνηθεί και, ως

εκ τούτου, περιλαµβάνονται στον τοµέα των

ΝΧΙ. Ως ΑΚΧΑ ορίζονται οι ΟΣΕ, των οποίων

τα µερίδια, από την άποψη της ρευστότητας,

συνιστούν παραπλήσια υποκατάστατα των

καταθέσεων και οι οποίοι επενδύουν κατά

βάση σε µέσα της χρηµαταγοράς και/ή σε άλλα

µεταβιβάσιµα χρεόγραφα µε εναποµένουσα

διάρκεια έως ένα έτος και/ή σε τραπεζικές

καταθέσεις, και/ή οι οποίοι επιδιώκουν

αποδόσεις που πλησιάζουν τα επιτόκια των

µέσων της χρηµαταγοράς. Τα κριτήρια για τον

προσδιορισµό των ΑΚΧΑ, τα οποία ορίζονται

ρητώς στον κανονισµό ΕΚΤ/1998/16, µπορούν

να προκύψουν από το ενηµερωτικό δελτίο, τις

κανονιστικές ρυθµίσεις των οργανισµών, τα

αποδεικτικά έγγραφα σύστασης, τα

καταστατικά ή τους εσωτερικούς κανονισµούς,

έντυπα εγγραφής ή συµβάσεις επενδύσεων,

εµπορικά έγγραφα ή από οποιοδήποτε άλλο

έγγραφο ανάλογης ισχύος.

Στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών

(ΕΣΛ 95), τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που

χαρακτηρίζονται ως ΝΧΙ κατατάσσονται σε δύο

επιµέρους τοµείς, δηλαδή σε κεντρικές

τράπεζες (S.121) και σε λοιπά ΝΧΙ (S.122).

Στα τέλη του 1999, ο τοµέας των ΝΧΙ στη

ζώνη του ευρώ περιλάµβανε την ΕΚΤ και τις

11 εθνικές κεντρικές τράπεζες, 7906 πιστωτικά
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ιδρύµατα, 1517 ΑΚΧΑ και 8 άλλα

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

2.3 Ο ενοποιηµένος ισολλογισµός σε

µηνιαία βάση

Σκοπός είναι η παροχή µηνιαίων στοιχείων

για τις δραστηριότητες των ΝΧΙ µε επαρκείς

λεπτοµέρειες, ώστε η ΕΚΤ να διαθέτει µια

ολοκληρωµένη στατιστική εικόνα των

νοµισµατικών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ,

ως ενιαία οικονοµική επικράτεια, και να

καθίσταται δυνατός ο υπολογισµός των

νοµισµατικών µεγεθών και των αντίστοιχων

τους στοιχείων εντός της ζώνης του ευρώ. Τα

νοµισµατικά στατιστικά στοιχεία που καταρτίζει

η ΕΚΤ βάσει αυτών των πληροφοριών

εκτίθενται στο Τµήµα 11, µε τίτλο

«Νοµισµατικά µεγέθη που δηµοσιεύει η ΕΚΤ».

Επιπλέον, τα επιµέρους µηνιαία στοιχεία που

υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία

υπόκεινται στο σύστηµα ελάχιστων

αποθεµατικών του ΕΣΚΤ χρησιµοποιούνται για

τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών

τους, σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΚΤ για

την εφαρµογή υποχρεωτικών ελάχιστων

αποθεµατικών (ΕΚΤ/1998/15).

Το απόθεµα χρήµατος περιλαµβάνει

τραπεζογραµµάτια και κέρµατα σε κυκλοφορία

και άλλες νοµισµατικές υποχρεώσεις

(καταθέσεις και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα

που αποτελούν παραπλήσια υποκατάστατα

των καταθέσεων) των ΝΧΙ, καθώς και

οποιεσδήποτε νοµισµατικές υποχρεώσεις

φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, όπως το

Ταχυδροµείο και το Υπουργείο Οικονοµικών.

Τα µεγέθη που αντιστοιχούν στο χρήµα

περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του

ισολογισµού των ΝΧΙ. Η ΕΚΤ καταρτίζει αυτά

τα µεγέθη για τη ζώνη του ευρώ τόσο ως

ανεξόφλητα υπόλοιπα (αποθέµατα), όσο και

ως διορθωµένες ροές βασιζόµενες στα

αποθέµατα.

Η ΕΚΤ ζητεί την παροχή στατιστικών

πληροφοριών κατά κατηγορίες µέσων/

διάρκειας, νοµίσµατα και αντισυµβαλλόµενους

των ΝΧΙ. ∆εδοµένου ότι οι απαιτήσεις που

ισχύουν για το παθητικό και το ενεργητικό είναι

διαφορετικές, τα δύο σκέλη του ισολογισµού

εξετάζονται το καθένα ξεχωριστά.

Απεικονίζονται στο Παράρτηµα 1, Πίνακας Α.

Κατηγορίες µέσων και διάρκειας

(α) Παθητικό

Για την κατάρτιση των νοµισµατικών µεγεθών

για τη ζώνη του ευρώ απαιτούνται οι σχετικές

κατηγορίες µέσων. Αυτές είναι: νόµισµα σε

κυκλοφορία, υποχρεώσεις από καταθέσεις,

συµπεριλαµβανοµένων υπολοίπων

προπληρωµένων καρτών, υποχρεώσεις των

ΑΚΧΑ, εκδοθέντα χρεόγραφα, εκδοθέντες

τίτλοι της χρηµαταγοράς, κεφάλαιο και

αποθεµατικά, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις.

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η πιο

λεπτοµερής ανάλυση, οι υποχρεώσεις από

καταθέσεις διακρίνονται περαιτέρω σε

καταθέσεις µίας ηµέρας, καταθέσεις

προθεσµίας, καταθέσεις υπό προειδοποίηση

και συµφωνίες επαναγοράς (repos), κατά

τρόπο ώστε να διαχωρίζονται οι νοµισµατικές

από τις µη νοµισµατικές υποχρεώσεις.

Η κατανοµή κατά αρχική διάρκεια αποτελεί

χαρακτηριστικό των νοµισµατικών στατιστικών

στοιχείων σε ορισµένα κράτη µέλη και είναι

δυνατόν να προσφέρει και αυτή ένα

υποκατάστατο ανάλυσης των µέσων, στις

περιπτώσεις όπου τα χρηµατοδοτικά µέσα δεν

είναι πλήρως συγκρίσιµα στις διάφορες

αγορές. Τα σηµεία διαχωρισµού για τις

διάρκειες (ή για τις περιόδους

προειδοποίησης) είναι: για καταθέσεις

προθεσµίας, διάρκεια ενός και δύο ετών κατά

την έκδοση· και για καταθέσεις υπό

προειδοποίηση, προειδοποίηση τριών µηνών

και (σε προαιρετική βάση) δύο ετών. Οι µη

µεταβιβάσιµες καταθέσεις όψεως

(αποταµιευτικές καταθέσεις όψεως)

συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία «έως

τρεις µήνες». Οι συµφωνίες επαναγοράς

(repos) δεν αναλύονται κατά διάρκεια, καθώς

συνήθως αποτελούν πολύ βραχυπρόθεσµα

µέσα (µε διάρκεια κατά την έκδοση συνήθως

κάτω των τριών µηνών). Τα χρεόγραφα που

εκδίδουν τα ΝΧΙ (εκτός των τίτλων της

χρηµαταγοράς) αναλύονται κατά διάρκεια σε

µονοετή και διετή. Για τους τίτλους της
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χρηµαταγοράς που εκδίδουν τα ΝΧΙ ή για τα

µερίδια των ΑΚΧΑ δεν απαιτείται ανάλυση

κατά διάρκεια.

(β) Ενεργητικό

Τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχουν τα ΝΧΙ

αναλύονται σε µετρητά («Ταµείο»), δάνεια,

τίτλους εκτός µετοχών, τίτλους της

χρηµαταγοράς, µετοχές και λοιπές

συµµετοχές, πάγια στοιχεία ενεργητικού και

λοιπά στοιχεία ενεργητικού. Για χρεόγραφα τα

οποία βρίσκονται στην κατοχή ΝΧΙ και

εκδίδονται από άλλα ΝΧΙ που είναι

εγκατεστηµένα στη ζώνη του ευρώ, απαιτείται

ανάλυση βάσει της διάρκειας κατά την έκδοση.

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναλύονται σε

κατηγορίες διάρκειας ενός και δύο ετών, ώστε

να καθίσταται δυνατός ο συµψηφισµός των

τοποθετήσεων µεταξύ ΝΧΙ στο συγκεκριµένο

µέσο, καθώς και η εκτίµηση εξ υπολοίπου των

τοποθετήσεων µη-ΝΧΙ, οι οποίες

συµπεριλαµβάνονται στα νοµισµατικά µεγέθη

της ζώνης του ευρώ.

(ii) Νοµίσµατα

Η ΕΚΤ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να

καθορίζει τα νοµισµατικά µεγέθη κατά τρόπο

ώστε να µπορούν να περιληφθούν σε αυτά

υπόλοιπα εκφραζόµενα σε οποιοδήποτε

νόµισµα ή µόνο σε ευρώ

(συµπεριλαµβανόµενων ποσών που

εκφράζονται στα νοµίσµατα των κρατών µελών

που συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ). Τα

υπόλοιπα σε ευρώ καταχωρίζονται εποµένως

χωριστά στο πλαίσιο του συστήµατος

υποβολής στοιχείων όσον αφορά τα στοιχεία

εκείνα του ισολογισµού που χρησιµοποιούνται

για την κατάρτιση των νοµισµατικών µεγεθών

της ζώνης του ευρώ.

(iii) Αντισυµβαλλόµενοι

Για την κατάρτιση των νοµισµατικών µεγεθών

και των αντίστοιχων τους στοιχείων για τη

ζώνη του ευρώ απαιτείται ο προσδιορισµός

των αντισυµβαλλοµένων που είναι

εγκατεστηµένοι στην εν λόγω περιοχή και

αποτελούν τον τοµέα διακράτησης του

χρήµατος. Οι αντισυµβαλλόµενοι που είναι

εγκατεστηµένοι στην εγχώρια επικράτεια και

σε άλλες περιοχές της ζώνης του ευρώ

καταχωρίζονται χωριστά και η επεξεργασία

τους γίνεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε

όλες τις στατιστικές αναλύσεις. ∆εν υπάρχει

γεωγραφική ανάλυση των αντισυµβαλλοµένων

που είναι εγκατεστηµένοι εκτός της ζώνης του

ευρώ, στα µηνιαία στοιχεία.

Οι αντισυµβαλλόµενοι στη ζώνη του ευρώ

καταχωρίζονται ανάλογα µε τον εγχώριο τοµέα

τους ή µε τη θεσµική τους ταξινόµηση

σύµφωνα µε την κατάσταση των ΝΧΙ για

στατιστικούς σκοπούς και µε τις οδηγίες για τη

στατιστική ταξινόµηση των πελατών που

παρέχονται στο Εγχειρίδιο του Τοµέα

Νοµισµατικής και Τραπεζικής Στατιστικής

(«Οδηγίες για τη στατιστική ταξινόµηση των

πελατών»), όπου ακολουθούνται αρχές

ταξινόµησης κατά το δυνατόν συνεπείς µε το

ΕΣΛ 95. Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο

προσδιορισµός του τοµέα διακράτησης του

χρήµατος, οι αντισυµβαλλόµενοι που δεν

συνιστούν ΝΧΙ διακρίνονται σε γενική

κυβέρνηση, όπου η κεντρική κυβέρνηση

καταχωρίζεται χωριστά, και λοιπούς κατοίκους.

Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις, τις

κατηγορίες καταθέσεων προθεσµίας άνω των

δύο ετών και υπό προειδοποίηση άνω των δύο

ετών, καθώς και τις συµφωνίες επαναγοράς,

γίνεται µια πρόσθετη διάκριση για τους σκοπούς

του συστήµατος ελάχιστων αποθεµατικών

µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων, λοιπών

αντισυµβαλλοµένων που συνιστούν ΝΧΙ και

κεντρικής κυβέρνησης.

(iv) Συσχέτιση κατηγοριών µέσων και

διάρκειας µε νοµίσµατα και

αντισυµβαλλοµένους

Η κατάρτιση νοµισµατικών στατιστικών

στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ και η συλλογή

των πληροφοριών που απαιτούνται για τον

υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών των

πιστωτικών ιδρυµάτων που υπόκεινται στο

σύστηµα ελάχιστων αποθεµατικών του

Ευρωσυστήµατος καθιστούν αναγκαίο οι

ισολογισµοί να περιέχουν ορισµένους

συσχετισµούς µεταξύ µέσων, διαρκειών,

νοµισµάτων και αντισυµβαλλοµένων. Αυτοί οι

συσχετισµοί είναι πιο λεπτοµερείς όταν οι
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αντισυµβαλλόµενοι αποτελούν µέρος του

τοµέα διακράτησης του χρήµατος. Αναλύσεις

των θέσεων έναντι άλλων ΝΧΙ προσδιορίζονται

µόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τον

συµψηφισµό υπολοίπων µεταξύ ΝΧΙ ή τον

υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών. Οι

θέσεις έναντι του υπόλοιπου κόσµου (µη

κάτοικοι της ζώνης του ευρώ) απαιτούνται

µόνο για καταθέσεις προθεσµίας άνω των δύο

ετών, για καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω

των δύο ετών και για συµφωνίες επαναγοράς

(προκειµένου να υπολογιστεί η βάση των

αποθεµατικών), καθώς και για τις συνολικές

καταθέσεις (προκειµένου να καταρτιστούν τα

εξωτερικά αντίστοιχα µεγέθη).

(v) Κατάρτιση στατιστικών στοιχείων ροών

Η ΕΚΤ καταρτίζει στατιστικά στοιχεία ροών για

τα νοµισµατικά µεγέθη και τα αντίστοιχα τους

στοιχεία, καταµετρώντας τις

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που

πραγµατοποιούνται στη διάρκεια του

ηµερολογιακού µήνα, και βάσει αυτών

υπολογίζει το ρυθµό αύξησης των µεγεθών. Ο

ενοποιηµένος ισολογισµός παρέχει

πληροφορίες για τις εκκρεµείς απαιτήσεις και

υποχρεώσεις και πρόσθετα στατιστικά

στοιχεία σε σχέση µε µεταβολές αποτίµησης

και ορισµένες άλλες διορθώσεις, όπως

διαγραφές δανείων. Ως χρηµατοοικονοµικές

συναλλαγές ορίζονται οι διαφορές µεταξύ των

υπολοίπων των θέσεων κατά τις ηµεροµηνίες

υποβολής στοιχείων στο τέλος του µήνα,

χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις

σε αυτές τις διαφορές των µεταβολών που

προκύπτουν λόγω άλλων επιδράσεων πλην

των συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό, η ΕΚΤ

απαιτεί στατιστικές πληροφορίες για αυτές τις

επιδράσεις σε σχέση µε όλα σχεδόν τα

στοιχεία του ισολογισµού των ΝΧΙ. Αυτές οι

πληροφορίες έχουν τη µορφή διορθώσεων

που καλύπτουν «επανακατηγοριοποιήσεις και

λοιπές διορθώσεις» και «αναπροσαρµογές και

διαγραφές/αποσβέσεις δανείων”. Επιπλέον, η

ΕΚΤ απαιτεί διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά µε

τις διορθώσεις στο πλαίσιο των

“επανακατηγοριοποιήσεων και λοιπών

διορθώσεων”. Χωριστά στατιστικά στοιχεία

απαιτούνται για τις εθνικές κεντρικές τράπεζες

και τα λοιπά ΝΧΙ.

(vi) Προθεσµίες

Η ΕΚΤ λαµβάνει έναν συγκεντρωτικό µηνιαίο

ισολογισµό ο οποίος καλύπτει τις θέσεις των

ΝΧΙ σε κάθε χώρα που συµµετέχει στη ζώνη

του ευρώ, µέχρι το κλείσιµο των εργασιών της

δέκατης πέµπτης εργάσιµης ηµέρας µετά το

τέλος του µήνα τον οποίο αφορούν τα στοιχεία,

λαµβανοµένων υπόψη των επίσηµων αργιών.

Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποφασίζουν

το πότε πρέπει να λαµβάνουν στοιχεία από

τους δηλούντες φορείς, ώστε να είναι σε θέση

να τηρούν την προθεσµία αυτή, λαµβάνοντας

επίσης υπόψη τις προθεσµίες που απαιτούνται

για το σύστηµα ελάχιστων αποθεµατικών του

ΕΣΚΤ.

2.4 Τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία

ισολλογισµού

Ορισµένα από τα απαιτούµενα στοιχεία δεν

είναι ουσιώδη για την κατάρτιση των

νοµισµατικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ,

αλλά είναι αναγκαία για την περαιτέρω

ανάλυση των νοµισµατικών εξελίξεων ή για

άλλους στατιστικούς σκοπούς, όπως η

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών. Στόχος είναι η παροχή

πρόσθετων λεπτοµερειών για ορισµένα

στοιχεία του ισολογισµού για αυτούς τους

σκοπούς.

Οι τριµηνιαίες αναλύσεις παρέχονται µόνο σε

βασικά στοιχεία του συγκεντρωτικού

ισολογισµού. (Τα κυριότερα στοιχεία

παρουσιάζονται στην αριστερή στήλη του

Παραρτήµατος 1, Πίνακας 2). Επιπλέον, η ΕΚΤ

µπορεί να επιτρέψει κάποια ελαστικότητα στον

υπολογισµό των µεγεθών όταν µπορεί να

αποδειχθεί, βάσει περισσότερο

συγκεντρωτικών αριθµητικών στοιχείων που

έχουν συλλεχθεί, ότι τα σχετικά στοιχεία

ενδέχεται να µην έχουν σηµασία.

(α) Ανάλυση των δανείων προς µη-ΝΧΙ στη

ζώνη του ευρώ κατά διάρκεια

Προκειµένου να εξασφαλίζεται η

παρακολούθηση της διάρθρωσης από

πλευράς διάρκειας των συνολικών



15EΚΤ •  Σ τα τ ισ τ ι κά  σ το ι χ ε ί α  που  συλλέγε ι  κα ι  επεξ εργάζε τα ι  τ ο  ΕΣΚΤ  •  Μά ιος  2000

χορηγήσεων (δάνεια και τίτλοι) των ΝΧΙ, τα

δάνεια σε µη-ΝΧΙ αναλύονται τριµηνιαίως σε

δάνεια µε αρχική διάρκεια ενός και πέντε ετών

και σε τίτλους που εκδίδουν µη-ΝΧΙ µε αρχική

διάρκεια ενός έτους.

(β) Ανάλυση κατά τοµέα στον ενοποιηµένο

ισολογισµό

Η τριµηνιαία ανάλυση των θέσεων του

παθητικού και του ενεργητικού έναντι µη-ΝΧΙ

στη ζώνη του ευρώ υποδιαιρείται (κατά

περίπτωση) στον τοµέα της γενικής

κυβέρνησης (κεντρική διοίκηση (S.1311),

διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων (S.1312),

τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313), ταµεία

κοινωνικής ασφάλισης (S.1314)) και σε τοµείς

λοιπών κατοίκων (λοιποί ενδιάµεσοι

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (S.123),

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά

ταµεία (S.125), µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

(S.11), νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά

ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

(συνδυασµός S.14 και S.15)). Για τον

προσδιορισµό των σχετικών µε τους

επιµέρους τοµείς συνιστωσών των

νοµισµατικών µεγεθών, θα ήταν θεωρητικά

αναγκαίο να συνδυαστεί η ανάλυση σε

επιµέρους τοµείς µε µια λεπτοµερή ανάλυση

των υποχρεώσεων από καταθέσεις (κατά µέσο

και διάρκεια, µε διάκριση µεταξύ του ευρώ και

των άλλων νοµισµάτων). ∆εδοµένου του

φόρτου εργασίας που θα προέκυπτε, οι

απαιτήσεις παροχής στοιχείων περιορίζονται

σε ορισµένα βασικά στοιχεία του ισολογισµού

(π.χ. υποχρεώσεις από καταθέσεις έναντι µη-

ΝΧΙ, δάνεια προς µη-ΝΧΙ και τίτλοι εκδιδόµενοι

από µη-ΝΧΙ).

(γ) Ανάλυση των δανείων προς µη-ΝΧΙ

κατά δραστηριότητα του δανειολήπτη

Αυτή η ανάλυση των δανείων προς µη-ΝΧΙ

που είναι εγκατεστηµένα στη ζώνη του ευρώ

περιορίζεται στους επιµέρους τοµείς «µη

χρηµατοδοτικές εταιρείες και νοικοκυριά» και

«µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν

νοικοκυριά». ∆ιακρίνονται δάνεια προς

επιχειρήσεις, νοικοκυριά (τα οποία αναλύονται

σε καταναλωτική πίστη, δάνεια για αγορά

κατοικίας και λοιπά δάνεια (υπόλοιπο)), και

προς µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που

εξυπηρετούν νοικοκυριά.

(δ) Ανάλυση κατά χώρα

Προσδιορίζονται οι αντισυµβαλλόµενοι εντός

και εκτός της ζώνης του ευρώ, µεταξύ άλλων,

στο πλαίσιο των µεταβατικών απαιτήσεων

(Παράρτηµα 1, Πίνακας 4).

(ε) Ανάλυση κατά νόµισµα

Είναι απαραίτητη η ανάλυση των θέσεων των

ΝΧΙ στα κυριότερα νοµίσµατα εκτός ΕΕ, ώστε

να είναι δυνατός ο υπολογισµός των

στατιστικών στοιχείων ροών για το

νοµισµατικό και τον πιστωτικό τοµέα,

διορθωµένων βάσει των µεταβολών των

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, όπου τα σχετικά

µεγέθη ορίζονται κατά τρόπο ώστε να

συµπεριλαµβάνουν συνδυασµό όλων των

νοµισµάτων. Μόνο τα βασικά στοιχεία του

ισολογισµού αναλύονται στα κυριότερα διεθνή

νοµίσµατα (δολάριο ΗΠΑ, γεν Ιαπωνίας και

φράγκο Ελβετίας – Παράρτηµα 1, Πίνακας 5).

(στ) Ανάλυση των θέσεων έναντι

αντισυµβαλλοµένων εκτός της ζώνης

του ευρώ (άλλα κράτη µέλη της ΕΕ και

υπόλοιπος κόσµος) κατά τοµέα

Για τις θέσεις των ΝΧΙ έναντι

αντισυµβαλλοµένων που είναι εγκατεστηµένοι

εκτός της ζώνης του ευρώ, πρέπει να γίνεται

διάκριση µεταξύ θέσεων έναντι τραπεζών (ή

ΝΧΙ σε χώρες της ΕΕ που δεν συµµετέχουν

στη ζώνη του ευρώ) και έναντι φορέων που

δεν συνιστούν τραπεζικά ιδρύµατα. Όσον

αφορά τους φορείς που δεν συνιστούν

τραπεζικά ιδρύµατα, πρέπει να γίνεται

διάκριση µεταξύ γενικής κυβέρνησης και

λοιπών κατοίκων. Η ταξινόµηση κατά τοµέα

σύµφωνα µε το Σύστηµα Εθνικών

Λογαριασµών 1993 (ΣΕΛ 93) εφαρµόζεται

όπου δεν ισχύει το ΕΣΛ 95.

(ζ) Προθεσµίες

Τα τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία

διαβιβάζονται από τις εθνικές κεντρικές

τράπεζες στην ΕΚΤ µέχρι το κλείσιµο των
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εργασιών της εικοστής όγδοης εργάσιµης

ηµέρας µετά το τέλος του µήνα τον οποίο

αφορούν τα εν λόγω στοιχεία. Οι εθνικές

κεντρικές τράπεζες αποφασίζουν το πότε

πρέπει να λαµβάνουν στοιχεία από τους

δηλούντες φορείς, ώστε να είναι σε θέση να

τηρούν την προθεσµία αυτή.

2.5 Μακροπρολληπτικοί δείκτες που

βασίζονται σε πληροφορίες σχετικές

µε τον ισολλογισµό των ΝΧΙ και σε

στατιστικά στοιχεία για το διεθνή

ρόλλο του ευρώ

Το άρθρο 3.3 του καταστατικού απαιτεί από

το ΕΣΚΤ να συµβάλλει στη σταθερότητα του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Τα

νοµισµατικά και τραπεζικά στατιστικά στοιχεία

(συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων για τις

χρηµατοπιστωτικές αγορές) θα αποτελέσουν

σηµαντική πηγή πληροφοριών για το σκοπό

αυτό. Θα χρησιµοποιούνται επίσης, εφόσον

διατίθενται, συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε

τις δραστηριότητες εποπτείας, τα οποία

παρέχουν οι εθνικές εποπτικές αρχές (στοιχεία

κερδών και ζηµιών, στοιχεία φερεγγυότητας,

κλπ.), µαζί µε στοιχεία χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών (ιδίως πληροφορίες που

απορρέουν από τον ισολογισµό). (Εξίσου

σηµαντικά θα είναι και ορισµένα στοιχεία για

το ισοζύγιο πληρωµών, καθώς και γενικότερα

οικονοµικά στατιστικά στοιχεία.) Για

µακροπροληπτικούς σκοπούς, ορισµένα

µεµονωµένα στοιχεία ισολογισµού πιστωτικών

ιδρυµάτων χρησιµοποιούνται όταν υπάρχει

ουσιαστική διαφορά µεταξύ του τοµέα των ΝΧΙ

συνολικά και του επιµέρους τοµέα των

πιστωτικών ιδρυµάτων.

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για το

διεθνή ρόλο του ευρώ, καταρτίζεται µια βάση

στατιστικών δεδοµένων, η οποία χρησιµοποιεί

διάφορες πηγές: Υπηρεσία βάσεων

δεδοµένων της Τράπεζας ∆ιεθνών

∆ιακανονισµών (Τ∆∆) (διεθνή τραπεζικά

στατιστικά στοιχεία, στοιχεία για τις διεθνείς

αγορές δικαιωµάτων προαίρεσης, στοιχεία για

συναλλαγµατικά διαθέσιµα και στοιχεία για

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα) και τα στοιχεία

του ισολογισµού των ΝΧΙ.

2.6 ∆ραστηριότητες σχετικές µε

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

Ορισµένα στοιχεία για τα χρηµατοοικονοµικά

παράγωγα διατίθενται ήδη εντός της ΕΚΤ και

του Ευρωσυστήµατος γενικότερα. Επί του

παρόντος, τα παράγωγα πρέπει να

εγγράφονται στον ισολογισµό των ΝΧΙ – κατά

κανόνα σε ακαθάριστη βάση στην αγοραία τιµή

(εκτός εάν οι εθνικοί λογιστικοί κανόνες

απαιτούν την εγγραφή τους εκτός

ισολογισµού) – στην κατηγορία «λοιπά

στοιχεία ενεργητικού» ή «λοιπές

υποχρεώσεις» (χωρίς περαιτέρω

λεπτοµέρειες) και, εποµένως,

περιλαµβάνονται σε καθαρή βάση στα «λοιπά

αντίστοιχα µεγέθη του Μ3 (υπόλοιπο)».

(Εφόσον αντανακλούν θέσεις έναντι µη

κατοίκων της ζώνης του ευρώ, εγγράφονται

επίσης στο ισοζύγιο πληρωµών και τη διεθνή

επενδυτική θέση χωρίς περαιτέρω

λεπτοµέρειες). Περισσότερες εργασίες µπορεί

να κριθούν αναγκαίες, προκειµένου να

καταστούν αυτά τα στοιχεία χρήσιµα για τους

σκοπούς της ανάλυσης της νοµισµατικής

πολιτικής και της χρηµατοπιστωτικής

σταθερότητας. Η ΕΚΤ έχει εποµένως ξεκινήσει

µια αξιολόγηση της ενδεχόµενης επίπτωσης

των παραγώγων στη νοµισµατική πολιτική και,

ιδίως, στο µηχανισµό µετάδοσης της

νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.

Στις σχετικές µελέτες διερευνώνται επίσης οι

διάφορες πηγές στοιχείων για τα

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, µε επίκεντρο

τα όποια κενά στις ανάγκες παροχής

στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων όσων

σχετίζονται µε την προληπτική εποπτεία, και

τη διαθεσιµότητα στοιχείων εντός του

Ευρωσυστήµατος.

Επίσης, η ΕΚΤ επιδεικνύει ιδιαίτερο

ενδιαφέρον τόσο για τους δείκτες των τιµών

των παραγώγων, όσο και για τα στατιστικά

στοιχεία για τις παγκόσµιες αγορές

παραγώγων. Όσον αφορά τις τελευταίες, η

ΕΚΤ ήδη χρησιµοποιεί εκτενώς στοιχεία από

την Τ∆∆, καθώς και από ιδιωτικές πηγές.

Ωστόσο, ίσως να χρειαστεί περαιτέρω

διεύρυνση του φάσµατος των διαθέσιµων

πληροφοριών.
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3 Άλλλλα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη χρηµατοπιστωτική
διαµεσολλάβηση

Πέραν του ενοποιηµένου ισολογισµού των ΝΧΙ

και των στατιστικών στοιχείων που

προκύπτουν από αυτόν, µια σειρά άλλων

στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη

χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση

παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για τους

σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής. Τα

στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στα

ακόλουθα τµήµατα δεν έχουν ακόµη

εναρµονιστεί και δεν καλύπτονται ακόµη από

κανονισµούς της ΕΚΤ. Στο µεταξύ, η ΕΚΤ

συνεχίζει να βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία

που συλλέγονται σύµφωνα µε τις νοµικές

εξουσίες που διαθέτουν οι εθνικοί φορείς.

3.1 Λοιποί (µη νοµισµατικοί) ενδιάµεσοι

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί,

εκτός των ασφαλλιστικών εταιρειών

και των συνταξιοδοτικών ταµείων

Ο επιµέρους τοµέας «λοιποί (µη νοµισµατικοί)

ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί,

εκτός των ασφαλιστικών εταιρειών και των

συνταξιοδοτικών ταµείων» (ΛΕΧΟ) αποτελείται

από όλες τις χρηµατοδοτικές εταιρείες και

οιονεί εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια

δραστηριότητα τη χρηµατοπιστωτική

διαµεσολάβηση, συνάπτοντας υποχρεώσεις

µε µορφή διαφορετική από το νόµισµα, τις

καταθέσεις και/ή τα παραπλήσια

υποκατάστατα καταθέσεων από θεσµικούς

φορείς πλην ΝΧΙ. Στο ΕΣΛ 95, ταξινοµούνται

ως «λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί, εκτός από τις ασφαλιστικές

εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταµεία» (S.

123).

Το ενδιαφέρον για τα στατιστικά στοιχεία των

ΛΕΧΟ είναι διπλό. Πρώτον, τα στοιχεία για

τους ΛΕΧΟ είναι αναγκαία για την

παρακολούθηση του ρόλου που

διαδραµατίζουν στη χρηµατοπιστωτική

διαµεσολάβηση και – µαζί µε τα στατιστικά

στοιχεία για τα ΝΧΙ – για την παροχή µιας

ολοκληρωµένης εικόνας της

χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης στη ζώνη

του ευρώ. ∆εδοµένου ότι οι δραστηριότητές

τους συµπληρώνουν τις δραστηριότητες που

αντικατοπτρίζονται στα στατιστικά στοιχεία του

ισολογισµού των ΝΧΙ και, ιδίως, λόγω του ότι,

για τους στατιστικούς σκοπούς της ΕΚΤ, οι

ΛΕΧΟ οι οποίοι αποτελούν πλήρη ή µερική

ιδιοκτησία των ΝΧΙ δεν ενσωµατώνονται στον

ισολογισµό των ΝΧΙ, είναι αναγκαία η συλλογή

στατιστικών στοιχείων για τους ΛΕΧΟ,

προκειµένου να συµπληρωθεί η εικόνα της

χρηµατοπιστωτικής κατάστασης στη ζώνη του

ευρώ. Καθώς οι ΛΕΧΟ ορισµένες φορές

αποτελούν θυγατρικές των ΝΧΙ ή είναι στενά

συνδεδεµένοι µε τα ΝΧΙ, πληροφορίες µπορεί

να χαθούν λόγω της µεταβίβασης στοιχείων

ενεργητικού και παθητικού από τον τοµέα των

ΝΧΙ στον τοµέα των ΛΕΧΟ. ∆εύτερον, η ΕΚΤ

πρέπει να παρακολουθεί τους ΛΕΧΟ, ώστε να

εξασφαλίζει ότι η κατάσταση των ΝΧΙ είναι

πάντοτε ενηµερωµένη, ακριβής και όσο το

δυνατόν πιο οµοιογενής. Όπως αναφέρεται

στον κανονισµό ΕΚΤ/1998/16 (Παράρτηµα I,

Τµήµα 1.I), οι χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες

θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα

χαρακτηριστικά των χρηµατοδοτικών µέσων

και να παρακινήσουν τις χρηµατοδοτικές

εταιρείες να µετατοπίσουν το επίκεντρο των

δραστηριοτήτων τους, µε αποτέλεσµα να

εκδίδουν µέσα που αποτελούν παραπλήσια

υποκατάστατα καταθέσεων. Οι εργασίες αυτές

διεξάγονται τακτικά στο πλαίσιο της

αναθεώρησης της κατάστασης των ΝΧΙ.

Κατά τη διάρκεια του 2000, η ΕΚΤ άρχισε να

προσδιορίζει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις

απαιτήσεις των χρηστών στον τοµέα αυτόν

και να εξετάζει το βαθµό στον οποίο τα

στοιχεία που διατίθενται σήµερα στο εθνικό

επίπεδο µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές

τις απαιτήσεις. Οι χρήστες αναζητούν

στατιστικά στοιχεία στο πλαίσιο

υποκατηγοριών όπου κατατάσσονται χωριστά

οι χρηµατοδοτικές εταιρείες που

περιλαµβάνονται στον επιµέρους τοµέα των

ΛΕΧΟ. Το ενδιαφέρον για στοιχεία κατά

υποκατηγορία αντανακλά το γεγονός ότι οι

χρηµατοδοτικές εταιρείες που

περιλαµβάνονται στον επιµέρους τοµέα των

ΛΕΧΟ συγκροτούν µια ετερογενή οµάδα
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φορέων διαµεσολάβησης. Ο στόχος θα

µπορούσε να είναι, κατά κύριο λόγο, η λήψη

στατιστικών στοιχείων ισολογισµού των

οποίων τα χαρακτηριστικά θα είναι παρόµοια

µε εκείνα των στοιχείων που λαµβάνονται για

τα ΝΧΙ, αλλά µε την κατάλληλη πρόβλεψη για

διαφορές στη φύση των δραστηριοτήτων.

3.2 Επιτόκια

Τα στοιχεία για τα επιτόκια είναι αναγκαία για

την παρακολούθηση της µετάδοσης της

νοµισµατικής πολιτικής – της διαδικασίας µε

την οποία τα επιτόκια της ΕΚΤ και οι αλλαγές

των επιτοκίων της ΕΚΤ επηρεάζουν την

οικονοµία. Επίσης, διαφωτίζουν τη

µεταβαλλόµενη διάρθρωση του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και τις

χρηµατοοικονοµικές θέσεις σε διάφορους

τοµείς.

Τα επιτόκια µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις

κατηγορίες:

(α) επιτόκια της ΕΚΤ τα οποία καθορίζονται

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα

οποία προσδιορίζουν τα επιτόκια που

εφαρµόζει το Ευρωσύστηµα για τον

υπολογισµό των εισπρακτέων και

πληρωτέων τόκων·

(β) επιτόκια της χρηµαταγοράς στη ζώνη

του ευρώ και επιτόκια άλλων

εµπορεύσιµων τίτλων· και

(γ) επιτόκια που εφαρµόζουν τα ΝΧΙ για

τον υπολογισµό των εισπρακτέων και

πληρωτέων τόκων όσον αφορά άλλες

δραστηριότητες στη ζώνη του ευρώ.

Τα επιτόκια στις προαναφερθείσες κατηγορίες

(α) και (β) δεν παρουσιάζουν προβλήµατα ως

προς την παροχή στοιχείων. Όσον αφορά την

κατηγορία (γ), µια σειρά δέκα επιτοκίων

λιανικής της ζώνης του ευρώ δηµοσιεύεται στο

Μηνιαίο ∆ελτίο από τον Ιανουάριο του 1999.

Η σειρά αυτή περιλαµβάνει έξι επιτόκια

καταθέσεων (για καταθέσεις µίας ηµέρας, για

καταθέσεις προθεσµίας έως ενός έτους, έως

δύο ετών και άνω των δύο ετών, και για

καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως τριών

µηνών και άνω των τριών µηνών) και τέσσερα

επιτόκια χορηγήσεων (για δάνεια προς

επιχειρήσεις έως ενός έτους ή άνω του ενός

έτους, για καταναλωτικά δάνεια και για

στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά). Αυτά τα

στοιχεία βασίζονται σε υπάρχοντα εθνικά

στατιστικά στοιχεία για τα επιτόκια. Υπάρχουν

περιορισµοί σε αυτήν την προσέγγιση: εφόσον

τα υποκείµενα στοιχεία δεν έχουν

εναρµονιστεί, τα αποτελέσµατα θα πρέπει να

χρησιµοποιούνται µε επιφύλαξη και µόνο για

στατιστικούς σκοπούς, µε επίκεντρο τις

αλλαγές των επιτοκίων και όχι τα επίπεδά

τους. Επιπλέον, σήµερα τα στοιχεία διατίθενται

σε ελάχιστες υποκατηγορίες, ενώ δεν γίνεται

διάκριση µεταξύ επιτοκίων για νέες ή

εκκρεµούσες πράξεις, γεγονός που περιορίζει

τη χρησιµότητα αυτών των στοιχείων για την

ανάλυση της µετάδοσης της νοµισµατικής

πολιτικής και για άλλους σκοπούς.

Έτσι, το Ευρωσύστηµα ξεκίνησε µελέτες το

2000 για την καθιέρωση µιας πιο εξελιγµένης

προσέγγισης µε µακροπρόθεσµους στόχους.

Σκοπός είναι η κατάρτιση µιας σειράς

επιτοκίων λιανικής της ζώνης του ευρώ για

καταθέσεις και χορηγήσεις, η οποία θα είναι

εναρµονισµένη, πλήρης, αναλυτική και ικανή

να λαµβάνει υπόψη τις χρηµατοοικονοµικές

καινοτοµίες. Θα πρέπει τουλάχιστον να

επιτρέπει την ορθή χρήση, σε συνδυασµό µε

άλλα νοµισµατικά και τραπεζικά στατιστικά

στοιχεία, καθώς και µε τα επιτόκια τόσο της

ΕΚΤ όσο και της αγοράς. Τα στατιστικά

στοιχεία για τα επιτόκια λιανικής της ζώνης

του ευρώ θα πρέπει να παρέχουν µια

ικανοποιητική εικόνα της εξέλιξης των

επιτοκίων των τυπικών δραστηριοτήτων

λιανικής των ΝΧΙ.

Το χρονικό πλαίσιο για την καθιέρωση

εναρµονισµένης µεθοδολογίας εξαρτάται, σε

µεγάλο βαθµό, από την πολυπλοκότητα των

αναγκών των χρηστών. ∆εν φαίνεται πιθανό

τα στοιχεία που θα ακολουθούν τη

µακροπρόθεσµη προσέγγιση και θα

συλλέγονται βάσει νέου κανονισµού της ΕΚΤ

να είναι διαθέσιµα πριν από τις αρχές του

2002. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει στο µεταξύ να

βασίζεται σε εθνικά στοιχεία που συλλέγονται
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σύµφωνα µε τις νοµικές εξουσίες που έχουν

εκχωρηθεί στις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

3.3 Στατιστικά στοιχεία για ενυπόθηκα

δάνεια

∆εδοµένου ότι οι εξελίξεις που αφορούν τη

χορήγηση δανείων στις αγορές ακινήτων

εµπορικής και ιδιωτικής χρήσης είναι συχνά

σηµαντικές στο πλαίσιο της νοµισµατικής

πολιτικής (και επίσης όσον αφορά τη

χρηµατοπιστωτική σταθερότητα), η χορήγηση

δανείων µε υποθήκη επί ακίνητης περιουσίας

(εµπορικής ή ιδιωτικής χρήσης) αποτελεί

αντικείµενο στενής παρακολούθησης. Τα στοιχεία

για τα ενυπόθηκα δάνεια που παρέχονται στο

πλαίσιο του κανονισµού ΕΚΤ/1998/16, δηλαδή

για δάνεια που χορηγούνται σε νοικοκυριά για

την αγορά κατοικίας, καλύπτουν µόνο ένα τµήµα

των δανείων για την αγορά ακινήτων προς

ιδιωτική χρήση, ενώ δεν καλύπτουν τα δάνεια για

την αγορά ακινήτων προς εµπορική χρήση.

Έχουν αναληφθεί εργασίες για τον προσδιορισµό

των αναγκών των χρηστών για ένα ευρύτερο

φάσµα στατιστικών στοιχείων σχετικών µε

ενυπόθηκα δάνεια. Αυτές οι ανάγκες αναµένεται

να εκπληρωθούν σε µεγάλο βαθµό µέσω της

παροχής διαθέσιµων εθνικών στοιχείων.

4 Στατιστικά στοιχεία για τίτλλους (συµπεριλλαµβανοµένων των
µετοχών)

Οι πληροφορίες για την έκδοση και την

κατοχή τίτλων αποτελούν σηµαντικό στοιχείο

της νοµισµατικής και χρηµατοοικονοµικής

ανάλυσης. Για τους δανειολήπτες, η έκδοση

τίτλων αποτελεί την εναλλακτική λύση στην

τραπεζική χρηµατοδότηση. Οι κάτοχοι

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

µπορεί να θεωρούν τις τραπεζικές καταθέσεις,

τα διαπραγµατεύσιµα µέσα που εκδίδουν

τράπεζες (τα οποία περιλαµβάνονται στο Μ3

εάν εκδίδονται για δύο έτη ή λιγότερο) και

άλλους τίτλους ως µερικά υποκατάστατα.

Εποµένως, τα στατιστικά στοιχεία για τίτλους

συµπληρώνουν τα νοµισµατικά και

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Με την πάροδο

του χρόνου, κάθε µετατόπιση της

χρηµατοδότησης µεταξύ του τραπεζικού

συστήµατος και των αγορών αξιών µπορεί να

επηρεάσει τη µετάδοση της νοµισµατικής

πολιτικής. Τα στοιχεία για τα ανεξόφλητα

υπόλοιπα εκδοθέντων τίτλων είναι ενδεικτικά

του βάθους των κεφαλαιαγορών, ενώ οι

εκδόσεις σε ευρώ από µη κατοίκους της ζώνης

του ευρώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για

την αξιολόγηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Η ΕΚΤ καταρτίζει σήµερα βασικά µεγέθη και

αναλυτικά στοιχεία κατά τοµείς που καλύπτουν:

(i) τις εκδόσεις από κατοίκους της ζώνης του

ευρώ σε οποιοδήποτε νόµισµα και (ii) τις

εκδόσεις σε ευρώ και στα εθνικά νοµίσµατα των

κρατών µελών που συµµετέχουν στη ζώνη του

ευρώ, ανεξαρτήτως του εκδότη. Τα στοιχεία για

τις εκδόσεις από κατοίκους της ζώνης του ευρώ

παρέχονται σε µηνιαία βάση και τα στοιχεία για

τις εκδόσεις από µη κατοίκους της ζώνης του

ευρώ σε τριµηνιαία βάση, διαδικασία που ξεκινάει

από τα ανεξόφλητα ποσά στα τέλη ∆εκεµβρίου

1998. (Προηγούµενα στοιχεία θα διατεθούν

σύντοµα.) Τα στατιστικά στοιχεία καλύπτουν

άλλους τίτλους πλην µετοχών (χρεόγραφα) και

αναλύονται κατά αρχική διάρκεια, τόπο κατοικίας

του εκδότη, νόµισµα στο οποίο εκφράζονται και,

για τις εκδόσεις σε ευρώ, τοµέα έκδοσης. Στοιχεία

διατίθενται για ανεξόφλητα ποσά, ακαθάριστες

εκδόσεις, εξοφλήσεις και καθαρές εκδόσεις. Το

Ευρωσύστηµα, σε συνεργασία µε την Τ∆∆ (για

εκδόσεις σε ευρώ από µη κατοίκους της ζώνης

του ευρώ), καταρτίζει τα στοιχεία, όπου αυτό είναι

δυνατό και εφόσον κρίνεται σκόπιµο, σύµφωνα

µε το ΕΣΛ 95.

Επιπλέον, πρόκειται να διατεθούν στατιστικά

στοιχεία για τις εισηγµένες µετοχές. Θα

εξεταστεί επίσης η εφαρµογή µιας σταθερής

προσέγγισης, η οποία θα καλύπτει όχι µόνο

τις εκδόσεις τίτλων, αλλά και, στο µέτρο του

δυνατού, την ταυτότητα των κατόχων τίτλων.

Στο µεταξύ, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να βασίζεται

σε εθνικά στοιχεία που συλλέγονται σύµφωνα

µε τις εθνικές νοµικές εξουσίες και σε στοιχεία

που δηµοσιεύονται από άλλες πηγές.
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5 Στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου πλληρωµών και διεθνούς επενδυτικής
θέσης

5.1 Εισαγωγή

Προκειµένου να υποστηριχθεί η άσκηση της

νοµισµατικής πολιτικής και η διενέργεια

πράξεων συναλλάγµατος, η ΕΚΤ συλλέγει

µηνιαία, τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία για το

ισοζύγιο πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική

θέση της ζώνης του ευρώ. Το πεδίο

εφαρµογής, οι σχετικές έννοιες και τα

χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης για τα διάφορα

στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου πληρωµών της

ζώνης του ευρώ καθορίζονται στην

κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/1998/17.

Απαιτούνται στοιχεία όσον αφορά το ισοζύγιο

πληρωµών για τη ζώνη του ευρώ συνολικά· η

ΕΚΤ δεν χρησιµοποιεί ούτε απαιτεί στοιχεία

για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της

ζώνης του ευρώ, µε τη σηµαντική εξαίρεση

των λογαριασµών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

και εισοδήµατος από επενδύσεις

χαρτοφυλακίου, όπου οι υποχρεώσεις που

περιλαµβάνονται στο µέγεθος των

επενδύσεων χαρτοφυλακίου της ζώνης του

ευρώ πρέπει να υπολογίζονται έµµεσα µε την

αφαίρεση των συναλλαγών/θέσεων των

κρατών µελών σε τίτλους της ζώνης του ευρώ

από το συνολικό άθροισµα των πωλήσεων/

εκδόσεων τίτλων από όλους τους κατοίκους

της ζώνης του ευρώ. Αυτό συµβαίνει επειδή οι

δηλούντες φορείς στη ζώνη του ευρώ συχνά

δεν µπορούν να προσδιορίσουν τον τόπο

κατοικίας του αγοραστή/κατόχου των τίτλων

που εκδίδονται στη ζώνη του ευρώ.

Οι απαιτήσεις της ΕΚΤ είναι συµβατές, στο

µέτρο του δυνατού, µε τα πρότυπα που

ορίζονται στο Εγχειρίδιο Ισοζυγίου Πληρωµών

του ∆ΝΤ (πέµπτη έκδοση), το οποίο είναι

σύµφωνο µε το νέο (1993) παγκόσµιο

Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών (ΣΕΛ 93) και

µε το ΕΣΛ 95. Ωστόσο, η ΕΚΤ έχει εγκρίνει

κάποιες προτάσεις εναρµόνισης σχετικές µε

τα µεγέθη του ισοζυγίου πληρωµών και της

διεθνούς επενδυτικής θέσης της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και της ζώνης του ευρώ (π.χ. τη

συνεπή εφαρµογή του ορισµού των ΝΧΙ).

5.2 Μηνιαία βασικά µεγέθη του

ισοζυγίου πληρωµών

Σκοπός των µηνιαίων βασικών µεγεθών είναι

να δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να

παρακολουθούν τις ροές του ισοζυγίου

τρεχουσών συναλλαγών και του λογαριασµού

κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων, οι οποίες

επηρεάζουν τις νοµισµατικές συνθήκες στη

ζώνη του ευρώ και τη συναλλαγµατική

ισοτιµία. Για το λόγο αυτό, οι απαιτήσεις της

ΕΚΤ για την παροχή µηνιαίων στατιστικών

στοιχείων ισοζυγίου πληρωµών περιορίζονται

σε ευρύτερες κατηγορίες συναλλαγών. Το

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ο

λογαριασµός κίνησης κεφαλαίων είναι σε

µεγάλο βαθµό συγκεντρωτικοί. Περισσότερες

λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται µάλλον στο

λογαριασµό κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων,

όπου είναι πιθανότερο να διαπιστωθούν

µεγάλες και µεταβλητές ροές οι οποίες

επηρεάζουν τις νοµισµατικές συνθήκες στη

ζώνη του ευρώ. Τα µηνιαία βασικά µεγέθη

καταγράφονται στο Παράρτηµα 2, Πίνακας 1.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η χωριστή

παρουσίαση των ροών των πιστώσεων και

χρεώσεων/καθαρών απαιτήσεων και

υποχρεώσεων, οι οποίες αντανακλούν τις

συναλλαγές µε µη κατοίκους της ζώνης του

ευρώ.

Τα µηνιαία βασικά µεγέθη πρέπει να

διαβιβάζονται στην ΕΚΤ µέχρι την τριακοστή

εργάσιµη ηµέρα µετά το τέλος του µήνα τον

οποίο αφορούν.

Η σύντοµη προθεσµία για την παροχή των

µηνιαίων βασικών µεγεθών, ο ιδιαίτερα

συγκεντρωτικός τους χαρακτήρας και η

χρησιµότητά τους για τη νοµισµατική πολιτική

επιτρέπουν την παρέκκλιση από τις διεθνείς

κατευθυντήριες γραµµές, όπου αυτό είναι

αναπόφευκτο. ∆εν απαιτείται η καταχώρηση

των στοιχείων σε δεδουλευµένη βάση ή βάσει

συναλλαγών. Τα κράτη µέλη µπορούν να

παρέχουν στοιχεία σχετικά µε το ισοζύγιο

τρεχουσών συναλλαγών ή την κίνηση

χρηµατοδοτικών µέσων βάσει διακανονισµών.
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Εφόσον είναι αναγκαίο για την τήρηση

της προθεσµίας, γίνονται δεκτές εκτιµήσεις

ή προκαταρκτικά στοιχεία. Ορισµένες

κατηγορίες στοιχείων, π.χ. τα

επανεπενδυθέντα έσοδα από άµεσες

επενδύσεις, πρέπει ενδεχοµένως να

αποτελούν το αντικείµενο εκτιµήσεων. Τα

µηνιαία στοιχεία αναθεωρούνται κάθε

τρίµηνο, ενόψει πληρέστερων τριµηνιαίων

πληροφοριών.

5.3 Τριµηνιαίο και ετήσιο ισοζύγιο

πλληρωµών

Τα στατιστικά στοιχεία για το τριµηνιαίο και το

ετήσιο ισοζύγιο πληρωµών παρέχουν πιο

αναλυτικές πληροφορίες που επιτρέπουν τη

βαθύτερη ανάλυση των συναλλαγών έναντι

του εξωτερικού. Οι λεπτοµέρειες

περιορίζονται, πρώτον, στο λογαριασµό

εισοδήµατος στο πλαίσιο του ισοζυγίου

τρεχουσών συναλλαγών, όπου γίνεται

διάκριση µεταξύ αµοιβών-µισθών και

εισοδήµατος από επενδύσεις, µε περισσότερες

λεπτοµέρειες όσον αφορά το τελευταίο, και,

δεύτερον, στο λογαριασµό κίνησης

χρηµατοδοτικών µέσων, ο οποίος παρέχει

τριµηνιαίες λεπτοµέρειες για µέσα και τοµείς

που είναι συµβατοί αλλά όχι όµοιοι µε τα

τυποποιηµένα στοιχεία του ∆ΝΤ. Το τριµηνιαίο

και το ετήσιο ισοζύγιο πληρωµών

παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2, Πίνακας 2.

Σύµφωνα µε το ΣΕΛ 93, το Εγχειρίδιο

Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (πέµπτη

έκδοση) συνιστά την καταχώρηση των τόκων

σε δεδουλευµένη βάση. Αυτή η σύσταση

επηρεάζει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

(εισόδηµα από επενδύσεις), αλλά και το

λογαριασµό κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων.

Για τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου

πληρωµών της ζώνης του ευρώ, το

δεδουλευµένο εισόδηµα από επενδύσεις

απαιτείται µόνο σε τριµηνιαία βάση.

Τα τριµηνιαία αναλυτικά στατιστικά στοιχεία

για το ισοζύγιο πληρωµών πρέπει να τίθενται

στη διάθεση της ΕΚΤ εντός τριών µηνών από

το τέλος του τριµήνου το οποίο αφορούν. Τα

ετήσια στοιχεία για το συγκεντρωτικό ισοζύγιο

πληρωµών της ζώνης του ευρώ πρέπει να

διατίθενται στην ΕΚΤ εντός τριών µηνών από

το τέλος του έτους το οποίο αφορούν.

5.4 Νοµισµατική απεικόνιση του

ισοζυγίου πλληρωµών

Οι συναλλαγές του τοµέα των ΝΧΙ της ζώνης

του ευρώ έναντι του εξωτερικού αντανακλούν

τις συναλλαγές κατοίκων της ζώνης του ευρώ

που δεν συνιστούν ΝΧΙ έναντι του εξωτερικού,

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και

στους λογαριασµούς κίνησης κεφαλαίων και

κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων. Αυτές οι

συναλλαγές αντικατοπτρίζονται επίσης στις

µεταβολές των απαιτήσεων και των

υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού στον

ενοποιηµένο ισολογισµό των ΝΧΙ της ζώνης

του ευρώ, που καταρτίζεται στο πλαίσιο των

νοµισµατικών και τραπεζικών στατιστικών

στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ. Οι καθαρές

απαιτήσεις έναντι του εξωτερικού (δηλ.

απαιτήσεις µείον τις υποχρεώσεις έναντι του

εξωτερικού) στον ενοποιηµένο ισολογισµό των

ΝΧΙ αποτελούν το εξωτερικό αντίστοιχο

µέγεθος του M3.

Καθώς τόσο τα στατιστικά στοιχεία για το

ισοζύγιο πληρωµών, όσο και τα νοµισµατικά

και τραπεζικά στατιστικά στοιχεία προκύπτουν

από ένα συνεπές µεθοδολογικό πλαίσιο, οι

συναλλαγές των µη-ΝΧΙ µε µη κατοίκους της

ζώνης του ευρώ, όπως απεικονίζονται στο

ισοζύγιο πληρωµών, πρέπει να αντανακλούν

τη µεταβολή της καθαρής θέσης του τοµέα

των ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ έναντι του

εξωτερικού στα νοµισµατικά και τραπεζικά

στατιστικά στοιχεία. Έτσι, µια απεικόνιση του

ισοζυγίου πληρωµών στην οποία οι

συναλλαγές των µη-ΝΧΙ και των ΝΧΙ

καταγράφονται χωριστά (µια «νοµισµατική

απεικόνιση») θα µπορούσε να διευκολύνει την

εξέταση των νοµισµατικών τάσεων στη ζώνη

του ευρώ και να συνδέσει το ισοζύγιο

πληρωµών µε τις νοµισµατικές εξελίξεις. Πιο

συγκεκριµένα, θα πρέπει να είναι δυνατός ο

προσδιορισµός της συνεισφοράς των

συναλλαγών των µη-ΝΧΙ της ζώνης του ευρώ

έναντι του εξωτερικού (στο ισοζύγιο

τρεχουσών συναλλαγών και στους
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λογαριασµούς κίνησης κεφαλαίων και κίνησης

χρηµατοδοτικών µέσων) στη συνολική

µεταβολή της καθαρής θέσης του τοµέα των

ΝΧΙ έναντι του εξωτερικού.

5.5 ∆ιεθνής επενδυτική θέση

Η ΕΚΤ καταρτίζει τη διεθνή επενδυτική θέση για

τη ζώνη του ευρώ συνολικά και σε ετήσια βάση.

Αυτή η ετήσια κατάσταση των απαιτήσεων και

υποχρεώσεων της ζώνης του ευρώ έναντι του

εξωτερικού αποκαλύπτει τη δοµή της

χρηµατοοικονοµικής θέσης της ζώνης του ευρώ

έναντι του εξωτερικού και συµπληρώνει τα

στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών για την

ανάλυση της νοµισµατικής πολιτικής και των

αγορών συναλλάγµατος. Επίσης, η περιοδική

αποστολή στοιχείων που αφορούν τις µεταβλητές

αποθέµατος συµβάλλει στην επαλήθευση της

ορθότητας των µεταβλητών ροής του ισοζυγίου

πληρωµών.

Η απαιτούµενη ανάλυση βασίζεται στις τυπικές

συνιστώσες της διεθνούς επενδυτικής θέσης,

όπως παρουσιάζονται στην πέµπτη έκδοση

του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του

∆ΝΤ, και στην ανάλυση για το τριµηνιαίο και

ετήσιο ισοζύγιο πληρωµών που εκτίθεται στο

Παράρτηµα 2, Πίνακας 4. Οι έννοιες και οι

ορισµοί είναι συµβατοί µε τα στατιστικά

στοιχεία για τις ροές του ισοζυγίου πληρωµών.

Η χωριστή απεικόνιση των απαιτήσεων και των

υποχρεώσεων στη διεθνή επενδυτική θέση

απαιτεί από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη να

κάνουν διάκριση µεταξύ θέσεων έναντι κατοίκων

άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ και θέσεων

έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ. Επί του

παρόντος, αυτό δεν είναι εφικτό για όλα τα

στοιχεία και η διεθνής επενδυτική θέση

δηµοσιεύεται κατά συνέπεια σε καθαρή βάση.

Τα στοιχεία για τη διεθνή επενδυτική θέση πρέπει

να τίθενται στη διάθεση της ΕΚΤ εντός εννέα

µηνών από το τέλος του έτους το οποίο αφορούν.

6 Τα συναλλλλαγµατικά διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος

Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ζώνης του

ευρώ είναι απαιτήσεις µε υψηλή ρευστότητα,

εµπορευσιµότητα και φερεγγυότητα, τις οποίες

κατέχει η ΕΚΤ («συγκεντρωµένα

συναλλαγµατικά διαθέσιµα») και οι

συµµετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες

(«µη συγκεντρωµένα συναλλαγµατικά

διαθέσιµα») έναντι µη κατοίκων της ζώνης του

ευρώ, και οι οποίες εκφράζονται σε

συνάλλαγµα (δηλ. σε νοµίσµατα άλλα εκτός

του ευρώ). Σε αυτά περιλαµβάνονται επίσης

χρυσός, ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (ΕΤ∆)

και η συναλλαγµατική θέση στο ∆ΝΤ. Τα

συναλλαγµατικά διαθέσιµα καταρτίζονται σε

ακαθάριστη βάση χωρίς συµψηφισµό των

υποχρεώσεων που σχετίζονται µε αυτά (µε

εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

στην υποκατηγορία του συναλλάγµατος).

Οι µεταβολές των διεθνών διαθεσίµων που

προκύπτουν από συναλλαγές καταγράφονται

στο ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του

ευρώ. Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα του

Ευρωσυστήµατος δηµοσιεύονται επίσης

µηνιαίως, µε τη µορφή ανεξόφλητων

υπολοίπων.

Συναφή στοιχεία ενεργητικού του

Ευρωσυστήµατος τα οποία δεν εµπίπτουν σε

αυτόν τον ορισµό, δηλαδή απαιτήσεις σε ευρώ

έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ (π.χ.

υπόλοιπα TARGET) και απαιτήσεις σε ξένο

νόµισµα έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ,

π.χ. καταθέσεις σε ξένο νόµισµα σε τραπεζικά

ιδρύµατα που είναι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ,

δεν αντιµετωπίζονται ως συναλλαγµατικά

διαθέσιµα της ζώνης του ευρώ στο ισοζύγιο

πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα έναντι

κατοίκων της ζώνης του ευρώ συγκεντρώνονται

µηνιαίως στο «Πρότυπο του ∆ΝΤ και της Τ∆∆

για τα διεθνή διαθέσιµα και τη ρευστότητα

συναλλάγµατος». Σε αυτό καλύπτονται επίσης

στοιχεία για τις σχετικές µε τα συναλλαγµατικά

διαθέσιµα υποχρεώσεις του Ευρωσυστήµατος.

Επιπλέον, περιλαµβάνεται µια διάκριση µεταξύ

των διαθεσίµων του Ευρωσυστήµατος σε
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νοµίσµατα που περικλείονται στο καλάθι των

ΕΤ∆ (συνολικά) και των διαθεσίµων σε άλλα

νοµίσµατα (συνολικά), µε χρονική υστέρηση ενός

τριµήνου (για τις αναλύσεις, βλέπε Παράρτηµα

2, Πίνακας 3).

Τα αναλυτικά στοιχεία που χρειάζονται για τη

συµµόρφωση µε το πρότυπο για τα διεθνή

διαθέσιµα διατίθενται στην ΕΚΤ εντός τριών

εβδοµάδων από το τέλος του µήνα τον οποίο

αφορούν τα εν λόγω στοιχεία.

7 Σταθµισµένες συναλλλλαγµατικές ισοτιµίες του ευρώ

Η ονοµαστική σταθµισµένη συναλλαγµατική

ισοτιµία (ΣΣΙ) αποτελεί συνοπτικό µέτρο της

εξωτερικής αξίας ενός νοµίσµατος έναντι των

νοµισµάτων των πιο σηµαντικών εµπορικών

εταίρων της ζώνης του ευρώ, ενώ η

πραγµατική ΣΣΙ – που επιτυγχάνεται µε τον

αποπληθωρισµό της ονοµαστικής ισοτιµίας

βάσει των κατάλληλων δεικτών τιµών ή

κόστους – είναι ο δείκτης που χρησιµοποιείται

συχνότερα για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα

ως προς τις τιµές και το κόστος.

Η ΕΚΤ υπολογίζει και δηµοσιεύει µια σειρά

ΣΣΙ για το ευρώ. Οι ονοµαστικές ΣΣΙ ορίζονται

ως οι γεωµετρικοί σταθµισµένοι µέσοι των

διµερών ισοτιµιών του ευρώ έναντι των

νοµισµάτων των χωρών-εταίρων. Οι

πραγµατικές ΣΣΙ ορίζονται ως οι γεωµετρικοί

σταθµισµένοι µέσοι των σχετικών τιµών

(κόστους) µεταξύ της ζώνης του ευρώ και του

κάθε εµπορικού εταίρου, οι οποίοι εκφράζονται

σε ένα κοινό νόµισµα.

Οι σταθµίσεις που αποδίδονται στους

εµπορικούς εταίρους προκύπτουν από τα

µερίδια στις εµπορικές συναλλαγές επί

προϊόντων µεταποίησης. Για τις σταθµίσεις

χρησιµοποιούνται στοιχεία τόσο για τις

εξαγωγές, όσο και για τις εισαγωγές, µε

εξαίρεση το εµπόριο εντός της ζώνης του

ευρώ. Οι σταθµίσεις των εισαγωγών είναι το

απλό µερίδιο της κάθε χώρας-εταίρου στις

συνολικές εισαγωγές της ζώνης του ευρώ από

τις χώρες-εταίρους. Οι εξαγωγές σταθµίζονται

διπλά, ώστε να περικλείουν «αποτελέσµατα

τρίτων αγορών», δηλ. να αντανακλούν τον

ανταγωνισµό που αντιµετωπίζουν οι εξαγωγείς

της ζώνης του ευρώ στις ξένες αγορές τόσο

από εγχώριους παραγωγούς, όσο και από

εξαγωγείς τρίτων χωρών.

8 Χρηµατοοικονοµικοί λλογαριασµοί της νοµισµατικής ένωσης

8.1 Εισαγωγή

Οι χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί της

νοµισµατικής ένωσης (ΧΛΝΕ) θα προσφέρουν

ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών

πληροφοριών για την ανάλυση της

νοµισµατικής πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό,

καταρτίζονται δύο σειρές στοιχείων σε

τριµηνιαία βάση, δηλαδή ισολογισµοί κατά

τοµέα της ζώνης του ευρώ και λογαριασµοί

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, µε

συµφωνία µεταξύ των δύο στην οποία θα

συνεισφέρουν τα στοιχεία για τις τιµές των

περιουσιακών στοιχείων.

Οι ΧΛΝΕ θα διευρύνουν την ανάλυση του

µηχανισµού µετάδοσης της νοµισµατικής

πολιτικής. Θα συµβάλλουν επίσης στις

διαδικασίες συγκυριακής αξιολόγησης και

προβλέψεων που σχετίζονται µε νοικοκυριά,

επιχειρήσεις και άλλους οικονοµικούς

παράγοντες και, επιπλέον, θα ενισχύσουν την

εξέταση των χρηµατοοικονοµικών εξελίξεων

τόσο στο ∆ηµόσιο, όσο και στον εξωτερικό

τοµέα. Θα αποτελέσουν το πλαίσιο εντός του

οποίου θα µπορούν να αξιολογούνται τα

στοιχεία που παρέχονται µε µεγαλύτερη

συχνότητα, ιδίως τα στατιστικά στοιχεία για το

νοµισµατικό τοµέα, το ισοζύγιο πληρωµών, τις

εκδόσεις τίτλων και τα δηµόσια οικονοµικά.

Για το σκοπό αυτό, οι ΧΛΝΕ θα πρέπει να

καταρτίζονται σε τριµηνιαία βάση.

Οι ΧΛΝΕ µπορούν επίσης να

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση ζητηµάτων

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, για τα
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οποία τα στοιχεία που αφορούν τις

συναλλαγές και τις θέσεις του ισολογισµού για

όλους τους τοµείς της οικονοµίας µπορεί να

είναι σηµαντικά.

8.2 Οι νοµικές απαιτήσεις δυνάµει του

ΕΣΛ 95 – κατάρτιση σε ετήσια βάση

Σύµφωνα µε τον κανονισµό περί εφαρµογής

του ΕΣΛ 95 απαιτείται από όλα τα κράτη µέλη

της ΕΕ να καταρτίζουν χρηµατοοικονοµικούς

λογαριασµούς τουλάχιστον ετησίως και σε

προκαθορισµένη µορφή. Στις απαιτήσεις

περιλαµβάνονται η αναλυτική κατάσταση

των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, η

κατάσταση των ανεξόφλητων

χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και

υποχρεώσεων στην αγοραία τιµή και η

συµφωνία των δύο στον «λογαριασµό

αναπροσαρµογής» και στις «λοιπές µεταβολές

του όγκου των στοιχείων ενεργητικού» (βλέπε

Παράρτηµα 3, Πίνακες 1-5).

Στο πλαίσιο του ΕΣΛ 95 απαιτούνται στοιχεία

σε εθνική βάση· τα στοιχεία για τις συναλλαγές

και τις θέσεις έναντι του εξωτερικού δεν

διατίθενται µε επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε να

επιτρέπουν την κατάρτιση κατάλληλα

ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών για τη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο,

το ΕΣΛ 95 αποτελεί µέσο επίτευξης συνέπειας

στους ορισµούς και στις πρακτικές κατάρτισης.

8.3 Στατιστικές πηγές για τους

τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς

λλογαριασµούς της Νοµισµατικής

Ένωσης

Πέραν των ετήσιων εθνικών

χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών που θα

διατίθενται σύντοµα δυνάµει του ΕΣΛ 95, τα

περισσότερα κράτη µέλη καταρτίζουν επίσης

τριµηνιαίους χρηµατοοικονοµικούς

λογαριασµούς. Η ΕΚΤ θεωρεί τα τριµηνιαία

αυτά στοιχεία σηµαντική συµβολή στην

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών για τη ζώνη του ευρώ και θα τα

χρησιµοποιήσει – µαζί µε τα στατιστικά

στοιχεία για το νοµισµατικό και τον τραπεζικό

τοµέα, το ισοζύγιο πληρωµών και τις εκδόσεις

τίτλων – για να καταρτίσει µια σχετικά ευρεία,

αν και ελλιπή, σειρά τριµηνιαίων λογαριασµών

µε τον αρµόζοντα συγκεντρωτικό χαρακτήρα

και σε κατάλληλα ενοποιηµένη βάση για τη

ζώνη του ευρώ.

8.4 Πίνακας χρηµατοδοτήσεων και

επενδύσεων των µη

χρηµατοπιστωτικών τοµέων της

ζώνης του ευρώ

Η κατάρτιση του πίνακα χρηµατοδοτήσεων και

επενδύσεων (ΠΧΕ) αποτελεί το πρώτο βήµα

στην κατάρτιση τριµηνιαίων ΧΛΝΕ  (βλέπε

Παράρτηµα 3, Πίνακας 6). Στον ΠΧΕ

παρουσιάζονται οι χρηµατοδοτήσεις και οι

(χρηµατοοικονοµικές) επενδύσεις των µη

χρηµατοπιστωτικών τοµέων της ζώνης του

ευρώ έναντι των χρηµατοδοτικών εταιρειών

της ζώνης του ευρώ και έναντι του

υπόλοιπου κόσµου. Οι βραχυπρόθεσµες

χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις σχετίζονται

κυρίως µε το χρήµα, µε την ευρύτερη έννοια

(Μ3), που κατέχουν οι µη χρηµατοπιστωτικοί

τοµείς της ζώνης του ευρώ, µαζί µε ορισµένες

απαιτήσεις έναντι λοιπών ενδιάµεσων

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της ζώνης

του ευρώ.

Οι µακροπρόθεσµες επενδύσεις

περιλαµβάνουν µακροπρόθεσµες καταθέσεις

και τίτλους, τεχνικά ασφαλιστικά αποθεµατικά

και µετοχές. Οι καταθέσεις που αποτελούν

µέρος των µακροπρόθεσµων

χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων είναι οι

καταθέσεις προθεσµίας άνω των δύο ετών και

οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των

τριών µηνών. Τα τεχνικά ασφαλιστικά

αποθεµατικά βρίσκονται κυρίως στην κατοχή

εταιρειών ασφαλειών ζωής και

συνταξιοδοτικών ταµείων. Μαζί µε τις

εισηγµένες µετοχές και τα µερίδια αµοιβαίων

κεφαλαίων αποτελούν µια σηµαντική

συνιστώσα των µακροπρόθεσµων

χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων των

νοικοκυριών.

Οι κυριότερες συνιστώσες των

χρηµατοδοτήσεων που χορηγούνται σε µη
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χρηµατοπιστωτικούς τοµείς είναι τίτλοι, δάνεια

και εισηγµένες µετοχές. Οι καθαρές

χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις των µη

χρηµατοπιστωτικών τοµέων (αποθέµατα ή

συναλλαγές) µπορούν να προκύψουν από

την αφαίρεση των χρηµατοδοτήσεων

(υποχρεώσεις ή συναλλαγές επί

υποχρεώσεων) από τις συνολικές

χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις

(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ή

συναλλαγές επί αυτών).

8.5 Τριµηνιαίοι χρηµατοοικονοµικοί

λλογαριασµοί της Νοµισµατικής

Ένωσης κατά τοµέα

Ως δεύτερο βήµα παρουσιάζεται η ανάπτυξη

µιας ευρύτερης σειράς τριµηνιαίων ΧΛΝΕ, µε

χρήση των στατιστικών στοιχείων της ζώνης

του ευρώ που περιγράφονται σε άλλα σηµεία

της παρούσας έκδοσης και άλλων διαθέσιµων

πηγών. Για το σκοπό αυτό, η οικονοµία της

ζώνης του ευρώ διαιρείται σε έξι τοµείς και

επιµέρους τοµείς κατοίκων, τρεις µη

χρηµατοπιστωτικούς τοµείς (µη

χρηµατοδοτικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση

και νοικοκυριά, συµπεριλαµβανόµενων των µη

κερδοσκοπικών ιδρυµάτων που εξυπηρετούν

νοικοκυριά) και τρεις χρηµατοπιστωτικούς

τοµείς (ΝΧΙ, λοιποί ενδιάµεσοι

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί,

συµπεριλαµβανόµενων των επικουρικών

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και φορέων,

και ασφαλιστικές εταιρείες

συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιοδοτικών

ταµείων), µε συνδέσµους µεταξύ των

διαφόρων τοµέων της ζώνης του ευρώ και του

υπόλοιπου κόσµου (βλέπε Παράρτηµα 3,

Πίνακας 7).

Οι λογαριασµοί θα αποτελούνται από δύο

µήτρες (µία για τον ισολογισµό και µία για

τους λογαριασµούς χρηµατοοικονοµικών

συναλλαγών) στις οποίες απεικονίζονται τα

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και

παθητικού κατά τοµέα και κατά µέσο. Στις

στήλες για τον κάθε τοµέα ή επιµέρους τοµέα

εµφανίζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

ενεργητικού ή υποχρεώσεις, καθώς και

τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

ενεργητικού του τοµέα ή του επιµέρους τοµέα.

Μια εγγραφή αντανακλά (για τα αποθέµατα)

απαίτηση ή υποχρέωση του τοµέα στο τέλος

τριµήνου ή (για τις χρηµατοοικονοµικές

συναλλαγές) τις καθαρές αγορές – µια

αρνητική εγγραφή αντανακλά τις καθαρές

πωλήσεις – του τοµέα στη διάρκεια του

τριµήνου. Τα στοιχεία στα αντίστοιχα πλαίσια

του πίνακα θα αθροίζονται, ώστε να προκύπτει

το σύνολο των µέσων και των τοµέων. Αυτή η

δοµή εξασφαλίζει τη συνέπεια εντός του

πίνακα και συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση

των σφαλµάτων στα στοιχεία.

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

ενεργητικού θα είναι η διαφορά µεταξύ των

αποθεµάτων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

ενεργητικού και υποχρεώσεων, ενώ η καθαρή

χορήγηση (ή καθαρή λήψη) δανείων θα είναι η

διαφορά µεταξύ συναλλαγών

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

και υποχρεώσεων. Οι λογαριασµοί

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών µπορούν να

επεκταθούν, κατά περίπτωση, µε τους

λογαριασµούς κίνησης κεφαλαίων των

αντίστοιχων τοµέων.

Για την εφαρµογή της κατά τοµέα

προσέγγισης, οι διαθέσιµες πληροφορίες

σχετικά µε τα «αντίστοιχα µεγέθη» για µη

χρηµατοδοτικές εταιρείες, ασφαλιστικές

εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταµεία θα

συµπληρώνονται µε στοιχεία ισολογισµού που

συλλέγουν οι εθνικές υπηρεσίες οι οποίες είναι

αρµόδιες για την κατάρτιση του ισολογισµού,

οι εποπτικές αρχές ή άλλοι εθνικοί και διεθνείς

φορείς.

8.6 Στατιστικά στοιχεία για τα δηµόσια

οικονοµικά

Στο πλαίσιο της κατά τοµέα προσέγγισης για

τους χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς της

Νοµισµατικής Ένωσης απαιτείται επίσης η

κατάρτιση τριµηνιαίων χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών για τη γενική κυβέρνηση, µε

βάση εν µέρει τις πληροφορίες σχετικά µε τα

αντίστοιχα µεγέθη που πηγάζουν από τα

στατιστικά στοιχεία της ζώνης του ευρώ για

τις καταθέσεις, τα δάνεια και τις εκδόσεις
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4 Αυτή η απαίτηση ισχύει για την υποβολή στοιχείων από ΝΧΙ σε

χώρες της ΕΕ τόσο εκτός όσο και εντός της ζώνης του ευρώ.

Οι πρώτες θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να

υποβάλλουν στοιχεία σχετικά µε τις θέσεις έναντι

αντισυµβαλλοµένων στη ζώνη του ευρώ συνολικά, καθώς και

σε άλλες µεµονωµένες χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του

ευρώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων

τίτλων, καθώς και από στοιχεία για άλλα

χρηµατοδοτικά µέσα που παρέχονται από τα

κράτη µέλη.

Αρχικά, θα συλλέγονται τα διαθέσιµα στοιχεία

υψηλής συχνότητας για τις υποχρεώσεις της

κεντρικής κυβέρνησης, λαµβανοµένων υπόψη

των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο

Ειδικό Πρότυπο ∆ιάδοσης Στοιχείων του ∆ΝΤ

(SDDS) για τα στοιχεία που αφορούν το χρέος

της κεντρικής κυβέρνησης και των ετήσιων

στατιστικών στοιχείων της ΕΚΤ για το ύψος

του δηµοσίου χρέους (βλέπε Παράρτηµα 3,

Πίνακας 8). Στη συνέχεια, θα συλλέγονται

τριµηνιαία στοιχεία για τις χρηµατοοικονοµικές

συναλλαγές της κεντρικής κυβέρνησης επί

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού,

καθώς και για τα αποθέµατα των στοιχείων

αυτών και, έπειτα, πληροφορίες για τα ταµεία

κοινωνικής ασφάλισης και για τους λοιπούς

επιµέρους τοµείς της γενικής κυβέρνησης.

Η πλήρης κάλυψη των στοιχείων θα καταστήσει

δυνατή την επίτευξη της συµφωνίας µεταξύ

ετήσιων και τριµηνιαίων στοιχείων για τα

αποθέµατα και τις χρηµατοοικονοµικές

συναλλαγές. Στο Παράρτηµα 3, Πίνακας 9,

περιγράφεται η προσαρµογή µεταξύ του

ελλείµµατος και της µεταβολής του χρέους.

Έχουν ήδη αναληφθεί εργασίες για την

κατάρτιση τριµηνιαίων µη χρηµατοοικονοµικών

λογαριασµών για τον τοµέα της γενικής

κυβέρνησης, µε στόχο να συµπληρωθούν οι

τριµηνιαίοι χρηµατοοικονοµικοί λογαριασµοί.

9 Μεταβατικά στοιχεία

Στα προηγούµενα κεφάλαια περιγράφονται τα

στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ βάσει της

υπόθεσης ότι η διαδικασία καθιέρωσης του

ευρώ έχει ολοκληρωθεί και ότι η ζώνη του

ευρώ έχει σταθερή σύνθεση. Ωστόσο,

υφίστανται ειδικές απαιτήσεις στο Τρίτο

Στάδιο, οι οποίες προκύπτουν από τη

συνεχιζόµενη ύπαρξη εθνικών νοµισµάτων

στη ζώνη του ευρώ πριν από την ολοκλήρωση

της µετάβασης στο ενιαίο νόµισµα, καθώς και

από την ακόλουθη συµµετοχή χωρών που δεν

αποτελούσαν µέρος της ζώνης του ευρώ εξ

αρχής.

Πρώτον, τα εθνικά νοµίσµατα των χωρών της

ζώνης του ευρώ θα συνεχίσουν να υφίστανται

ως «εθνικές ονοµαστικές αξίες» του ευρώ, έως

ότου ολοκληρωθεί η µετάβαση στο ενιαίο

νόµισµα, και είναι πιθανό να

αντικατοπτρίζονται στους ισολογισµούς των

δηλούντων φορέων. Για το σκοπό της

κατάρτισης νοµισµατικών στατιστικών

στοιχείων, τα ΝΧΙ προσθέτουν τα υπόλοιπα

που εκφράζονται σε αυτές τις εθνικές

ονοµαστικές αξίες στα υπόλοιπα που

εκφράζονται σε ευρώ (το συνδυασµένο σύνολο

διακρίνεται από τα υπόλοιπα που εκφράζονται

σε όλα τα άλλα νοµίσµατα). Για τα στατιστικά

στοιχεία ισοζυγίου πληρωµών και διεθνούς

επενδυτικής θέσης, όλα τα νοµίσµατα της

ζώνης του ευρώ µετατρέπονται σε ευρώ και

απεικονίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Το δεύτερο µεταβατικό χαρακτηριστικό

απορρέει από την ενδεχόµενη συµµετοχή και

άλλων χωρών της ΕΕ στη ζώνη του ευρώ µετά

την έναρξη του Τρίτου Σταδίου. Τα ΝΧΙ πρέπει

να λάβουν υπόψη το γεγονός αυτό

διατηρώντας τη δυνατότητα να συµπεριλάβουν

στα νοµισµατικά στατιστικά τους στοιχεία κατά

χώρα όλες τις θέσεις έναντι κατοίκων χωρών

της ΕΕ οι οποίες παρέµειναν εκτός της ζώνης

του ευρώ κατά την έναρξη του Τρίτου Σταδίου.

Θεωρητικά, θα ήταν απαραίτητη η ανάλυση

αυτών των υπολοίπων κατά νόµισµα.

Προκειµένου να µειωθεί ο ενδεχοµένως

µεγάλος φόρτος εργασίας όσον αφορά την

υποβολή στοιχείων, θα παρέχονται, µε κάποια

περιθώρια ευελιξίας, οποιαδήποτε αναδροµικά

στοιχεία καλύπτουν την περίοδο που

προηγείται µεταβολής της σύνθεσης της ζώνης

του ευρώ.4
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Για τα στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου

πληρωµών και διεθνούς επενδυτικής θέσης,

εάν ένα µη συµµετέχον κράτος µέλος ενταχθεί

σε µεταγενέστερο στάδιο, µπορεί να ζητηθούν

από την ΕΚΤ αναδροµικές σειρές στοιχείων.

Αυτές οι αναδροµικές σειρές θα είναι

αναγκαίες για τη συγκρότηση συνολικών

µεγεθών της ΝΕ µε βάση τη «νέα» σύνθεση

της ζώνης του ευρώ. Αυτά τα ιστορικά

στοιχεία µπορεί να έχουν σηµασία για

σκοπούς νοµισµατικής πολιτικής και θα

πρέπει κατά προτίµηση να χρονολογούνται

τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 1999. Θα

είναι αναπόφευκτη κάποια ελαστικότητα στην

παροχή αναδροµικών στοιχείων (πριν από την

ηµεροµηνία ένταξης).

10 Η ανταλλλλαγή στατιστικών πλληροφοριών

Η ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων εντός του

ΕΣΚΤ, αλλά και µε διεθνείς οργανισµούς

προϋποθέτει ένα αποτελεσµατικό, ισχυρό και

ασφαλές σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων. Το

ΕΣΚΤ έχει δηµιουργήσει κατάλληλους

µηχανισµούς για να διασφαλίσει την αποστολή

και παραλαβή ηλεκτρονικών αρχείων που

αφορούν τόσο τα στοιχεία που υποβάλλουν οι

ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ όσο και τα στοιχεία που

αποστέλλει η ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ. Η

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ανταλλαγής

δεδοµένων εξασφαλίζεται από ένα κλειστό δίκτυο

τηλεπικοινωνιών και τη χρήση µιας καθορισµένης

µορφής µηνυµάτων (GESMES/CB) για τα αρχεία

που περιέχουν τα στατιστικά στοιχεία. Η µορφή

µηνυµάτων GESMES/CB βασίζεται σε διεθνή

πρότυπα (EDIFACT, GESMES) και έχει γίνει

ευρύτερα αποδεκτή στη στατιστική κοινότητα για

την ηλεκτρονική ανταλλαγή και διάδοση των

στατιστικών δεδοµένων. Η λειτουργικότητα των

µηνυµάτων GESMES/CB καθιστά δυνατή την

ανταλλαγή δεδοµένων και µετα-δεδοµένων,

συµπεριλαµβανόµενων στατιστικών δοµών,

ορισµών και καταλόγων κωδικών. Επιτρέπει

επίσης την εύκολη διασύνδεση των βάσεων

στατιστικών δεδοµένων τόσο µε τα δίκτυα όσο

και µε τα συστήµατα παραλαβής και αποστολής

ηλεκτρονικών αρχείων. Ολόκληρο το σύστηµα

είναι ευέλικτο για να ανταποκρίνεται σε νέες

στατιστικές απαιτήσεις και επιτρέπει την

ανταλλαγή νέων σειρών δεδοµένων κατά τρόπο

αποτελεσµατικό και συνεπή. Επίσης, µηνύµατα

GESMES/CB χρησιµοποιούνται όλο και

περισσότερο από την ΕΚΤ κατά την ανταλλαγή

στατιστικών πληροφοριών µε την Eurostat και µε

άλλους διεθνείς οργανισµούς (Τ∆∆, ∆ΝΤ, κλπ.).

11 Νοµισµατικά µεγέθη που δηµοσιεύει η ΕΚΤ

Η ΕΚΤ δηµοσιεύει νοµισµατικά στατιστικά

στοιχεία σε µηνιαία βάση, τα οποία αναλύονται

ως εξής:

Νόµισµα σε κυκλοφορία· καταθέσεις µίας

ηµέρας (M1)· καταθέσεις προθεσµίας έως δύο

ετών· καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως

τριών µηνών (Μ2)· συµφωνίες επαναγοράς·

µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς

και τίτλοι χρηµαταγοράς· χρεόγραφα διάρκειας

έως δύο ετών (M3).

Επίσης, δηµοσιεύονται τα κύρια αντίστοιχα

µεγέθη του Μ3 – αναλυόµενα σε πιο

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΝΧΙ,

πιστώσεις και καθαρές απαιτήσεις έναντι του

εξωτερικού. Τα στοιχεία διατίθενται για τα

υπόλοιπα και τις ροές. Τα κύρια µεγέθη

διατίθενται επίσης σε εποχικά διορθωµένη

βάση (υπόλοιπα και ροές). Επιπλέον, η ΕΚΤ

δηµοσιεύει σε τριµηνιαία βάση ανεξόφλητα

υπόλοιπα δανείων ΝΧΙ, κατά

αντισυµβαλλόµενο, κατηγορία και αρχική

διάρκεια· υπόλοιπα καταθέσεων στα ΝΧΙ, κατά

αντισυµβαλλόµενο και χρηµατοδοτικό µέσο·

και κύριες ανεξόφλητες απαιτήσεις και

υποχρεώσεις των ΝΧΙ έναντι µη κατοίκων της

ζώνης του ευρώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, µπορείτε να

ανατρέξετε στο Μηνιαίο ∆ελτίο της ΕΚΤ (http:/

/www.ecb.int).
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12 ∆ηµοσιευθέντα νοµικά κείµενα (εγκριθέντα από το ∆ιοικητικό
Συµβούλλιο της ΕΚΤ)

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2819/98 της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 1ης

∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τον ενοποιηµένο

ισολογισµό του τοµέα των νοµισµατικών

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ΕΚΤ/1998/

16).

Κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας της 1ης ∆εκεµβρίου 1998

σχετικά µε τις απαιτήσεις για στατιστική

πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας στον τοµέα της στατιστικής

ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς

επενδυτικής θέσης (ΕΚΤ/1998/17).

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.  2818/98 της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 1ης

∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την εφαρµογή

υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεµατικών

(ΕΚΤ/1998/15).

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

για κανονισµό (ΕΚ) του Συµβουλίου σχετικά

µε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΚΤ/1998/

9) (υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα στις 7 Ιουλίου 1998).
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Πίνακας A

Επισκόπηση αναλύσεων για τους σκοπούς του συγκεντρωτικού ισολογισµού του τοµέα των ΝΧΙ κατά

κατηγορίες µέσων/διάρκειας, αντισυµβαλλόµενους και νοµίσµατα

(Οι αναλύσεις των «µηνιαίων στοιχείων» σηµειώνονται µε έντονους χαρακτήρες και µε αστερίσκο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ενεργητικό Παθητικό

1 Ταµείο* 8 Νόµισµα σε κυκλοφορία

2 ∆άνεια*

έως 1 έτους1

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών 1

άνω των 5 ετών 1

3 Τίτλοι εκτός από µετοχές 2, 3*
έως 1 έτους 2*
άνω του 1 έτους και έως 2 ετών 2*
άνω των 2 ετών 2*

4 Τίτλοι χρηµαταγοράς 4*
5 Μετοχές και λοιπές συµµετοχές *

6 Πάγια στοιχεία ενεργητικού *

7 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού *

9 Καταθέσεις

9.1 Καταθέσεις µίας ηµέρας 5*
9.2 Καταθέσεις προθεσµίας *

έως 1 έτους *

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών *

άνω των 2 ετών 6*
9.3 Καταθέσεις υπό προειδοποίηση *

έως 3 µηνών 7*
άνω των 3 µηνών *

εκ των οποίων άνω των 2 ετών
11*

9.4 Συµφωνίες επαναγοράς *

10 Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς

*
11 Εκδοθέντα χρεόγραφα 3*

έως 1 έτους *

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών *

άνω των 2 ετών *

12 Τίτλοι χρηµαταγοράς 8*
13 Κεφάλαιο και αποθεµατικά *

14 Λοιπές υποχρεώσεις *
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ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ενεργητικό Παθητικό

A. Κάτοικοι εσωτερικού *

Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα

(ΝΧΙ) *

Μη-ΝΧΙ *

Γενική κυβέρνηση *

κεντρική κυβέρνηση

διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων

τοπική αυτοδιοίκηση

ταµεία κοινωνικής ασφάλισης

Λοιποί κάτοικοι *

λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί (S.123)
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και

συνταξιοδοτικά ταµεία (S.125)

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (S.11)

νοικοκυριά, κλπ. (S.14 + S.15) 9

B. Κάτοικοι λοιπών ΚΜΝΕ 10*
ΝΧΙ *

Μη-ΝΧΙ *

Γενική κυβέρνηση *

κεντρική κυβέρνηση

διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων

τοπική αυτοδιοίκηση

ταµεία κοινωνικής ασφάλισης

Λοιποί κάτοικοι *

λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί (S.123)
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και

συνταξιοδοτικά ταµεία (S.125)

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (S.11)

νοικοκυριά, κλπ. (S.14 + S.15) 9

Γ. Κάτοικοι υπόλοιπου κόσµου *

Τράπεζες

Μη τραπεζικά ιδρύµατα

γενική κυβέρνηση

λοιποί κάτοικοι

A. Κάτοικοι εσωτερικού *

ΝΧΙ*

Εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύµατα *

Μη-ΝΧΙ *

Γενική κυβέρνηση *

κεντρική κυβέρνηση *

διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων

τοπική αυτοδιοίκηση

ταµεία κοινωνικής ασφάλισης

Λοιποί κάτοικοι *

λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί (S.123)
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά

ταµεία (S.125)
µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (S.11)
νοικοκυριά, κλπ. (S.14 + S.15) 9

B. Κάτοικοι λοιπών ΚΜΝΕ 10*
ΝΧΙ *

Εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύµατα *

Μη-ΝΧΙ *

Γενική κυβέρνηση *

κεντρική κυβέρνηση *

διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων

τοπική αυτοδιοίκηση

ταµεία κοινωνικής ασφάλισης

Λοιποί κάτοικοι *

λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί (S.123)
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά

ταµεία (S.125)
µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (S.11)

νοικοκυριά, κλπ. (S.14 + S.15) 9

Γ. Κάτοικοι υπόλοιπου κόσµου *

Τράπεζες

Μη τραπεζικά ιδρύµατα

γενική κυβέρνηση

λοιποί κάτοικοι

∆. Λοιπά ∆. Λοιπά

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

e ευρώ ονοµαστική αξία ευρώ (περιλαµβάνει τις ονοµαστικές αξίες των εθνικών

νοµισµάτων των συµµετεχόντων κρατών µελών πριν από την ολοκλήρωση

της µετάβασης στο ευρώ)

x Νοµίσµατα εκτός ΝΕ λοιπά νοµίσµατα (λοιπά νοµίσµατα της ΕΕ, USD, JPY, CHF, άλλα)

Υποσηµειώσεις

1 Η ανάλυση κατά διάρκεια ισχύει µόνο για τα δάνεια προς µη-ΝΧΙ.

2 Η υποχρέωση υποβολής µηνιαίων στοιχείων αφορά µόνο τους τίτλους που εκδίδονται από ΝΧΙ τα οποία βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ. Εφόσον

υποβάλλονται ως τριµηνιαία στοιχεία, οι τίτλοι που εκδίδονται από µη-ΝΧΙ εντός της ζώνης του ευρώ διαχωρίζονται σε τίτλους «έως 1 έτους» και «άνω

του 1 έτους».

3 Εκτός των τίτλων χρηµαταγοράς.

4 Ορίζονται ως τίτλοι χρηµαταγοράς που εκδίδονται από ΝΧΙ. Στην προκειµένη περίπτωση, οι τίτλοι χρηµαταγοράς περιλαµβάνουν µερίδια ΑΚΧΑ.

Εµπορεύσιµα µέσα τα οποία ενδεχοµένως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους τίτλους χρηµαταγοράς αλλά εκδίδονται από µη-ΝΧΙ καταχωρίζονται ως

«τίτλοι εκτός από µετοχές».

5 Περιλαµβάνονται εκκρεµή υπόλοιπα προπληρωµένων καρτών που έχουν εκδοθεί στο όνοµα των ΝΧΙ.

6 Περιλαµβάνονται καταθέσεις ρυθµιζόµενες διοικητικά.

7 Περιλαµβάνονται µη µεταβιβάσιµες καταθέσεις όψεως.

8 Ορίζονται ως τίτλοι χρηµαταγοράς εκδιδόµενοι από ΝΧΙ.

9 Νοικοκυριά (S.14) και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15).

10 Κράτη Μέλη Νοµισµατικής Ένωσης: µε τον όρο αυτόν νοείται η επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών µελών.

11 Η παροχή πληροφοριών για το στοιχείο «καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των 2 ετών» είναι προαιρετική µέχρι νεοτέρων οδηγιών.
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A. Εσωτερικού B. Λοιπά ΚΜΝΕ Γ. ∆. Λοιπά

ΝΧΙ (5) Μη-ΝΧΙ ΝΧΙ (5) Μη-ΝΧΙ Υπόλοιπο

εκτωνοποίων Γενική κυβέρνηση Λοιποί εκτωνοποίων Γενική κυβέρνηση Λοιποί κόσµος

(α)

ΠΙυποκείµενα

σεΕΑ,ΕΚΤ

καιΕθνΚΤ

(β)

Κεντρική

κυβέρνη-

ση

(γ)

Λοιπές

κατηγορίες

γενικής

κυβέρνησης

(δ)

κάτοικοι

(ε) (στ)

ΠΙυποκείµενα

σεΕΑ,ΕΚΤ

καιΕθνΚΤ

(ζ)

Κεντρική

κυβέρνη-

ση

(η)

Λοιπές

κατηγορίες

γενικής

κυβέρνησης

(θ)

κάτοικοι

(ι) (ια) (ιβ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Νόµισµα σε κυκλοφορία

9 Καταθέσεις(όλα τα
νοµίσµατα)

* * * * * * *

9e Ευρώ * * * *
9.1e Μίας ηµέρας * * * *
9.2e Προθεσµίας

έως 1 έτους * * * *
άνω του 1 έτους

και έως 2 ετών

* * * *

άνω των 2 ετών (1) * * * * * * * * * * *
9.3e Υπό προειδοποίηση

έως 3 µηνών (2) * * * *
άνω των 3 µηνών * * * *

* * * * * * * * * * *

9.4e Συµφωνίες

επαναγοράς

* * * * * * * * * * *

9x Νοµίσµατα εκτός ΝΕ
9.1x Μίας ηµέρας * * * *
9.2x Προθεσµίας

έως 1 έτους * * * *
άνω του 1 έτους

και έως 2 ετών

* * * *

άνω των 2 ετών (1)* * * * * * * * * * *
9.3x Υπό προειδοποίηση

έως 3 µηνών (2) * * * *
άνω των 3 µηνών * * * *

εκ των οποίων άνω των 2

ετών (6)
* * * * * * * * * * *

9.4x Συµφωνίες

επαναγοράς

* * * * * * * * * * *

10. Μερίδια αµοιβαίων

κεφαλαίων χρηµαταγοράς

11Εκδοθέντα χρεόγραφα
11e Ευρώ

έως 1 έτους *
άνω του 1 έτους

και έως 2 ετών

*

άνω των 2 ετών *
11x Νοµίσµατα εκτός ΝΕ

έως 1 έτους *
άνω του 1 έτους

και έως 2 ετών

*

άνω των 2 ετών *
12Τίτλοι χρηµαταγοράς (3)

Ευρώ *
Νοµίσµατα εκτός ΝΕ *

Πίνακας 1

Στοιχεία που υποβάλλονται σε µηνιαία βάση
Τα πλαίσια µε αχνό περίγραµµα συµπληρώνονται µόνο από πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών

(ΕΑ) (7)

εκ των οποίων

άνω των 2 ετών (6)



EΚΤ •  Σ τα τ ισ τ ι κά  σ το ι χ ε ί α  που  συλλέγε ι  κα ι  επεξ εργάζε τα ι  τ ο  ΕΣΚΤ  •  Μά ιος  200032

13 Κεφάλαιο και

αποθεµατικά

14 Λοιπές υποχρεώσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Ταµείο (όλα τα
νοµίσµατα)

1e εκ των οποίων ευρώ

2 ∆άνεια

2e εκ των οποίων ευρώ

3 Τίτλοι εκτός από µετοχές

3e Ευρώ

έως 1 έτους

άνω του 1 έτους

και έως 2 ετών

άνω των 2 ετών

3x Νοµίσµατα εκτός ΝΕ

έως 1 έτους

άνω του 1 έτους

και έως 2 ετών

άνω των 2 ετών

4 Τίτλοι χρηµαταγοράς (4)

Ευρώ

Νοµίσµατα εκτός ΝΕ

5 Μετοχές και λοιπές

συµµετοχές

6 Πάγια στοιχεία

ενεργητικού

7 Λοιπά στοιχεία

ενεργητικού

Γενική σηµείωση: Τα πλαίσια που σηµειώνονται µε αστερίσκο χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών. Όσον αφορά τα χρεόγραφα και τους τίτλους

χρηµαταγοράς, τα πιστωτικά ιδρύµατα είτε παρέχουν στοιχεία αποδεικτικά των υποχρεώσεων προς εξαίρεση από τη βάση των αποθεµατικών είτε εφαρµόζουν µια τυποποιηµένη

έκπτωση σταθερού ποσοστού καθοριζόµενου από την ΕΚΤ.
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(1) Περιλαµβάνονται καταθέσεις ρυθµιζόµενες διοικητικά.

(2) Περιλαµβάνονται µη µεταβιβάσιµες αποταµιευτικές καταθέσεις όψεως.

(3) Ορίζονται ως τίτλοι χρηµαταγοράς που εκδίδονται από ΝΧΙ.

(4) Ορίζονται ως τίτλοι χρηµαταγοράς που εκδίδονται από ΝΧΙ. Στην προκειµένη περίπτωση, οι τίτλοι χρηµαταγοράς περιλαµβάνουν µερίδια ΑΚΧΑ.

Εµπορεύσιµα µέσα τα οποία ενδεχοµένως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους τίτλους χρηµαταγοράς αλλά εκδίδονται από µη-ΝΧΙ καταχωρίζονται ως

«τίτλοι εκτός από µετοχές».

(5) Τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να υποβάλλουν στοιχεία για τις θέσεις τους έναντι «ΝΧΙ εκτός από πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση

διατήρησης ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ» παρά έναντι «ΝΧΙ» και «πιστωτικών ιδρυµάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης

ελάχιστων αποθεµατικών, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ», µε την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται απώλεια στοιχείων και δεν επηρεάζονται θέσεις µε έντονους

τυπογραφικούς χαρακτήρες.

(6) Η υποβολή πληροφοριών για αυτό το στοιχείο είναι προαιρετική µέχρι νεότερων οδηγιών.

(7) Ανάλογα µε τα εθνικά συστήµατα συλλογής και µε την επιφύλαξη της πλήρους συµµόρφωσης µε τους ορισµούς και τις αρχές ταξινόµησης του

ισολογισµού των ΝΧΙ που διατυπώνονται στον παρόντα κανονισµό, τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων

αποθεµατικών δύνανται εναλλακτικά να παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισµό της βάσης των αποθεµατικών (πλαίσια µε αστερίσκο), εκτός

αυτών που αναφέρονται σε διαπραγµατεύσιµα µέσα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, µε την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται θέσεις µε έντονους

τυπογραφικούς χαρακτήρες. Στον παρόντα πίνακα, πρέπει να διασφαλίζεται αυστηρή αντιστοιχία µε τον Πίνακα 1, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Βάση των αποθεµατικών (εκτός των

διαπραγµατεύσιµων µέσων)

υπολογιζόµενη ως το άθροισµα των

εξής στηλών του Πίνακα 1:

(α)-(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ)-

(ζ)+(η)+(θ)+(ι)+(ια)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

(ευρώ και συνδυασµός νοµισµάτων εκτός ΝΕ)

9 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

9.1e + 9.1x

9.2e + 9.2x

9.3e + 9.3x

9.4e + 9.4x

εκ των οποίων:

9.2e + 9.2x Προθεσµίας

άνω των 2 ετών

εκ των οποίων:

9.3e + 9.3x Υπό προειδοποίηση

άνω των 2 ετών

Προαιρετική υποβολή στοιχείων

εκ των οποίων:

9.4e + 9.4x Συµφωνίες επαναγοράς
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Πίνακας 4

Ανάλυση κατά χώρα («τριµηνιαία στοιχεία»)

Στοιχεία που υποβάλλονται σε τριµηνιαία βάση

B. + µέρος του Γ. Λοιπά ΚΜΝΕ

(δηλ. εκτός εγχώριου τοµέα) και λοιπές χώρες

ΕΕ (2)

Μέρος τουΓ.

Υπόλοιπος

κόσµος

(δηλ. εκτός χωρών ΕΕ)

BE DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK Σύνολο (3)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

8 Νόµισµα σε κυκλοφορία

9 Καταθέσεις (όλα τα

νοµίσµατα)

α. ΝΧΙ

β. µη-ΝΧΙ

10 Μερίδια αµοιβαίων

κεφαλαίων χρηµαταγοράς

11Εκδοθέντα χρεόγραφα

12Τίτλοι χρηµαταγοράς

13 Κεφάλαιο και

αποθεµατικά

14Λοιπές υποχρεώσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Ταµείο

2 ∆άνεια (όλα τα

νοµίσµατα)

α. προς ΝΧΙ

β. προς µη-ΝΧΙ

3 Τίτλοι εκτός από

µετοχές

(όλα τα νοµίσµατα)

α. εκδοθέντες από ΝΧΙ

β. εκδοθέντες από µη-

ΝΧΙ

4 Τίτλοι χρηµαταγοράς(1)

α. εκδοθέντες από ΝΧΙ

5 Μετοχές και λοιπές

συµµετοχές

6 Πάγια στοιχεία

ενεργητικού

7 Λοιπά στοιχεία

ενεργητικού

(1) Ορίζονται ως τίτλοι χρηµαταγοράς που εκδίδονται από ΝΧΙ. Στην προκειµένη περίπτωση, οι τίτλοι χρηµαταγοράς περιλαµβάνουν µερίδια ΑΚΧΑ.

(2) Για τον υπολογισµό των µεγεθών του ενοποιηµένου ισολογισµού, επιβάλλεται η διαφοροποίηση της χώρας κατοικίας των αντισυµβαλλοµένων ΝΧΙ, κατά δυνάµει συµµετέχον

κράτος µέλος.

(3) Η χωριστή ανάλυση κατά χώρα για τον «υπόλοιπο κόσµο» (εκτός των χωρών ΕΕ) ενδεχοµένως παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο δεν εµπίπτει στο πλαίσιο της παρούσας

άσκησης. Για τα “ΝΧΙ” βλ. ΣΕΛ 93, τοµείς S. 121 και S. 122.
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Πίνακας 5

Ανάλυση κατά νόµισµα («τριµηνιαία στοιχεία»)

Στοιχεία που υποβάλλονται σε τριµηνιαία βάση

Λοιπά νοµίσµατα

Συνδυασµός

όλων των

νοµισµάτων

Ευρώ

και

εθνικά

νοµίσµατα

ΝΕ (3)

Λοιπά

νοµίσµα-

τα ΕΕ (3)

Σύνολο USD JPY CHF Συνδυασµός

λοιπών

νοµισµάτων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

9 Καταθέσεις

A. Εσωτερικού α. ΝΧΙ M M

β. µη-ΝΧΙ M

B. Λοιπά ΚΜΝΕ α. ΝΧΙ M M

β. µη-ΝΧΙ M

Γ. Υπόλοιπος κόσµος α. τράπεζες (4)

β. µη τραπεζικά ιδρύµατα (4)

10. Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων χρηµαταγοράς

11. Εκδοθέντα χρεόγραφα M M

12. Τίτλοι χρηµαταγοράς (1) M M

13+14. Λοιπές υποχρεώσεις M

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2 ∆άνεια

A. Εσωτερικού α. προς ΝΧΙ M

β. προς µη-ΝΧΙ M M

B . ΛοιπάΚΜΝΕ α. προς ΝΧΙ M

β. προς µη-ΝΧΙ M M

Γ. Υπόλοιπος κόσµος α. προς τράπεζες (4)

β. προς µη τραπεζικά ιδρύµατα (4)

3 Τίτλοι εκτός από µετοχές

A. Εσωτερικού α. εκδοθέντες από ΝΧΙ M M

β. εκδοθέντες από µη-ΝΧΙ M M

B. ΛοιπάΚΜΝΕ α. εκδοθέντες από ΝΧΙ M M

β. εκδοθέντες από µη-ΝΧΙ M M

Γ. Υπόλοιπος κόσµος α. εκδοθέντες από τράπεζες (4)

β. εκδοθέντες από µη τραπεζικά ιδρύµατα (4)

4 Τίτλοι χρηµαταγοράς (2)

A. Εσωτερικού α. εκδοθέντες από

ΝΧΙ

M M

B. ΛοιπάΚΜΝΕ α εκδοθέντες από ΝΧΙ M M

5+6+7 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού M

M Απαιτούµενα «µηνιαία στοιχεία», βλ. Πίνακα 1.
(1) Ορίζονται ως τίτλοι χρηµαταγοράς που εκδίδονται από ΝΧΙ.

(2) Ορίζονται ως τίτλοι χρηµαταγοράς που εκδίδονται από ΝΧΙ. Στην προκειµένη περίπτωση, οι τίτλοι χρηµαταγοράς περιλαµβάνουν µερίδια ΑΚΧΑ. Εµπορεύσιµα

µέσα τα οποία ενδεχοµένως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους τίτλους χρηµαταγοράς αλλά εκδίδονται από µη-ΝΧΙ καταχωρίζονται ως «τίτλοι εκτός από

µετοχές».

(3) Για τον υπολογισµό των µεγεθών του ενοποιηµένου ισολογισµού, επιβάλλεται η διαφοροποίηση του νοµίσµατος στο οποίο εκφράζονται οι λογαριασµοί των ΝΧΙ,

κατά νόµισµα δυνάµει κράτους µέλους της ΝΕ.

(4) Οι πληροφορίες για αυτά τα στοιχεία παρέχονται µε σκοπό τον έλεγχο ποιότητας. Καθώς αυτά τα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται στους πίνακες της επίσηµης δέσµης

εφαρµογής των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων, προβλέπεται ότι οι πληροφορίες θα παρέχονται µόνο εφόσον έχουν ήδη συλλεχθεί από τα δηλούντα

ΝΧΙ.
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πίστωση χρέωση καθαρή θέση

I. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Αγαθά εκτός εκτός εκτός

Υπηρεσίες εκτός εκτός εκτός

Εισόδηµα

Αµοιβές-µισθοί εκτός εκτός εκτός

Εισόδηµα από επενδύσεις

- άµεσες επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

- επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός σε εθνικό επίπεδο

- λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

Τρέχουσες µεταβιβάσεις εκτός εκτός εκτός

II. Κίνηση κεφαλαίων εκτός εκτός εκτός

καθαρές απαιτήσεις καθαρές

υποχρεώσεις

καθαρή θέση

III. Κίνηση χρηµατοδοτικών µέσων

Άµεσες επενδύσεις εκτός

Στο εξωτερικό εκτός

- συµµετοχές εκτός

- επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

- λοιπά κεφάλαια εκτός

Στη δηλούσα οικονοµία εκτός

- συµµετοχές εκτός

- επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

- λοιπά κεφάλαια εκτός

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

Μετοχικοί τίτλοι εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

Χρεόγραφα εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

- οµόλογα και γραµµάτια εκτός εντός σε εθνικό επίπεδο

- µέσα χρηµαταγοράς εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα σε εθνικό επίπεδο

Λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός εκτός εκτός

- µακροπρόθεσµες εκτός εκτός εκτός

- βραχυπρόθεσµες εκτός εκτός εκτός

Γενική κυβέρνηση εκτός εκτός εκτός

Νοµισµατικές αρχές εκτός εκτός

Λοιποί τοµείς εκτός εκτός εκτός

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα εκτός εκτός

“εκτός”: αντιστοιχεί στις συναλλαγές/θέσεις έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ (για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και

το συναφές εισόδηµα, ο όρος αναφέρεται στον τόπο κατοικίας των εκδοτών).

“εντός”: αντιστοιχεί στις διασυνοριακές συναλλαγές/θέσεις εντός της ζώνης του ευρώ.

“σε εθνικό επίπεδο”: αντιστοιχεί στο ποσό όλων των διασυνοριακών συναλλαγών/θέσεων κατοίκων ενός κράτους µέλους

(χρησιµοποιείται µόνο σε σχέση µε υποχρεώσεις στο λογαριασµό επενδύσεων χαρτοφυλακίου και το
καθαρό υπόλοιπο του λογαριασµού χρηµατοοικονοµικών παραγώγων).

Παράρτηµα 2: Στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πλληρωµών

Πίνακας 1

Μηνιαία βασικά µεγέθη για το ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ
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πίστωση χρέωση καθαρή θέση

I. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Αγαθά εκτός εκτός εκτός

Υπηρεσίες εκτός εκτός εκτός

Εισόδηµα

Αµοιβές-µισθοί εκτός εκτός εκτός

Εισόδηµα από επενδύσεις

– άµεσες επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

- εισόδηµα από συµµετοχές εκτός εκτός εκτός

- εισόδηµα από χρέος (τόκοι) εκτός εκτός εκτός

– επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός σε εθνικό επίπεδο

- εισόδηµα από συµµετοχές (µερίσµατα) εκτός σε εθνικό επίπεδο

- εισόδηµα από χρέος (τόκοι) εκτός σε εθνικό επίπεδο

οµόλογα και γραµµάτια εκτός σε εθνικό επίπεδο

µέσα χρηµαταγοράς εκτός σε εθνικό επίπεδο

– λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

Τρέχουσες µεταβιβάσεις εκτός εκτός εκτός

II. Κίνηση κεφαλαίων εκτός εκτός εκτός

καθαρές απαιτήσεις καθαρές

υποχρεώσεις

καθαρή θέση

III. Κίνηση χρηµατοδοτικών µέσων

Άµεσες επενδύσεις εκτός

Στο εξωτερικό εκτός

– συµµετοχές εκτός

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

(ii) λοιποί τοµείς εκτός

– επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

(ii) λοιποί τοµείς εκτός

– λοιπά κεφάλαια εκτός

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

(ii) λοιποί τοµείς εκτός

Στη δηλούσα οικονοµία εκτός

– συµµετοχές εκτός

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

(ii) λοιποί τοµείς εκτός

– επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

(ii) λοιποί τοµείς εκτός

– λοιπά κεφάλαια εκτός

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

(ii) λοιποί τοµείς εκτός

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

Μετοχικοί τίτλοι εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(i) νοµισµατικές αρχές εκτός/εντός -
(ii) γενική κυβέρνηση εκτός/εντός -
(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(iv) λοιποί τοµείς εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

Χρεόγραφα εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

– οµόλογα και γραµµάτια εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(i) νοµισµατικές αρχές εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(ii) γενική κυβέρνηση εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(iv) λοιποί τοµείς εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

– µέσα χρηµαταγοράς εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(i) νοµισµατικές αρχές εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(ii) γενική κυβέρνηση εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

(iv) λοιποί τοµείς εκτός/εντός σε εθνικό επίπεδο

Πίνακας 2

Τριµηνιαίο και ετήσιο ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ
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Πίνακας 2 (συνέχεια)

Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα σε εθνικό επίπεδο

(i) νοµισµατικές αρχές σε εθνικό επίπεδο

(ii) γενική κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) σε εθνικό επίπεδο

(iv) λοιποί τοµείς σε εθνικό επίπεδο

Λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

(i) νοµισµατικές αρχές εκτός εκτός εκτός

- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός εκτός

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός εκτός

(ii) γενική κυβέρνηση εκτός εκτός εκτός

- εµπορικές πιστώσεις εκτός εκτός εκτός

- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός εκτός

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός εκτός

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός εκτός εκτός

- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός εκτός

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός εκτός

(iv) λοιποί τοµείς εκτός εκτός εκτός

- εµπορικές πιστώσεις εκτός εκτός εκτός

- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός εκτός

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός εκτός

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα εκτός

Νοµισµατικός χρυσός εκτός

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα εκτός

Συναλλαγµατική θέση στο ∆ΝΤ εκτός

Συνάλλαγµα εκτός

– νόµισµα και καταθέσεις εκτός

- σε νοµισµατικές αρχές εκτός

- σε ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

– τίτλοι εκτός

– µετοχές εκτός

– οµόλογα και γραµµάτια εκτός

– µέσα χρηµαταγοράς εκτός

– χρηµατοοικονοµικά παράγωγα εκτός

Λοιπές απαιτήσεις εκτός
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I. Επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα και λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα (κατά

προσέγγιση αγοραία τιµή)

A Επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

(1) συνάλλαγµα (σε µετατρέψιµα ξένα νοµίσµατα)
(α) τίτλοι, των οποίων:

- ο εκδότης έχει την έδρα του εντός της ζώνης του ευρώ

(β) σύνολο νοµίσµατος και καταθέσεων σε:

(i) άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες , Τ∆∆ και ∆ΝΤ

(ii) τράπεζες µε έδρα στη ζώνη του ευρώ και τόπο εγκατάστασης στο εξωτερικό

(iii) τράπεζες µε έδρα και τόπο εγκατάστασης εκτός της ζώνης του ευρώ

(2) συναλλαγµατική θέση στο ∆ΝΤ

(3) ΕΤ∆

(4) χρυσός (συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων σε χρυσό και των πράξεων ανταλλαγής

χρυσού)

(5) λοιπά συναλλαγµατικά διαθέσιµα

(α) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

(β) δάνεια σε µη κατοίκους που δεν συνιστούν τραπεζικά ιδρύµατα

(γ) λοιπά

B Λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα

(α) τίτλοι που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

(β) καταθέσεις που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

(γ) δάνεια που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

(δ) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά

διαθέσιµα

(ε) χρυσός που δεν περιλαµβάνεται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

(στ) λοιπά

II. Προκαθορισµένη βραχυπρόθεσµη καθαρή άντληση στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα

(ονοµαστική αξία)

Ανάλυση κατά διάρκεια (εναποµένουσα διάρκεια,
κατά περίπτωση)

Σύνολο Έως 1 µήνα Άνω του 1 µηνός

και έως 3 µήνες

Άνω των 3

µηνών και έως 1

έτος

1 ∆άνεια, τίτλοι και καταθέσεις σε ξένο

νόµισµα

αρχικό κεφάλαιο- εκροές (-)
τόκοι

- εισροές (+) αρχικό κεφάλαιο

τόκοι

2 Συγκεντρωτικές ελλειµµατικές και

πλεονασµατικές θέσεις επί προθεσµιακών

συµβάσεων και συµβολαίων µελλοντικής

εκπλήρωσης σε ξένα νοµίσµατα έναντι του

εγχωρίου νοµίσµατος

(συµπεριλαµβανοµένου του προθεσµιακού

σκέλους των πράξεων ανταλλαγής

νοµισµάτων)

(α) ελλειµµατικές θέσεις (-)
(β) πλεονασµατικές θέσεις (+)

3 Λοιπά (διευκρινίστε)

- εκροές που σχετίζονται µε συµφωνίες

επαναγοράς (-)
- εισροές που σχετίζονται µε

αντιστρεπτέες συµφωνίες επαναγοράς

(+)
- εµπορικές πιστώσεις (-)
- εµπορικές πιστώσεις (+)
- λοιποί πληρωτέοι λογαριασµοί (-)
- λοιποί εισπρακτέοι λογαριασµοί (+)

Πίνακας 3

Μηνιαία διεθνή διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος: υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα

συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ζώνης του ευρώ
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Πίνακας 3 (συνέχεια)

III. Ενδεχόµενη βραχυπρόθεσµη καθαρή άντληση στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα (ονοµαστική

αξία)

Ανάλυση κατά διάρκεια (εναποµένουσα διάρκεια ,
κατά περίπτωση)

Σύνολο Έως 1 µήνα Άνω του 1 µήνα

και έως 3 µήνες

Άνω των 3

µηνών και έως 1

έτος

1 ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα

(α) εγγυήσεις υπό µορφή ενεχύρου που

καλύπτουν χρέος πληρωτέο εντός 1
έτους

(β) λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις

2 τίτλοι σε ξένο νόµισµα εκδοθέντες µε

ενσωµατωµένα δικαιώµατα προαίρεσης

(οµόλογα µε δικαίωµα πώλησης)
3 αχρησιµοποίητα, χωρίς περιορισµούς

πιστωτικά όρια που παρέχονται από:
(α) λοιπές εθνικές νοµισµατικές αρχές,

Τ∆∆, ∆ΝΤ και λοιπούς διεθνείς

οργανισµούς

- λοιπές εθνικές νοµισµατικές

αρχές (+)
- Τ∆∆ (+)
- ∆ΝΤ (+)

(β) τράπεζες και λοιπά

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα

στη δηλούσα χώρα (+)
(γ) τράπεζες και λοιπά

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε

έδρα εκτός της δηλούσας χώρας (+)
3 αχρησιµοποίητα, χωρίς περιορισµούς

πιστωτικά όρια που παρέχονται σε:
(α) λοιπές εθνικές νοµισµατικές αρχές,

Τ∆∆, ∆ΝΤ και λοιπούς διεθνείς

οργανισµούς

- λοιπές εθνικές νοµισµατικές

αρχές (-)
- Τ∆∆ (-)
- ∆ΝΤ (-)

(β) τράπεζες και λοιπά χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα µε έδρα στη δηλούσα χώρα

(-)
(γ) τράπεζες και λοιπά χρηµατοπιστωτικά

ιδρύµατα µε έδρα εκτός της δηλούσας

χώρας (-)
4 Συγκεντρωτικές ελλειµµατικές και

πλεονασµατικές θέσεις επί δικαιωµάτων

προαίρεσης σε ξένα νοµίσµατα έναντι του

εγχώριου νοµίσµατος

(α) ελλειµµατικές θέσεις

(i) αγορασθέντα δικαιώµατα

πώλησης

(ii) πωληθέντα δικαιώµατα αγοράς

(β) πλεονασµατικές θέσεις

(i) αγορασθέντα δικαιώµατα αγοράς

(ii) πωληθέντα δικαιώµατα πώλησης

ΠΡΟΣ ΥΠΟΜΝΗΣΗ: δικαιώµατα προαίρεσης µε

εσωτερική αξία (in-the-money)
(1) σε τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες

(α) ελλειµµατική θέση

(β) πλεονασµατική θέση

(2) +5% (υποτίµηση κατά 5%)
(α) ελλειµµατική θέση
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Πίνακας 3 (συνέχεια)

(β) πλεονασµατική θέση
(3) -5% (ανατίµηση κατά 5%)

(α) ελλειµµατική θέση
(β) πλεονασµατική θέση

(4) +10% (υποτίµηση κατά 10%)
(α) ελλειµµατική θέση
(β) πλεονασµατική θέση

(5) -10% (ανατίµηση κατά 10%)
(α) ελλειµµατική θέση
(β) πλεονασµατική θέση

(6) λοιπά (διευκρινίστε)
(α) ελλειµµατική θέση
(β) πλεονασµατική θέση

IV. Στοιχεία προς υπόµνηση

(1) υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εγκαίρως:
(α) βραχυπρόθεσµο χρέος σε εγχώριο νόµισµα σε συνάρτηση µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες

(β) χρηµατοδοτικά µέσα που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και διακανονίζονται µε άλλους τρόπους (π.χ. σε εγχώριο

νόµισµα)
- µη παραδοτέες προθεσµιακές συµβάσεις

(i) ελλειµµατικές θέσεις
(ii) πλεονασµατικές θέσεις

- λοιπά µέσα
(γ) ενεχυρασµένα στοιχεία ενεργητικού

- περιλαµβανόµενα στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα
- περιλαµβανόµενα στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα

(δ) τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο και που αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς
- τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς και

περιλαµβάνονται στο τµήµα Ι
- τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς, αλλά δεν

περιλαµβάνονται στο τµήµα Ι
- τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί και περιλαµβάνονται στο τµήµα Ι

- τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί, αλλά δεν περιλαµβάνονται στο τµήµα Ι
(ε) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (καθαρά, µε τις τιµές της αγοράς)

- προθεσµιακές συµβάσεις
- συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
- πράξεις ανταλλαγής
- δικαιώµατα προαίρεσης
- λοιπά

(στ) παράγωγα προϊόντα (προθεσµιακές συµβάσεις, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ή συµβόλαια δικαιωµάτων

προαίρεσης) µε εναποµένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους, τα οποία υπόκεινται σε συµπληρωµατικές
καταβολές για την κάλυψη περιθωρίων.
- συγκεντρωτικές ελλειµµατικές και πλεονασµατικές θέσεις επί προθεσµιακών συµβάσεων και συµβολαίων

µελλοντικής εκπλήρωσης σε ένα νοµίσµατα έναντι του εγχώριου νοµίσµατος (συµπεριλαµβανοµένου του
προθεσµιακού σκέλους των πράξεων ανταλλαγής νοµισµάτων)
(i) ελλειµµατικές θέσεις
(ii) πλεονασµατικές θέσεις

- συγκεντρωτικές ελλειµµατικές και πλεονασµατικές θέσεις επί δικαιωµάτων προαίρεσης σε ξένα νοµίσµατα

έναντι του εγχώριου νοµίσµατος
(i) ελλειµµατικές θέσεις

- αγορασθέντα δικαιώµατα πώλησης
- πωληθέντα δικαιώµατα αγοράς

(ii) πλεονασµατικές θέσεις
- αγορασθέντα δικαιώµατα αγοράς
- πωληθέντα δικαιώµατα πώλησης

(2) γνωστοποιούνται µε µικρότερη συχνότητα (π.χ. µία φορά το έτος):
(α) νοµισµατική σύνθεση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων (ανά οµάδα νοµισµάτων)

- νοµίσµατα που περιλαµβάνονται στο καλάθι των ΕΤ∆
- νοµίσµατα που δεν περιλαµβάνονται στο καλάθι των ΕΤ∆

ξ
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καθαρές απαιτήσεις καθαρές

υποχρεώσεις

καθαρή θέση

I. Άµεσες επενδύσεις

Στο εξωτερικό

– συµµετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(ii) λοιποί τοµείς

– λοιπά κεφάλαια

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(ii) λοιποί τοµείς

Στη δηλούσα οικονοµία

– συµµετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(ii) λοιποί τοµείς

– λοιπά κεφάλαια

(i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(ii) λοιποί τοµείς

II. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Μετοχικοί τίτλοι

(i) νοµισµατικές αρχές

(ii) γενική κυβέρνηση

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(iv) λοιποί τοµείς

Χρεόγραφα

– οµόλογα και γραµµάτια

(i) νοµισµατικές αρχές

(ii) γενική κυβέρνηση

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(iv) λοιποί τοµείς

– µέσα χρηµαταγοράς

(i) νοµισµατικές αρχές

(ii) γενική κυβέρνηση

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(iv) λοιποί τοµείς

III. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

(i) νοµισµατικές αρχές

(ii) γενική κυβέρνηση

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
(iv) λοιποί τοµείς

IV. Λοιπές επενδύσεις

(i) νοµισµατικές αρχές

- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

(ii) γενική κυβέρνηση

- εµπορικές πιστώσεις

- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

(iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

(iv) λοιποί τοµείς

- εµπορικές πιστώσεις

- δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

- λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

Πίνακας 4

Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ
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Πίνακας 4 (συνέχεια)

V. Συναλλαγµατικά διαθέσιµα

Νοµισµατικός χρυσός

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα

Συναλλαγµατική θέση στο ∆ΝΤ

Συνάλλαγµα

– νόµισµα και καταθέσεις

- σε νοµισµατικές αρχές

- σε ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)
– τίτλοι

- µετοχές

- οµόλογα και γραµµάτια

- µέσα χρηµαταγοράς

– χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

Λοιπές απαιτήσεις

Οι διεθνείς επενδυτικές θέσεις για τα τέλη του 1999 και του 2000 πρέπει να αναφέρονται σε στοιχεία «σε εθνικό

επίπεδο».
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Παράρτηµα 3: Χρηµατοοικονοµικοί λλογαριασµοί της νοµισµατικής
ένωσης

Πίνακας 1

Κατάσταση των αξιών του ενεργητικού και του παθητικού

Ενεργητικό Παθητικό

Παραχθέντα στοιχεία ενεργητικού

– κεφαλαιακά αγαθά

– αποθέµατα

– τιµαλφή

Μη παραχθέντα στοιχεία ενεργητικού

– µη παραχθέντα ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού
– µη παραχθέντα ασώµατα στοιχεία ενεργητικού

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

– νοµισµατικός χρυσός και ειδικά τραβηκτικά

δικαιώµατα

– νόµισµα και καταθέσεις

– τίτλοι εκτός από µετοχές

– δάνεια

– µετοχές και λοιπές συµµετοχές

– τεχνικά ασφαλιστικά αποθεµατικά

– λοιποί εισπρακτέοι λογαριασµοί

Νόµισµα και καταθέσεις

Τίτλοι εκτός από µετοχές

∆άνεια

Μετοχές και λοιπές συµµετοχές

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεµατικά

Λοιποί πληρωτέοι λογαριασµοί

Καθαρή αξία

Πίνακας 2

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις και καθαρά χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία ενεργητικού

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις

Νοµισµατικός χρυσός και ειδικά τραβηκτικά

δικαιώµατα

Νόµισµα και καταθέσεις

Τίτλοι εκτός από µετοχές

∆άνεια

Μετοχές και λοιπές συµµετοχές

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεµατικά

Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασµοί

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Νόµισµα και καταθέσεις

Τίτλοι εκτός από µετοχές

∆άνεια

Μετοχές και λοιπές συµµετοχές

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεµατικά

Λοιποί πληρωτέοι λογαριασµοί

Πίνακας 3

Σύστηµα λογαριασµών σύµφωνα µε το ΕΣΛ 95

Ροές (Μεταβολές ενεργητικού και παθητικού που οφείλονται σε συναλλαγές και λοιπές ροές)
Συναλλαγές

Λοιπές µεταβολές του όγκου των στοιχείων ενεργητικού

Αναπροσαρµογές

Αποθέµατα (Ανεξόφλητα ποσά απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ισολογισµούς)
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Πίνακας 4

Ταξινόµηση κατά θεσµικό τοµέα

Πίνακας 5

Απλοποιηµένος ισολογισµός και λογαριασµοί χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών
(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού/ συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού/ υποχρεώσεις/ συναλλαγές επί υποχρεώσεων)

Σύνολο Υπόλοι-

πος

κόσµος

Σύνολο

της

οικονο-
µίας

Νοικο-

κυριά

και µη

κερδο-

σκοπικά

ιδρύµατα

που

εξυπη-

ρετούν

νοικο-

κυριά

Γενική

κυβέρ-

νηση

Ασφαλι-

στικές

εταιρείες

και

συνταξι-

οδοτικά

ταµεία

Λοιποί

ενδιάµεσοι

χρηµατο-

πιστωτικοί

οργανι-

σµοί,

συµπερι-

λαµβανο-

µένων των

επικουρι-

κών

χρηµατο-

πιστωτι-

κών

οργανι-

σµών και

φορέων

ΝΧΙ Μη

χρηµατο-
δοτικές

εταιρείες

Στοιχεία του

ισολογισµού,
χρηµατοοικονοµικές

συναλλαγές και

εξισωτικά µεγέθη

Μη

χρηµατο-
δοτικές

εταιρείες

ΝΧΙ Λοιποί

ενδιάµεσοι

χρηµατο-

πιστωτικοί

οργανι-

σµοί,

συµπερι-

λαµβανο-

µένων των

επικουρι-

κών

χρηµατο-

πιστωτι-

κών

οργανι-

σµών και

φορέων

Ασφαλι-

στικές

εταιρείες

και

συνταξι-

οδοτικά

ταµεία

Γενική

κυβέρ-

νηση

Νοικο-

κυριά

και µη

κερδο-

σκοπικά

ιδρύµατα

που

εξυπη-

ρετούν

νοικο-

κυριά

Σύνολο

της

οικονο-
µίας

Υπόλοι-

πος

κόσµος

Σύνολο

Νοµισµατικός χρυσός

και ΕΤ∆

Νόµισµα και

καταθέσεις

Τίτλοι εκτός από

µετοχές

∆άνεια

Μετοχές και λοιπές

συµµετοχές

Τεχνικά ασφαλιστικά

αποθεµατικά

Λοιποί εισπρακτέοι/

πληρωτέοι λογαριασµοί

Σύνολο

Καθαρά

χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία ενεργητικού/
καθαρή χορήγηση/λήψη

δανείων

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΣΛ 95
Μη χρηµατοδοτικές (S.11)
Χρηµατοδοτικές εταιρείες (S.12)
– κεντρική τράπεζα (S.121)
– λοιποί νοµισµατικοί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (S.122)
– λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (εκτός από ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικά

ταµεία) (S.123)
– επικουρικοί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και φορείς (S.124)
– ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταµεία (S.125)
∆ηµόσιος τοµέας (S.13)
– κεντρική διοίκηση (S.1311)
– διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων (S.1312)
– τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313)
– ταµεία κοινωνικής ασφάλισης (S.1314)

Νοικοκυριά (συµπεριλαµβανοµένων µη εταιρειών) (S.14)
Μη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15)
Αλλοδαπή (S.2)
– Ευρωπαϊκή Ένωση (S.21)
– Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµοί (S.22)

εταιρείες

εταιρείες
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Πίνακας 6

Πίνακας χρηµατοδοτήσεων και επενδύσεων των µη χρηµατοπιστωτικών τοµέων της ΝΕ

(ΠΧΕ)
(Κατά µέσο, στοιχεία του ισολογισµού και χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, σε εκατοµµύρια ευρώ)

Σηµείωση: τα παραπάνω στοιχεία θα εµφανίζονται ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού/ υποχρεώσεις των ακόλουθων τοµέων: µη χρηµατοπιστωτικοί

τοµείς στη ζώνη του ευρώ, χρηµατοπιστωτικοί τοµείς στη ζώνη του ευρώ και στον υπόλοιπο κόσµο.

1) Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις σχετικές µε νοµισµατικές υποχρεώσεις

Νόµισµα

Καταθέσεις

καταθέσεις µίας ηµέρας

καταθέσεις προθεσµίας έως δύο ετών

καταθέσεις υπό προειδοποίηση (έως τριών µηνών)
συµφωνίες επαναγοράς

Τίτλοι εκτός από µετοχές

τίτλοι χρηµαταγοράς

χρεόγραφα

Μετοχές και λοιπές συµµετοχές

µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων της χρηµαταγοράς

Στοιχεία προς υπόµνηση: Νοµισµατικά µεγέθη

νόµισµα σε κυκλοφορία

+ καταθέσεις µίας ηµέρας

= M1
+ καταθέσεις προθεσµίας έως δύο ετών

+ καταθέσεις υπό προειδοποίηση (έως τριών µηνών)
= M2
+ συµφωνίες επαναγοράς και τίτλοι χρηµαταγοράς

+ µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων της χρηµαταγοράς

+ χρεόγραφα διάρκειας έως δύο ετών

= M3
2) Βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις έναντι λοιπών ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών

της ΝΕ

Καταθέσεις

Τίτλοι εκτός από µετοχές

Προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

3) Μακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις

Καταθέσεις σχετικές µε νοµισµατικές υποχρεώσεις

καταθέσεις προθεσµίας άνω των δύο ετών

καταθέσεις υπό προειδοποίηση (άνω των τριών µηνών)
Καταθέσεις έναντι λοιπών ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της ΝΕ

Τίτλοι εκτός από µετοχές

Εισηγµένες µετοχές

Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεµατικά (καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και σε

αποθεµατικά συνταξιοδοτικών ταµείων)

4) Χρηµατοδοτήσεις

Τίτλοι

βραχυπρόθεσµοι

µακροπρόθεσµοι

∆άνεια

βραχυπρόθεσµα

εκ των οποίων: καταναλωτική πίστη

µακροπρόθεσµα

εκ των οποίων: καταναλωτική πίστη

δάνεια για αγορά κατοικίας

Εισηγµένες µετοχές

5) Καθαρές χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις
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Πίνακας 7

Στατιστικά στοιχεία εθνικών χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών κατά χρηµατοδοτικό

µέσο ως συµπληρωµατικές πηγές στοιχείων για την κατάρτιση των τριµηνιαίων ΧΛΝΕ

Καταθέσεις (που πραγµατοποιήθηκαν από µη -ΝΧΙ)
Κατά χρεωστικό τοµέα

λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

ασφαλιστικές εταιρείες

Κατά πιστωτικό τοµέα

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

γενική κυβέρνηση

νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Τίτλοι εκτός από µετοχές (εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων)
Κατά (αρχική) διάρκεια

βραχυπρόθεσµοι

µακροπρόθεσµοι

Κατά τοµέα έκδοσης

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

γενική κυβέρνηση

Κατά τοµέα κατοχής

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

γενική κυβέρνηση

νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Εισηγµένες µετοχές

Κατά τοµέα έκδοσης

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

Κατά τοµέα κατοχής

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

γενική κυβέρνηση

νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων

Κατά τοµέα κατοχής

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

γενική κυβέρνηση

νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Τεχνικά ασφαλιστικά αποθεµατικά

Κατά µέσο

καθαρή συµµετοχή νοικοκυριών σε αποθεµατικά ασφαλειών ζωής και σε αποθεµατικά συνταξιοδοτικών

ταµείων

προκαταβολές ασφαλίστρων και αποθεµατικά έναντι εκκρεµών απαιτήσεων

Κατά πιστωτικό τοµέα

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

γενική κυβέρνηση

νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

∆άνεια (χορηγούµενα από µη-ΝΧΙ)
Κατά (αρχική) διάρκεια

βραχυπρόθεσµα

µακροπρόθεσµα

Κατά πιστωτικό τοµέα

λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

ασφαλιστικές εταιρείες

Κατά χρεωστικό τοµέα

µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

γενική κυβέρνηση

νοικοκυριά και µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά
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Πίνακας 8

∆ηµόσιο Χρέος 1)

αριθ. στοιχείου

Νόµισµα και καταθέσεις 1

Βραχυπρόθεσµοι τίτλοι 2

Μακροπρόθεσµοι τίτλοι 3

∆άνεια από κεντρική τράπεζα 4

Λοιπά δάνεια 5

Ενοποιηµένο ακαθάριστο δηµόσιο χρέος 6= 1+2+3+4+5= 7+12

6= 21+22+23= 27+28+30

6= 17+18+19+20

Κάτοχοι εσωτερικού 7= 8+9+10+11

Κεντρική Τράπεζα 8

Λοιπά νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 9

Λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 10

Λοιποί κάτοικοι 11

Κάτοχοι µη κάτοικοι 12= 13+14

Μη κάτοικοι ΝΕ 13

Μη κάτοικοι εκτός ΝΕ 14

Μη ενοποιηµένο ακαθάριστο χρέος 15= 6+16

Στοιχεία ενοποίησης 16

Συνιστώσα χρέους κεντρικής κυβέρνησης 17

Συνιστώσα χρέους διοίκησης οµόσπονδων κρατιδίων 18

Συνιστώσα χρέους τοπικής αυτοδιοίκησης 19

Συνιστώσα χρέους ταµείων κοινωνικής ασφάλισης 20

Εκφραζόµενο σε εγχώριο νόµισµα 21

Εκφραζόµενο σε συµµετέχον ξένο νόµισµα 22

Εκφραζόµενο σε µη συµµετέχον ξένο νόµισµα 23

Μεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο δηµόσιο χρέος:

Αρχική διάρκεια (άνω του 1 έτους) 24

Εναποµένουσα διάρκεια (άνω του 1 έτους) 25= 28+31

Εναποµένουσα διάρκεια κάτω του 1 έτους και άλλα µέσα µεταβλητού επιτοκίου 26= 27+29+30

Εναποµένουσα διάρκεια κάτω του 1 έτους 27

Εναποµένουσα διάρκεια µεταξύ 1 και 5 ετών 28

Εκ των οποίων: µεταβλητού επιτοκίου 29

Εναποµένουσα διάρκεια άνω των 5 ετών 30

Εκ των οποίων: µεταβλητού επιτοκίου 31

Μέση διάρκεια 32

Οµόλογα άνευ τοκοµεριδίων (τιµή εξόφλησης) 33
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1) ∆ηµόσιο χρέος είναι το άθροισµα των εκκρεµών ακαθάριστων υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις κατηγορίες του ΕΣΛ 95 που περιλαµβάνουν τα εξής:

νόµισµα και καταθέσεις, τίτλους εκτός από µετοχές εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και δάνεια. Ενοποιείται µεταξύ και εντός των

επιµέρους τοµέων της γενικής κυβέρνησης και υπολογίζεται στο τέλος της περιόδου υποβολής στοιχείων.
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Πίνακας 9

Προσαρµογή ελλείµµατος και µεταβολής χρέους

αριθ. στοιχείου

Έλλειµµα (-) ή πλεόνασµα (+) 1

Προσαρµογή χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών 2 = 1-3

Καθαρές συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 3 = 4+13-17

Συναλλαγές επί στοιχείων ενεργητικού (ενοποιηµένες) 4= 5+6+8+9

Νόµισµα και καταθέσεις (συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών επαναγοράς) 5

Τίτλοι (βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι) 6

προς υπόµνηση: Μη ενοποιηµένοι τίτλοι (βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι) 7

∆άνεια 8

Μετοχές και λοιπές συµµετοχές 9= 10+11+12

Ιδιωτικοποιήσεις 10

Συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων 11

Λοιπά 12

Καθαρές συναλλαγές επί λοιπών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 13= 15-16

εκ των οποίων: καθαρές συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων 14

Συναλλαγές επί λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ενοποιηµένες) 15

Συναλλαγές επί λοιπών υποχρεώσεων (ενοποιηµένες) 16

Συναλλαγές επί δηµοσίου χρέους (ενοποιηµένες) 17=22+23+25+27+28

= ∆ανειακές Ανάγκες Γενικής Κυβέρνησης (∆ΑΓΚ) 17= 19+20+21

Εκ των οποίων: µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 18

Εκφραζόµενες σε εγχώριο νόµισµα 19

Εκφραζόµενες σε συµµετέχον ξένο νόµισµα 20

Εκφραζόµενες σε µη συµµετέχον ξένο νόµισµα 21

Νόµισµα και καταθέσεις 22

Βραχυπρόθεσµοι τίτλοι 23

προς υπόµνηση: Μη ενοποιηµένοι βραχυπρόθεσµοι τίτλοι 24

Μακροπρόθεσµοι τίτλοι 25

προς υπόµνηση: Μη ενοποιηµένοι µακροπρόθεσµοι τίτλοι 26

∆άνεια από κεντρική τράπεζα 27

Λοιπά δάνεια 28

Επιδράσεις αποτίµησης στο δηµόσιο χρέος 29= 30+31

Κέρδη και ζηµίες κατοχής συναλλάγµατος / ΕΣΛ 95 30

Λοιπές επιδράσεις αποτίµησης - ονοµαστική αξία 31

Λοιπές µεταβολές του όγκου του δηµοσίου χρέους 32

Μεταβολή του δηµοσίου χρέους 33= 17+29+32

33=2-1+4+13+29+32
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