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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2819/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

τηr 1ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

σχετικ� µε τον ενοποιηµ�νο ισολογισµ� του τοµ�α των νοµισµατικ�ν χρηµατοπιστωτικ�ν
ιδρυµ�των

(ΕΚΤ/1998/16)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλ�ου, τηr 23ηr
Νοεµβρ�ου 1998, σχετικ� µε τη συλλογ� στατιστικ�ν
πληροφορι�ν απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα (1), και
ιδ�ωr το �ρθρο 5 παρ�γραφοr 1 και το �ρθρο 6 παρ�γραφοr
4,

τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλ�ου, τηr 23ηr
Νοεµβρ�ου 1998, σχετικ� µε την εφαρµογ� υποχρεωτικ�ν
ελαχ�στων αποθεµατικ�ν απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ�
Τρ�πεζα (2), και ιδ�ωr το �ρθρο 6 παρ�γραφοr 4,

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι το Ευρωπαϊκ� Σ�στηµα Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν
(εφεξ�r «ΕΣΚΤ») απαιτε�, για την εκπλ�ρωση του
�ργου του, την κατ�ρτιση του ενοποιηµ�νου ισολογι-
σµο� του τοµ�α των νοµισµατικ�ν χρηµατοπιστω-
τικ�ν ιδρυµ�των, µε βασικ� στ�χο να παρασχεθε�
στην Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα (εφεξ�r «ΕΚΤ»)
µια συνολικ� στατιστικ� εικ�να των νοµισµατικ�ν
εξελ�ξεων που καλ�πτουν το σ�νολο του ενεργητικο�
και παθητικο� των νοµισµατικ�ν χρηµατοπιστω-
τικ�ν ιδρυµ�των (εφεξ�r «ΝΧΙ») στα συµµετ�χοντα
κρ�τη µ�λη, τα οπο�α θεωρο�νται ωr ενια�α οικονο-
µικ� επικρ�τεια·

(2) �τι, σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr συνθ�κηr για την
�δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr (εφεξ�r η
«συνθ�κη») και υπ� τουr �ρουr που καθορ�ζονται
απ� το καταστατικ� του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr
Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν και τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r
Τρ�πεζαr (εφεξ�r το «καταστατικ�»), η ΕΚΤ θεσπ�-
ζει κανονισµο�r στο βαθµ� που κρ�νεται αναγκα�οr
για την εκπλ�ρωση των καθηκ�ντων του ΕΣΚΤ,
�πωr αυτ� καθορ�ζονται στο καταστατικ� και, σε
ορισµ�νεr περιπτ�σειr, στιr διατ�ξειr του Συµβου-
λ�ου οι οπο�εr αναφ�ρονται στο �ρθρο 106, παρ�γρα-
φοr 6, τηr συνθ�κηr·

(3) �τι το �ρθρο 5.1 του καταστατικο� απαιτε� απ� την
ΕΚΤ, προκειµ�νου να εκπληρ�σει τα καθ�κοντα του
ΕΣΚΤ, να συλλ�γει, µε τη βο�θεια, των εθνικ�ν κε-
ντρικ�ν τραπεζ�ν (εφεξ�r «ΕθνΚΤ»), τιr αναγκα�εr
στατιστικ�r πληροφορ�εr ε�τε απ� τιr αρµ�διεr εθνι-
κ�r αρχ�r, ε�τε απευθε�αr απ� τουr οικονοµικο�r
φορε�r· �τι το �ρθρο 5.2 του καταστατικο� ορ�ζει �τι
οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr εκτελο�ν, στο βαθµ�
που ε�ναι δυνατ�ν, τα καθ�κοντα που αναφ�ρονται
στο �ρθρο 5.1·

(4) �τι, στο βαθµ� που δεν τ�θεται σε κ�νδυνο η
εκπλ�ρωση των στατιστικ�ν υποχρε�σεων που
καθορ�ζονται στον παρ�ντα κανονισµ�, οι ΕθνΚΤ
δεν αποτρ�πονται απ� τη συλλογ� απ� τον πραγµα-
τικ� δηλο�ντα πληθυσµ� των στατιστικ�ν πληροφο-
ρι�ν που ε�ναι αναγκα�εr για την εκπλ�ρωση των
στατιστικ�ν υποχρε�σεων τηr ΕΚΤ ωr µ�ρουr εν�r
ευρ�τερου πλαισ�ου υποβολ�r στατιστικ�ν στοι-
χε�ων, το οπο�ο οι ΕθνΚΤ καθορ�ζουν µε δικ� τουr
ευθ�νη σ�µφωνα µε το κοινοτικ� � το εθνικ� δ�καιο
� τιr ισχ�ουσεr πρακτικ�r και το οπο�ο εξυπηρετε�
�λλουr στατιστικο�r σκοπο�r· �τι, προκειµ�νου να
ενισχυθε� η διαφ�νεια, κρ�νεται σκ�πιµο στιr
περιπτ�σειr αυτ�r οι δηλο�ντεr φορε�r να ενηµερ�νο-
νται �τι τα στοιχε�α συλλ�γονται για �λλουr στατι-
στικο�r σκοπο�r· �τι, σε συγκεκριµ�νεr περιπτ�σειr,
η ΕΚΤ, για την εκπλ�ρωση των καθηκ�ντων τηr,
µπορε� να λαµβ�νει υπ�ψη τηr στατιστικ�r πληροφο-
ρ�εr που �χουν συλλεχθε� για τ�τοιουr σκοπο�r·

(5) �τι το �ρθρο 3 του προαναφερθ�ντοr κανονισµο�
(ΕΚ) αριθ. 2533/98 ζητ� απ� την ΕΚΤ να ορ�ζει τον
πραγµατικ� δηλο�ντα πληθυσµ� εντ�r των ορ�ων του
δηλο�ντοr πληθυσµο� αναφορ�r και τηr παρ�χει το
δικα�ωµα να εξαιρε�, ολικ�r � εν µ�ρει, συγκεκριµ�-
νεr κατηγορ�εr δηλο�ντων φορ�ων απ� τιr υποχρε�-
σειr υποβολ�r στατιστικ�ν πληροφορι�ν· �τι το
�ρθρο 6 παρ�γραφοr 4 του �διου κανονισµο� ορ�ζει
�τι η ΕΚΤ µπορε� να θεσπ�ζει κανονισµο�r που
θ�τουν τιr προϋποθ�σειr υπ� τιr οπο�εr µπορε� να
ασκε�ται το δικα�ωµα επαλ�θευσηr � εκτ�λεσηr τηr
υποχρεωτικ�r συλλογ�r στατιστικ�ν πληροφορι�ν·

(6) �τι το �ρθρο 5 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 2531/98
παρ�χει στην ΕΚΤ το δικα�ωµα να εκδ�δει κανονι-
σµο�r και αποφ�σειr προκειµ�νου να απαλλ�σσει
ορισµ�να ιδρ�µατα απ� την υποχρ�ωση διατ�ρησηr
ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, να καθορ�ζει τουr �ρουr
εξα�ρεσηr � �κπτωσηr ορισµ�νων υποχρε�σεων �να-
ντι �λλου ιδρ�µατοr απ� τη β�ση των αποθεµατικ�ν
και να καθιερ�νει διαφορετικ�r αναλογ�εr αποθεµα-
τικ�ν για συγκεκριµ�νεr κατηγορ�εr υποχρε�σεων·
�τι το �ρθρο 6 του προαναφερθ�ντοr κανονισµο�
παρ�χει στην ΕΚΤ το δικα�ωµα να συλλ�γει απ� τα
ιδρ�µατα τιr πληροφορ�εr εκε�νεr που ε�ναι ανα-
γκα�εr για την εφαρµογ� των ελ�χιστων αποθεµα-
τικ�ν, καθ�r και να επαληθε�ει την ακρ�βεια, και
την ποι�τητα των πληροφορι�ν που παρ�χουν τα
ιδρ�µατα προκειµ�νου να αποδε�ξουν �τι συµµορφ�-
νονται µε την υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων
αποθεµατικ�ν· �τι θα �ταν σκ�πιµο, προκειµ�νου να
µειωθε� το συνολικ� β�ροr τηr υποχρ�ωσηr

(1) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 1.
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υποβολ�r στοιχε�ων, οι στατιστικ�r πληροφορ�εr σχε-
τικ� µε το µηνια�ο ισολογισµ� να χρησιµοποιο�νται
επ�σηr για τον τακτικ� υπολογισµ� τηr β�σηr των
αποθεµατικ�ν των ιδρυµ�των που υπ�γονται στο
σ�στηµα των ελ�χιστων υποχρεωτικ�ν αποθεµα-
τικ�ν στο πλα�σιο του ΕΣΚΤ·

(7) �τι το �ρθρο 4 τον κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 2533/98
ορ�ζει �τι τα κρ�τη µ�λη αναλαµβ�νουν µ�να τουr
την οργ�νωση στον τοµ�α τηr στατιστικ�r και
συνεργ�ζονται πλ�ρωr µε την ΕΚΤ προκειµ�νου να
εκπληρ�σουν τιr υποχρε�σειr που απορρ�ουν απ� το
�ρθρο 5 του καταστατικο�·

(8) �τι, µολον�τι αναγνωρ�ζεται �τι οι κανονισµο� που
εκδ�δει η ΕΚΤ β�σει του �ρθρου 34.1 του καταστατι-
κο� δεν παρ�χουν καν�να δικα�ωµα ο�τε επιβ�λλουν
καµ�α υποχρ�ωση στα µη συµµετ�χοντα κρ�τη µ�λη,
το �ρθρο 5 του καταστατικο� εφαρµ�ζεται τ�σο στα
συµµετ�χοντα, �σο και στα µη συµµετ�χοντα κρ�τη
µ�λη· �τι ο κανονισµ�r (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορ�ζει �τι
το �ρθρο 5 του καταστατικο� καθ�r και το �ρθρο 5
τηr συνθ�κηr συνεπ�γονται την υποχρ�ωση
καθι�ρωσηr και εφαρµογ�r, σε εθνικ� επ�πεδο, �λων
των µ�τρων εκε�νων που τα µη συµµετ�χοντα κρ�τη
µ�λη θεωρο�ν κατ�λληλα, αφεν�r, για τη συλλογ�
των στατιστικ�ν πληροφορι�ν που απαιτο�νται για
την εκπλ�ρωση των υποχρε�σεων υποβολ�r στατι-
στικ�ν στοιχε�ων που επιβ�λλει η ΕΚΤ και, αφετ�-
ρου, για την �γκαιρη προετοιµασ�α τουr στον τοµ�α
τηr στατιστικ�r �στε να καταστο�ν συµµετ�χοντα
κρ�τη µ�λη,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

�ρθρο 1

Ορισµο�

Για τουr σκοπο�r του παρ�ντοr κανονισµο�, οι �ροι
«δηλο�ντεr φορε�r», «συµµετ�χον κρ�τοr µ�λοr», «µ�νιµοr
κ�τοικοr» και «µ�νιµη κατοικ�α» �χουν την �ννοια που
καθορ�ζεται στο αρθρο 1 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 2533/
98.

�ρθρο 2

Πραγµατικ�r πληθυσµ�r παροχ�r στοιχε�ων

1. Ο πραγµατικ�r πληθυσµ�r παροχ�r στοιχε�ων αποτε-
λε�ται απ� τα νοµισµατικ� χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα
(ΝΧΙ) που �χουν µ�νιµη κατοικ�α στην επικρ�τεια των
συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν. Για στατιστικο�r σκοπο�r,
στα ΝΧΙ περιλαµβ�νονται τα πιστωτικ� ιδρ�µατα που ε�ναι
µ�νιµοι κ�τοικοι σ�µφωνα µε το κοινοτικ� δ�καιο, καθ�r
και �λα τα �λλα χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα που ε�ναι
µ�νιµοι κ�τοικοι και �χουν ωr δραστηρι�τητα, αφεν�r, τη
λ�ψη καταθ�σεων και/� συναφ�ν υποκατ�στατων καταθ�-
σεων απ� φορε�r �λλουr εκτ�r απ� τα ΝΧΙ και, αφετ�ρου,
για �διο λογαριασµ� (τουλ�χιστον απ� οικονοµικ� �ποψη),
τη χορ�γηση πιστ�σεων και/� πραγµατοπο�ηση επενδ�-
σεων σε χρε�γραφα.

2. Οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr (ΕθνΚΤ) µπορο�ν να
παρ�χουν εξαιρ�σειr σε µικρ� ΝΧΙ, υπ� τον �ρο �τι τα ΝΧΙ
που συµβ�λλουν στο µηνια�ο ενοποιηµ�νο ισολογισµ�
καλ�πτουν τουλ�χιστον το 95 % του συνολικο� ισολογι-

σµο� των ΝΧΙ σε κ�θε συµµετ�χον κρ�τοr µ�λοr. Οι
ΕθνΚΤ ελ�γχουν την εφαρµογ� αυτο� του �ρου εγκα�ρωr
προκειµ�νου να παρ�σχουν � να ανακαλ�σουν, ενδεχο-
µ�νωr, οποιαδ�ποτε εξα�ρεση µε �ναρξη ισχ�οr την αρχ�
κ�θε �τουr.

�ρθρο 3

Κατ�σταση των ΝΧΙ yια στατιστικο�r σκοπο�r

1. Σ�µφωνα µε τιr αρχ�r τηr κατ�ταξηr που καθορ�ζονται
στο παρ�ρτηµα Ι, µ�ροr 1, παρ�γραφοr Ι, η ΕΚΤ καταρτ�ζει
και τηρε� κατ�σταση των ΝΧΙ για, στατιστικο�r σκοπο�r,
σ�µφωνα µε τιr σχετικ�r υποχρε�σειr συχν�τηταr και
�γκαιρηr εκπ�νησηr τιr οπο�εr συνεπ�γεται η χρ�ση τηr εν
λ�γω κατ�στασηr στο πλα�σιο του συστ�µατοr των υπο-
χρεωτικ�ν ελαχ�στων αποθεµατικ�ν του ΕΣΚΤ. Η αρµο-
δι�τητα κατ�ρτισηr και τ�ρησηr τηr κατ�στασηr των ΝΧΙ
για στατιστικο�r σκοπο�r αν�κει στην εκτελεστικ� επι-
τροπ� τηr ΕΚΤ.

2. Η κατ�σταση των ΝΧΙ για στατιστικο�r σκοπο�r και
οι ενηµερωµ�νεr εκδ�σειr τηr διατ�θενται απ� τιr ΕθνΚΤ
και την ΕΚΤ στα ενδιαφερ�µενα ιδρ�µατα µε τον
κατ�λληλο τρ�πο, �τοι µε ηλεκτρονικ� µ�σα, µ�σω του
�ντερνετ �, κατ�πιν αιτ�σεωr των ενδιαφεροµ�νων
δηλο�ντων φορ�ων, σε χαρτ�.

3. Η κατ�σταση των ΝΧΙ για στατιστικο�r σκοπο�r
προορ�ζεται µ�νο για ενηµ�ρωση. Εντο�τοιr, σε περ�πτωση
που η τελευτα�α διαθ�σιµη �κδοση αυτ�r, σ�µφωνα µε το
�ρθρο 3 παρ�γραφοr 2, περι�χει σφ�λµατα, η ΕΚΤ δεν
επιβ�λλει κυρ�σειr σε καν�ναν φορ�α για πληµµελ�
εκπλ�ρωση τηr υποχρ�ωσηr υποβολ�r στοιχε�ων, στο
βαθµ� που αυτ�r �λαβε καλ�πιστα υπ�ψη την εσφαλµ�νη
κατ�σταση.

�ρθρο 4

Υποχρε�σειr υποβολ�r στατιστικ�ν στοιχε�ων

1. Για τουr σκοπο�r τηr τακτικ�r κατ�ρτισηr του ενο-
ποιηµ�νου ισολογισµο� του τοµ�α, των ΝΧΙ, ο πραγµατικ�r
πληθυσµ�r παροχ�r στοιχε�ων υποβ�λλει µηνια�ωr στατι-
στικ�r πληροφορ�εr που αφορο�ν τον ισολογισµ� του στην
ΕθνΚΤ του κρ�τουr µ�λουr, στο οπο�ο το ΝΧΙ �χει τη
µ�νιµη κατοικ�α του. Περαιτ�ρω λεπτοµ�ρειεr για ορισµ�να
στοιχε�α του ισολογισµο� υποβ�λλονται τριµηνια�ωr.

2. Οι απαιτο�µενεr στατιστικ�r πληροφορ�εr καθορ�ζο-
νται στο παρ�ρτηµα Ι του παρ�ντοr κανονισµο�.

3. Οι ΕθνΚΤ καθορ�ζουν τιr διαδικασ�εr υποβολ�r των
πληροφορι�ν, τιr οπο�εr πρ�πει να ακολουθε� ο πραγµατι-
κ�r πληθυσµ�r παροχ�r στοιχε�ων.

4. Οι εξαιρ�σειr που αναφ�ρονται στο �ρθρο 2, παρ�γρα-
φοr 2, �χουν ωr συν�πεια τον περιορισµ� των υποχρε�σεων
υποβολ�r στατιστικ�ν πληροφορι�ν των ΝΧΙ, ωr εξ�r:

— για τα πιστωτικ� ιδρ�µατα τα οπο�α υπ�κεινται σε
αυτ�r τιr εξαιρ�σειr ισχ�ουν οι µειωµ�νεr υποχρε�σειr
υποβολ�r πληροφορι�ν, σ�µφωνα µε το παρ�ρτηµα ΙΙ
του παρ�ντοr κανονισµο�,

— για τα µικρ� ΝΧΙ τα οπο�α δεν συνιστο�ν πιστωτικ�
ιδρ�µατα ισχ�ουν οι µειωµ�νεr υποχρε�σειr υποβολ�r
πληροφορι�ν, σ�µφωνα µε το παρ�ρτηµα ΙΙΙ.
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Τα µικρ� ΝΧΙ µπορο�ν να επιλ�γουν να µην κ�νουν χρ�ση
των εξαιρ�σεων και να εκπληρ�νουν τιr πλ�ρειr υποχρε�-
σειr υποβολ�r πληροφορι�ν.

5. Οι απαιτο�µενεr στατιστικ�r πληροφορ�εr υποβ�λλο-
νται σ�µφωνα µε τουr ελ�χιστουr καν�νεr �σον αφορ� τη
διαβ�βαση, την ακρ�βεια, την εννοιολογικ� συµµ�ρφωση
και τιr αναθεωρ�σειr, �πωr ορ�ζονται στο παρ�ρτηµα IV
του παρ�ντοr κανονισµο�.

�ρθρο 5

Χρ�ση των υποβαλλ�µενων στατιστικ�ν πληροφορι�ν στο
πλα�σιο του κανονισµο� τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πε-
ζαr σχετικ� µε την εφαρµογ� υποχρεωτικ�ν ελαχ�στων

αποθεµατικ�ν

1. Οι στατιστικ�r πληροφορ�εr που υποβ�λλονται
σ�µφωνα µε τον παρ�ντα κανονισµ� απ� τα πιστωτικ�
ιδρ�µατα χρησιµοποιο�νται για τον υπολογισµ� τηr β�σηr
των αποθεµατικ�ν, σ�µφωνα µε τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ.
2818/98 τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr, τηr 1ηr
∆εκεµβρ�ου 1998, σχετικ� µε την εφαρµογ� υποχρεωτικ�ν
ελαχ�στων αποθεµατικ�ν (ΕΚΤ/1998/15) (1). Συγκεκριµ�να,
κ�θε πιστωτικ� �δρυµα χρησιµοποιε� αυτ�r τιr πληροφορ�εr
προκειµ�νου να εξακριβ�νει την εκπλ�ρωση τηr υπο-
χρ�ωσ�r του για τη διατ�ρηση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν
κατ� την περ�οδο τ�ρησηr.

2. Οι µεταβατικ�r και ειδικ�r διατ�ξειr που ισχ�ουν για
την εφαρµογ� του συστ�µατοr των ελ�χιστων αποθεµα-
τικ�ν στο πλα�σιο τον ΕΣΚΤ παρατ�θενται στο παρ�ρτηµα
ΙΙ του παρ�ντοr κανονισµο�.

�ρθρο 6

Επαλ�θευση και υποχρεωτικ� συλλογ�

Το δικα�ωµα τηr επαλ�θευσηr � τηr υποχρεωτικ�r συλ-
λογ�r των πληροφορι�ν που παρ�χουν οι δηλο�ντεr φορε�r
προr εκπλ�ρωση των υποχρε�σεων υποβολ�r στατιστικ�ν
στοιχε�ων, που καθιερ�νονται στον παρ�ντα κανονισµ�,
ασκε�ται απ� τιr ΕθνΚΤ, µε την επιφ�λαξη του δικαι�µατοr
τηr ΕΚΤ να ασκ�σει το εν λ�γω δικα�ωµα η �δια. Το
δικα�ωµα αυτ� ασκε�ται, ιδ�ωr, �ταν �δρυµα που περιλαµβ�-
νεται στον πραγµατικ� δηλο�ντα πληθυσµ� δεν τηρε� τουr
ελ�χιστουr καν�νεr �σον αφορ� τη διαβ�βαση, την ακρ�-
βεια, την εννοιολογικ� συµµ�ρφωση και τιr αναθεωρ�σειr,
�πωr ορ�ζονται στο παρ�ρτηµα IV του παρ�ντοr κανονι-
σµο�.

�ρθρο 7

Τελικ� δι�ταξη

Ο παρ�ν κανονισµ�r αρχ�ζει να ισχ�ει την 1η Ιανουαρ�ου
1999.

Vρανκφο�ρτη επ� του Μ�ιν, 1 ∆εκεµβρ�ου 1998.

Εκ µ�ρουr του ∆ιοικητικο� Συµβουλ�ου
τηr ΕΚΤ

Ο Πρ�εδροr

Willem F. DUISENBERG

(1) Βλ�πε σελ�δα 1 τηr παρο�σαr Επ�σηµηr Εφηµερ�δαr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟVΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 1

Εισαγωγ�

Η εισαγωγ� αποβλ�πει στην κατ�ρτιση, επ� τακτικ�r β�σεωr, κατ�λληλα διαρθρωµ�νου ενοποιηµ�νου ισολογι-
σµο� των διαµεσολαβητικ�ν χρηµατοδοτικ�ν οργανισµ�ν που δηµιουργο�ν χρ�µα στη ζ�νη του ευρ�, η οπο�α
νοε�ται ωr ενια�α οικονοµικ� επικρ�τεια, µε β�ση �ναν πλ�ρη και οµοιογεν� νοµισµατικ� τοµ�α και δηλο�ντα
πληθυσµ�.

Για το σκοπ� αυτ�, το σ�στηµα στατιστικ�r τηr ζ�νηr του ευρ�, που καλ�πτει τον ενοποιηµ�νο ισολογισµ� του
τοµ�α των νοµισµατικ�ν χρηµατοδοτικ�ν ιδρυµ�των (ΝΧΙ), περιλαµβ�νει τα ακ�λουθα δ�ο κ�ρια στοιχε�α:

— κατ�σταση νοµισµατικ�ν χρηµατοδοτικ�ν ιδρυµ�των για στατισικο�r σκοπο�r
και

— καθορισµ� των στατιστικ�ν πληροφορι�ν που υποβ�λλονται απ� αυτ� τα ΝΧΙ σε µηνια�α και τριµηνια�α
β�ση.

Τιr στατιστικ�r αυτ�r πληροφορ�εr συλλ�γουν απ� τα ΝΧΙ οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr, σ�µφωνα µε επιµ�ρουr
εθνικ�r διαδικασ�εr βασισµ�νεr στουr εναρµονισµ�νουr ορισµο�r και ταξινοµ�σειr που ορ�ζονται στο παρ�ν
παρ�ρτηµα.

I. Νοµισµατικ� χρηµατοδοτικ� ιδρ�µατα (ΝΧΙ)

1. Η Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα συντ�σσει και αναθεωρε� σε τακτικ� β�ση την κατ�σταση των ΝΧΙ για
στατιστικο�r σκοπο�r, σ�µφωνα µε τιr αρχ�r ταξιν�µησηr που περιγρ�φονται στη συν�χεια. Σηµαντικ� πτυχ�
αποτελο�ν οι χρηµατοοικονοµικ�r καινοτοµ�εr, που και αυτ�r επηρε�ζονται απ� τιr εξελ�ξειr στην ενια�α
αγορ� και απ� την πορε�α προr τη νοµισµατικ� �νωση, παρ�γοντεr που επιδρο�ν στα χαρακτηριστικ� των
χρηµατοπιστωτικ�ν µ�σων και παρακινο�ν τουr χρηµατοδοτικο�r οργανισµο�r να µετατοπ�ζουν το κ�ντρο
των επιχειρησιακ�ν ενδιαφερ�ντων τουr. Με διαδικασ�εr παρακολο�θησηr και µε συνεχε�r ελ�γχουr διασφα-
λ�ζεται η ενηµ�ρωση, η ακρ�βεια, η καλ�τερη δυνατ� οµοιογ�νεια και ικανοποιητικ� σταθερ�τητα τηr
κατ�στασηr των ΝΧΙ για στατιστικο�r σκοπο�r. Η κατ�σταση των ΝΧΙ για στατιστικο�r σκοπο�r περιλαµ-
β�νει καταχ�ρηση σχετικ� µε το αν τα ΝΧΙ υπ�γονται νοµικ� στο σ�στηµα του ΕΣΚΤ για την υποχρεωτικ�
διατ�ρηση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν.

2. �τσι, σ�µφωνα µε τον ορισµ� που δ�νει το �ρθρο 2 παρ�γραφοr 1 του παρ�ντοr κανονισµο�, ο τοµ�αr των
ΝΧΙ, εκτ�r απ� τιr κεντρικ�r τρ�πεζεr, περιλαµβ�νει και δ�ο µεγ�λεr οµ�δεr µ�νιµων κατο�κων χρηµατοδο-
τικ�ν οργανισµ�ν. Πρ�κειται για τουr πιστωτικο�r οργανισµο�r (ΠΟ) µε την �ννοια του κοινοτικο� δικα�ου
(«φορ�αr που ασχολε�ται µε τη λ�ψη καταθ�σεων � �λλων αποδοτ�ων χρηµατικ�ν ποσ�ν απ� το κοιν�
—συµπεριλαµβανοµ�νου του προϊ�ντοr απ� την π�ληση τραπεζικ�ν οµολ�γων στο κοιν�— και µε τη
χορ�γηση πιστ�σεων για �διο λογαριασµ�») (1) και για τα λοιπ� ΝΧΙ, δηλαδ� λοιπ� χρηµατοπιστωτικ�
ιδρ�µατα µ�νιµηr κατοικ�αr που πληρο�ν τον ορισµ� των ΝΧΙ, ανεξαρτ�τωr των επιχειρησιακ�ν δραστη-
ριοτ�των τουr. Ο βαθµ�r υποκαταστασιµ�τηταr µεταξ� των µ�σων που εκδ�δουν τα τελευτα�α και των
καταθ�σεων στα πιστωτικ� ιδρ�µατα προσδιορ�ζει την ταξιν�µησ� τουr, µε την προϋπ�θεση �τι αυτ� πληρο�ν
τον ορισµ� των ΝΧΙ απ� κ�θε �λλη �ποψη.

3. Η υποκαταστασιµ�τητα των καταθ�σεων σε σχ�ση µε τα χρηµατοπιστωτικ� µ�σα που εκδ�δουν διαµεσολαβη-
τικο� χρηµατοπιστωτικο� οργανισµο�, οι οπο�οι δεν αν�κουν σε πιστωτικ� ιδρ�µατα, καθορ�ζεται απ� τη
ρευστ�τητ� τουr, που συνδυ�ζει µεταβιβασιµ�τητα, µετατρεψιµ�τητα, βεβαι�τητα και εµπορευσιµ�τητα,
καθ�r και τ�ρηση, �που αρµ�ζει, των �ρων �κδοσ�r τουr.

4. Για τον προσδιορισµ� τηr υποκαταστασιµ�τηταr των καταθ�σεων τηr προηγο�µενηr παραγρ�φου:

— η µεταβιβασιµ�τητα αναφ�ρεται στη δυνατ�τητα κινητοπο�ησηr κεφαλα�ων τοποθετηµ�νων σε χρηµατο-
πιστωτικ� µ�σα µε χρ�ση ευκολι�ν πληρωµ�r, παραδε�γµατοr χ�ρη επιταγ�ν, εντολ�ν εµβασµ�των,
�µεσηr χρ�ωσηr � �λλων παρ�µοιων µ�σων,

— η µετατρεψιµ�τητα αναφ�ρεται στη δυνατ�τητα και στο κ�στοr µετατροπ�r χρηµατοπιστωτικ�ν µ�σων σε
ν�µισµα � σε µεταβιβ�σιµεr καταθ�σειr· η τυχ�ν απ�λεια οικονοµικ�ν πλεονεκτηµ�των σε αυτ� την
περ�πτωση µετατροπ�r µπορε� να θεωρηθε� ωr ε�δοr ποιν�r, µε την οπο�α προορ�ζεται ο βαθµ�r ρευστ�τη-
ταr,

— µε τον �ρο βεβαι�τητα νοε�ται η ακριβ�r γν�ση εκ των προτ�ρων τηr αξ�αr ρευστοπο�ησηr χρηµατοπιστω-
τικο� µ�σου εκφρασµ�νηr σε εθνικ� ν�µισµα, και

— χρε�γραφα για τα οπο�α δηµοσιε�ονται τιµ�r και αποτελο�ν αντικε�µενα συναλλαγ�ν τακτικ� σε οργανω-
µ�νη αγορ� θεωρο�νται εµπορε�σιµα. Για µετοχ�r οργανισµ�ν συλλογικ�ν επενδ�σεων µεταβαλλ�µενου
κεφαλα�ου δεν υπ�ρχει αγορ� µε τη συν�θη �ννοια του �ρου. Οι επενδυτ�r �µωr γνωρ�ζουν καθηµεριν�r
τιr τιµ�r των µετοχ�ν, µε β�ση τιr οπο�εr και �χουν τη δυνατ�τητα να αποσ�ρουν κεφ�λαια.

(1) Τραπεζικ�r συντονιστικ�r οδηγ�εr (77/780/ΕΟΚ τηr 12ηr ∆εκεµβρ�ου 1977 και 89/646/ΕΟΚ τηr 30�r ∆εκεµβρ�ου 1989), στιr
οπο�εr περιλαµβ�νονται τα «εξαιρο�µενα πιστωτικ� ιδρ�µατα».



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των30. 12. 98 L 356/11

5. Στην περ�πτωση των οργανισµ�ν συλλογικ�ν επενδ�σεων (ΟΣΕ), τα αµοιβα�α κεφ�λαια τηr χρηµαταγορ�r
(ΑΚΧΑ) πληρο�ν τουr �ρουr ρευστ�τηταr που �χουν συµφωνηθε� και, ωr εκ το�του, περιλαµβ�νονται στον
τοµ�α των ΝΧΙ. Ωr ΑΚΧΑ ορ�ζονται οι ΟΣΕ, τα µερ�δια των οπο�ων, απ� την �ποψη ρευστ�τηταr, συνιστο�ν
συγγεν� υποκατ�στατα των καταθ�σεων και οι οπο�οι κατ� β�ση επενδ�ουν σε τ�τλουr τηr χρηµαταγορ�r
και/� σε λοιπ� µεταβιβ�σιµα χρε�γραφα µε εναποµ�νουσα δι�ρκεια λ�ξηr µ�χριr εν�r �τουr, και/� σε
τραπεζικ�r καταθ�σειr, και/� οι οπο�οι επιδι�κουν αποδ�σειr που πλησι�ζουν τα επιτ�κια των τ�τλων τηr
χρηµαταγορ�r. Τα κριτ�ρια για τον προσδιορισµ� των ΑΚΧΑ µπορο�ν να προκ�ψουν απ� την αναγγελ�α
�κδοσηr των τ�τλων, τιr κανονιστικ�r διατ�ξειr των κεφαλα�ων, τον οργανισµ� σ�στασηr, τα καταστατικ�
σ�στασηr � τιr πρ�σθετεr διατ�ξειr, τα �ντυπα εγγραφ�r � τα συµβ�λαια τηr επ�νδυσηr, τα �ντυπα δι�θεσηr
στην αγορ� � απ� οιοδ�ποτε �λλο �γγραφο των ΟΣΕ αν�λογηr ισχ�οr.

6. Για τον προσδιορισµ� των ΑΚΧΑ τηr ωr �νω παραγρ�φου 5:

— µε τον �ρο ΟΣΕ νοο�νται οργανισµο�, αποκλειστικ� αντικε�µενο των οπο�ων αποτελε� η συλλογικ�
επ�νδυση κεφαλα�ων που συγκεντρ�νονται απ� το κοιν�, και τα µερ�δια των οπο�ων εξαγορ�ζονται �
εξοφλο�νται, κατ�πιν αιτ�µατοr των κατ�χων, απευθε�αr � εµµ�σωr απ� το ενεργητικ� του οργανισµο�.
Παρ�µοιοι οργανισµο� ε�ναι δυνατ�ν να συσταθο�ν σ�µφωνα µε τον ν�µο, ε�τε β�σει του δικα�ου
συµβ�σεων (εταιρε�εr κοιν�r διαχε�ρισηr κεφαλα�ων), ε�τε β�σει τηr νοµοθεσ�αr περ� επενδ�σεων κεφα-
λα�ων (ωr εταιρε�εr επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου), ε�τε β�σει καταστατικο� (ωr εταιρε�εr επενδ�σεων),

— µε τον �ρο τραπεζικ�r καταθ�σειr νοο�νται καταθ�σειr ρευστ�ν σε πιστωτικ� ιδρ�µατα αποδοτ�εr επ� τη
εµφαν�σει � µε προειδοπο�ηση �ωr τρι�ν µην�ν � µε συµφωνηµ�νη προθεσµ�α λ�ξηr �ωr δ�ο ετ�ν,
συµπεριλαµβανοµ�νων των ποσ�ν που καταβ�λλονται σε πιστωτικ� ιδρ�µατα σχετικ� µε τη µεταβ�βαση
χρεογρ�φων µε συµφων�α επαναγορ�r � µε χρε�γραφα δανε�ων,

— µε τον �ρο συγγεν�r υποκαταστασιµ�τητα µε τιr καταθ�σειr απ� την �ποψη ρευστ�τηταr νοε�ται η
δυνατ�τητα εξαγορ�r, εξ�φλησηr � µεταβ�βασηr µεριδ�ων των ΟΣΕ, υπ� κανονικ�r συνθ�κεr αγορ�r και
σ�µφωνα µε την επιθυµ�α των κατ�χων, µε τρ�πο �στε η ρευστ�τητα των µεριδ�ων να ε�ναι συγκρ�σιµη
προr τη ρευστ�τητα των καταθ�σεων,

— µε τον �ρο κατ� β�ση νοε�ται τουλ�χιστον το 85 % του χαρτοφυλακ�ου των τοποθετ�σεων,

— µε τον �ρο τ�τλοι τηr χρηµαταγορ�r νοο�νται οι κατηγορ�εr εκε�νεr των µεταβιβ�σιµων χρεογρ�φων που
αποτελο�ν συν�θωr αντικε�µενο συναλλαγ�ν στη χρηµαταγορ� (παραδε�γµατοr χ�ρη πιστοποιητικ�
καταθ�σεων, εµπορικ� γραµµ�τια και αποδοχ�r τραπεζ�ν, �ντοκα γραµµ�τια του δηµοσ�ου και τηr
τοπικ�r αυτοδιο�κησηr), δεδοµ�νου �τι διαθ�τουν τα ακ�λουθα χαρακτηριστικ�:

i. ρευστ�τητα, µε την �ννοια �τι ε�ναι δυνατ� η επαναγορ�, εξ�φληση � π�λησ� τουr µε χαµηλ�
κ�στοr, λ�γω µικρο� �ψουr τελ�ν και περιορισµ�νου περιθωρ�ου προσφορ�r/ζ�τησηr, και µε πολ�
βραχε�α καθυστ�ρηση διακανονισµο�,

ii. β�θοr αγορ�r, µε την �ννοια �τι οι σχετικ�r συναλλαγ�r διενεργο�νται σε µια αγορ� ικαν� να
απορροφ�σει µεγ�λο �γκο συναλλαγ�ν, εν� συναλλαγ�r σε µεγ�λα ποσ� �χουν πολ� µικρ� επ�πτωση
στιr τιµ�r,

iii. βεβαι�τητα αξ�αr, µε την �ννοια �τι η αξ�α τουr µπορε� να προσδιορ�ζεται µε ακρ�βεια αν� π�σα
στιγµ� � τουλ�χιστον µ�α φορ� τον µ�να,

iv. χαµηλ� κ�νδυνο επιτοκ�ου, µε την �ννοια �τι �χουν εναποµ�νουσα δι�ρκεια λ�ξηr µ�χρι και �να �τοr,
� �τι υπ�κεινται σε τακτικ�r προσαρµογ�r τηr απ�δοσηr αν�λογα µε τιr συνθ�κεr τηr χρηµαταγορ�r
τουλ�χιστον αν� δωδεκ�µηνο,

v. χαµηλ� πιστωτικ� κ�νδυνο, µε την �ννοια �τι οι τ�τλοι αυτο� του τ�που ε�τε:

— γ�νονται επ�σηµα δεκτο� για εισαγωγ� σε χρηµατιστ�ριο � γ�νονται αντικε�µενα συναλλαγ�r σε
�λλεr διοικητικ� ρυθµιζ�µενεr αγορ�r που λειτουργο�ν κανονικ�, ε�ναι αναγνωρισµ�νεr και ε�ναι
ανοικτ�r στο κοιν�,

�

— εκδ�δονται β�σει κανονισµ�ν που στοχε�ουν στην προστασ�α των επενδυτ�ν και των αποταµιε�-
σεων,

�

— εκδ�δονται:

— απ� κεντρικ�, περιφερειακ� � τοπικ� αρχ�, απ� κεντρικ� τρ�πεζα κρ�τουr µ�λουr, απ� την
Ευρωπαϊκ� �νωση, απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα, απ� την Ευρωπαϊκ� Τρ�πεζα
Επενδ�σεων, απ� κρ�τοr µη µ�λοr �, προκειµ�νου για οµοσπονδιακ� κρ�τοr, απ� �να απ� τα
µ�λη τηr οµοσπονδ�αr, � απ� διεθν� µη ιδιωτικ� φορ�α στον οπο�ον αν�κουν �να � περισσ�-
τερα κρ�τη µ�λη,

�

— απ� οργανισµ� υποκε�µενο σε καν�νεr προληπτικ�r εποπτε�αr, σ�µφωνα µε κριτ�ρια που
ορ�ζονται απ� το κοινοτικ� δ�καιο, � απ� οργανισµ� υποκε�µενο και συµµορφο�µενο προr
καν�νεr προληπτικ�r εποπτε�αr, τουr οπο�ουr οι αρµ�διεr υπηρεσ�εr θεωρο�ν τουλ�χιστον
εξ�σου αυστηρο�r µε εκε�νουr που ορ�ζει το κοινοτικ� δ�καιο, � για τουr οπο�ουr παρ�χονται
εγγυ�σειr απ� παρ�µοιο οργανισµ�,

�
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— απ� φορ�α τα χρε�γραφα του οπο�ου ε�ναι επ�σηµα εισηγµ�να σε χρηµατιστ�ριο � γ�νονται
αντικε�µενα συναλλαγ�r σε �λλεr διοικητικ� ρυθµιζ�µενεr αγορ�r που λειτουργο�ν κανονικ�,
ε�ναι αναγνωρισµ�νεr και ε�ναι ανοικτ�r στο κοιν�.

7. Στον ΕΣΛ 95, τα χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα που χαρακτηρ�ζονται ωr ΝΧΙ κατατ�σσονται σε δ�ο κατηγο-
ρ�εr, δηλαδ� σε κεντρικ�r τρ�πεζεr (S.121) (1) και σε λοιπ� νοµισµατικ� χρηµατοδοτικ� ιδρ�µατα (S.122).

II. Ο ενοποιηµ�νοr ισολογισµ�r σε µηνια�α β�ση

Σκοπ�r

1. Σκοπ�r ε�ναι η παροχ� λεπτοµερ�ν πληροφορι�ν σε µηνια�α β�ση σχετικ� µε τιr δραστηρι�τητεr των ΝΧΙ,
�στε η ΕΚΤ να διαθ�τει ολοκληρωµ�νη στατιστικ� εικ�να των νοµισµατικ�ν εξελ�ξεων στη ζ�νη του ευρ�
ωr ενια�α οικονοµικ� επικρ�τεια και να εξασφαλ�ζεται ευελιξ�α στον υπολογισµ� συνολικ�ν νοµισµατικ�ν
µεγεθ�ν και των παραγ�ντων µεταβολ�r τουr στη ζ�νη του ευρ�. Επιπλ�ον, οι επιµ�ρουr µηνια�εr πληροφο-
ρ�εr που παρ�χουν τα πιστωτικ� ιδρ�µατα τα οπο�α υπ�κεινται στο σ�στηµα του ΕΣΚΤ για υποχρεωτικ�
διατ�ρηση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν χρησιµοποιο�νται για τον υπολογισµ� τηr β�σηr αποθεµατικ�ν των
πιστωτικ�ν αυτ�ν ιδρυµ�των, σ�µφωνα µε τον κανονισµ� τηr ΕΚΤ σχετικ� µε τα ελ�χιστα αποθεµατικ�. Οι
υποχρε�σειr µηνια�αr παροχ�r πληροφορι�ν απεικον�ζονται κατωτ�ρω στον π�νακα 1. Τα τετραγων�δια µε
αχν� εκτ�πωση (2) συµπληρ�νονται αποκλειστικ� απ� πιστωτικ� ιδρ�µατα που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση
ελ�χιστων αποθεµατικ�ν (για πλ�ρη στοιχε�α, βλ�πε παρ�ρτηµα ΙΙ)· η υποβολ� των πληροφορι�ν αυτ�ν
ε�ναι υποχρεωτικ� µε �ναρξη τα στοιχε�α που αναφ�ρονται στο τ�λοr ∆εκεµβρ�ου 1999, µε εξα�ρεση τιr
πληροφορ�εr σχετικ� µε «καταθ�σειr υπ� προειδοπο�ηση δι�ρκειαr �νω των δ�ο ετ�ν», κατηγορ�α για την
οπο�α η υποβολ� στοιχε�ων εξακολουθε� να ε�ναι προαιρετικ� µ�χρι νεοτ�ρων οδηγι�ν. Στο µ�ροr 3 του
παρ�ντοr παραρτ�µατοr δ�νεται λεπτοµερ�r ορισµ�r των διαφ�ρων κατηγορι�ν στοιχε�ων.

Υποχρε�σειr

2. Το απ�θεµα χρ�µατα περιλαµβ�νει τα κυκλοφορο�ντα χαρτονοµ�σµατα και κ�ρµατα και τιr νοµισµατικ�r
υποχρε�σειr (καταθ�σειr και λοιπ� χρηµατοπιστωτικ� µ�σα που αποτελο�ν συγγεν� υποκατ�στατα των
καταθ�σεων) των ΝΧΙ. Οι παρ�γοντεr µεταβολ� του χρ�µατοr περιλαµβ�νουν το σ�νολο των λοιπ�ν
στοιχε�ων που αναγρ�φονται στουr ισολογισµο�r των ΝΧΙ. Η ΕΚΤ καταγρ�φει τα µεγ�θη αυτ� για τη ζ�νη
του ευρ� ωr υπ�λοιπα (αποθ�µατα) και ωr ρο�r που προκ�πτουν απ� αυτ�.

3. Η ΕΚΤ ζητ� την παροχ� στατιστικ�ν στοιχε�ων σχετικ� µε τιr κατηγορ�εr µ�σων/δι�ρκειαr λ�ξηr, µε τα
νοµ�σµατα και τουr αντισυµβαλλοµ�νουr των ΝΧΙ. ∆εδοµ�νου �τι οι υποχρε�σειr �σον αφορ� το ενεργητικ�
και το παθητικ� ε�ναι διαφορετικ�r, οι δ�ο πλευρ�r του ισολογισµο� εξετ�ζονται η καθεµ�α χωριστ� µε τη
σειρ�. Απεικον�ζονται στον παρακ�τω Π�νακα Α. �πωr και στην περ�πτωση τηr ταξιν�µησηr των ΝΧΙ, η
χρηµατοοικονοµικ� καινοτοµ�α αποτελε� σηµαντικ� πτυχ�, η οπο�α επηρε�ζει τα χαρακτηριστικ� των
χρηµατοπιστωτικ�ν µ�σων.

i) Κατηγορ�εr µ�σων και δι�ρκεια λ�ξηr αυτ�ν

α) Υποχρε�σειr

4. Για την κατ�ρτιση των νοµισµατικ�ν µεγεθ�ν στη ζ�νη του ευρ�, απαιτο�νται οι σχετικ�r κατηγορ�εr
µ�σων. Οι κατηγορ�εr αυτ�r ε�ναι το ν�µισµα σε κυκλοφορ�α, οι υποχρε�σειr απ� καταθ�σειr (3), οι
υποχρε�σειr των αµοιβα�ων κεφαλα�ων χρηµαταγορ�r, τα εκδοθ�ντα χρε�γραφα, οι εκδοθ�ντεr τ�τλοι
χρηµαταγορ�r, το κεφ�λαιο και τα αποθεµατικ�, και οι λοιπ�r υποχρε�σειr. Προκειµ�νου να γ�νει διαχωρι-
σµ�r των νοµισµατικ�ν απ� τιr µη νοµισµατικ�r υποχρε�σειr, οι υποχρε�σειr απ� καταθ�σειr αναλ�ονται
περαιτ�ρω σε καταθ�σειr δι�ρκειαr µιαr ηµ�ραr (overnight), καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr, καταθ�σειr µε
προειδοπο�ηση και συµφων�εr µε �ρο επαναγορ�r (repos).

5. Ο διαχωρισµ�r των προθεσµι�ν λ�ξηr σε κατηγορ�εr αποτελο�σε στοιχε�ο τηr νοµισµατικ�r στατιστικ�r σε
πολλ� κρ�τη µ�λη και ε�ναι δυνατ�ν να προσφ�ρει και αυτ�r �να υποκατ�στατο αν�λυσηr των µ�σων, στιr
περιπτ�σειr �που τα χρηµατοπιστωτικ� µ�σα δεν ε�ναι πλ�ρωr συγκρ�σιµα στιr δι�φορεr αγορ�r.Τα σηµε�α
διαχωρισµο� των προθεσµι�ν λ�ξηr (� για περι�δουr προειδοπο�ησηr) ε�ναι τα εξ�r: για «καταθ�σειr µε
προθεσµ�α λ�ξηr», προθεσµ�α 1 �τουr και 2 ετ�ν κατ� την �κδοση, και για «καταθ�σειr υπ� προειδοπο�ηση»,
προειδοπο�ηση 3 µην�ν και, για διαστ�µατα �νω των 3 µην�ν, προειδοπο�ηση 2 ετ�ν. Οι µη µεταβιβ�σιµεr
καταθ�σειr �ψεωr («αποταµιευτικ�r καταθ�σειr �ψεωr») περιλαµβ�νονται στην καηγορ�α «µ�χρι 3 µην�ν». Τα
repos δεν αναλ�ονται β�σει των προθεσµι�ν λ�ξηr, δεδοµ�νου �τι συν�θωr αποτελο�ν πολ� βραχυπρ�θεσµα
µ�σα (συν�θωr µε προθεσµ�α κ�τω των 3 µην�ν κατ� την �κδοση). Τα χρε�γραφα που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ
(εκτ�r απ� τουr τ�τλουr τηr χρηµαταγορ�r) αναλ�ονται επ�σηr σε µονοετ� και σε διετ�. ∆εν απαιτε�ται
αν�λυση β�σει των προθεσµι�ν λ�ξηr για τ�τλουr χρηµαταγορ�r που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ � για τ�τλουr που
εκδ�δονται απ� αµοιβα�α κεφ�λαια που επενδ�ουν σε µ�σα χρηµαταγορ�r.

(1) Με τον παρ�ντα κωδικ� και αυτο�r που ακολουθο�ν γ�νεται αναφορ� στιr κατηγορ�εr και στιr υποκατηγορ�εr του ΕΣΛ 95.
(2) Τα πιστωτικ� ιδρ�µατα µπορο�ν να αναφ�ρουν τιr θ�σειr τουr �ναντι «ΝΧΙ εκτ�r ΠΙ υποκειµ�νων στην υποχρ�ωση

διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν και τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ» αντ� �ναντι «ΝΧΙ» και «Πι υποκειµ�νων στην υπο-
χρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ», υπ� τον �ρον �τι αυτ� δεν συνεπ�γεται απ�λεια
στοιχε�ων και δεν επηρε�ζει θ�σειr που εµφαν�ζονται µε �ντονουr τυπογραφικο�r χαρακτ�ρεr.

(3) Τα υπ�λοιπα προπληρωµ�νων καρτ�ν που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ θα πρ�πει να περιλαµβ�νονται στιr καταθ�σειr δι�ρκειαr
µιαr ηµ�ραr (overnight).
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β) Στοιχε�α ενεργητικο�

6. Οι τοποθετ�σειr των ΝΧΙ αναλ�ονται σε µετρητ� δ�νεια, χρε�γραφα εκτ�r µετοχ�ν, τ�τλουr χρηµαταγορ�r,
µετοχ�r και λοιπ�r συµµετοχ�r σε κεφ�λαιο, π�για στοιχε�α ενεργητικο�, και λοιπ� στοιχε�α ενεργητικο�.
Για τιr τοποθετ�σειr των ΝΧΙ σε χρε�γραφα που εκδ�δονται απ� �λλα ΝΧΙ εκτ�r τηr ζ�νηr του ευρ�
απαιτε�ται αν�λυση των προθεσµι�ν λ�ξηr β�σει τηr προθεσµ�αr κατ� την �κδοση. Αυτ�r οι τοποθετ�σειr
πρ�πει να αναλ�ονται στιr κατηγορ�εr των προθεσµι�ν 1 και 2 ετ�ν, �στε οι τοποθετ�σειr στο µ�σο αυτ�
µεταξ� των ΝΧΙ να µπορε� να ξεκαθαρ�ζεται και να ε�ναι δυνατ�r ο υπολογισµ�r εξ υπολο�που των
τοποθετ�σεων σε χρε�γραφα των µη ΝΧΙ, οι οπο�εr µπορε� να περιλαµβ�νονται σε �να νοµισµατικ�
συνολικ� µ�γεθοr.

ii) Νοµ�σµατα

7. Η ΕΚΤ θα πρ�πει να �χει τη δυνατ�τητα να καθορ�ζει τα νοµισµατικ� συνολικ� µεγ�θη µε τρ�πο �στε σε
αυτ� να περιλαµβ�νονται υπ�λοιπα εκφρασµ�να σε οιοδ�ποτε ν�µισµα � µ�νο σε ευρ�. Για το λ�γο αυτ�,
τα υπολοιπα σε ευρ� καταχωρο�νται χωριστ� στην κατ�σταση παροχ�r πληροφορι�ν �σον αφορ� τα
στοιχε�α εκε�να του ισολογισµο� που ε�ναι δυνατ�ν να χρησιµοποιηθο�ν στον υπολογισµ� των συνολικ�ν
νοµισµατικ�ν µεγεθ�ν.

iii) Αντισυµβαλλ�µενοι

8. Η επεξεργασ�α των συνολικ�ν νοµισµατικ�ν µεγεθ�ν και των αντισυµβαλλοµ�νων για τη ζ�νη του ευρ�
προϋποθ�τει τον προσδιορισµ� των αντισυµβαλλοµ�νων που βρ�σκονται στην περιοχ� που αποτελε� τον
τοµ�α που διακρατε� χρ�µα. Οι αντισυµβαλλ�µενοι που αν�κουν στην εγχ�ρια επικρ�τεια και αλλο� στη
ζ�νη του ευρ� κατατ�σσονται ξεχωριστ� και η επεξεργασ�α τουr γ�νεται µε τον �διο ακριβ�r τρ�πο σε �λεr
τιr στατιστικ�r αναλ�σειr. ∆εν υπ�ρχει γεωγραφικ� αν�λυση αντισυµβαλλοµ�νων εκτ�r τηr ζ�νηr του ευρ�
στιr πληροφορ�εr που υποβ�λλονται σε µηνια�α β�ση.

9. Οι αντισυµβαλλ�µενοι στη ζ�νη του ευρ� διακρ�νονται, αν�λογα µε τον εγχ�ριο τοµ�α τουr � µε τη θεσµικ�
τουr ταξιν�µηση, β�σει τηr κατ�στασηr των ΝΧΙ για στατιστικο�r σκοπο�r και µε τιr οδηγ�εr για
στατιστικ� ταξιν�µηση των πελατ�ν που υπ�ρχουν στο εγχειρ�διο του Τοµ�α Νοµισµατικ�ν και Τραπεζικ�ν
Στατιστικ�ν («Οδηγ�εr για στατιστικ� ταξιν�µηση πελατ�ν»), �που ακολουθο�νται αρχ�r ταξιν�µησηr κατ�
το δυνατ�ν συνεπε�r προr τον ΕΣΛ 95. Για να καταστε� δυνατ� η δι�κριση εν�r τοµ�α που διακρατε� χρ�µα,
τα αντισυµβαλλ�µενα µη ΝΧΙ διακρ�νονται σε αυτ� τηr γενικ�r κυβ�ρνησηr, �που η κεντρικ� διο�κηση
καταχωρε�ται ξεχωριστ� στιr συνολικ�r υποχρε�σειr υποκαταθ�σειr, και στουr λοιπο�r µ�νιµουr κατο�κουr.
�σον αφορ� τιr συνολικ�r καταθ�σειr και εκε�νεr των κατηγορι�ν «µε προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν»,
«υπ� προειδοπο�ηση �νω των 2 ετ�ν» και «repos», γ�νεται µια πρ�σθετη δι�κριση µεταξ� των πιστωτικ�ν
ιδρυµ�των, λοιπ�ν αντισυµβαλλοµ�νων ΝΧΙ και τηr κεντρικ�r διο�κησηr για τουr σκοπο�r του συστ�µατοr
του ΕΣΚΤ για την τ�ρηση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν.

iv) Συσχετισµ�r κατηγορι�ν µ�σων και προθεσµι�ν µε νοµ�σµατα και
αντισυµβαλλοµ�νουr

10. Η κατ�ρτιση νοµισµατικ�ν στατιστικ�ν για την ζ�νη ευρ� και τα στοιχε�α που απαιτο�νται για τον
υπολογισµ� τηr β�σηr των αποθεµατικ�ν των πιστωτικ�ν ιδρυµ�των που υπ�γονται στην υποχρ�ωση
ελ�χιστων αποθεµατικ�ν του ΕΣΚΤ καθιστ� αναγκα�ο να περι�χουν οι ισολογισµο� ορισµ�νουr συσχετι-
σµο�r µεταξ� µ�σων/προθεσµι�ν λ�ξηr/νοµισµ�των και αντισυµβαλλοµ�νων. Οι συσχετισµο� αυτο� ε�ναι
περισσ�τερο λεπτοµερε�r �ταν οι αντισυµβαλλ�µενοι αν�κουν δυνητικ� στον τοµ�α που διακρατε� χρ�µα.
Αναλ�σειr των θ�σεων �ναντι �λλων ΝΧΙ περιλαµβ�νονται µ�νον στο µ�τρο που ε�ναι αναγκα�ο για το
καθ�ρισµα ισοζυγ�ων µεταξ� ΝΧΙ � για τον υπολογισµ� τηr β�σηr των αποθεµατικ�ν. Θ�σειr �ναντι τηr
«αλλοδαπ�r» απαιτο�νται µ�νον για «καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν», για «καταθ�σειr υπ�
προειδοπο�ηση �νω των 2 ετ�ν» και για «συµφων�εr µε �ρο επαναγορ�r» (�στε να υπολογ�ζεται η β�ση των
αποθεµατικ�ν η οπο�α υπ�κειται στη θετικ� αναλογ�α αποθεµατικ�ν), καθ�r και για το σ�νολο των
καταθ�σεων (�στε να υπολογ�ζονται οι εξωτερικο� παρ�γοντεr µεταβολ�r).

11. Ορισµ�νεr µεταβατικ�r ιδιοµορφ�εr δι�πουν την �ναρξη του τρ�του σταδ�ου τηr νοµισµατικ�r �νωσηr.
Πρ�τον, σ�µφωνα µε την κοινοτικ� νοµοθεσ�α, οι εθνικ�r ονοµαστικ�r αξ�εr του ευρ� θα συνεχ�σουν να
υφ�στανται µ�χρι την ολοκλ�ρωση τηr µετ�βασηr στο ευρ�, και ε�ναι ενδεχ�µενο να παρουσι�ζονται στουr
ισολογισµο�r των δηλο�ντων φορ�ων. Για να ε�ναι δυνατ� η δηµιουργ�α «εγχ�ριων» συνολικ�ν νοµισµα-
τικ�ν µεγεθ�ν στην ζ�νη ευρ�, τα ΝΧΙ µετατρ�πουν και αθρο�ζουν τα υπ�λοιπα στιr εθνικ�r ονοµαστικ�r
αξ�εr µε τα υπ�λοιπα που ε�ναι εκπεφρασµ�να σε ευρ�. (Τα συνδυασµ�να σ�νολα διαχωρ�ζονται απ� τα
υπ�λοιπα που ε�ναι εκπεφρασµ�να σε �λα τα λοιπ� νοµ�σµατα στιr µηνια�εr εκθ�σειr.)

12. Η δε�τερη µεταβατικ� ιδιοµορφ�α συν�σταται στη διαδοχικ� συµµετοχ� χωρ�ν τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr στη
ζ�νη ευρ� µετ� την �ναρξη του τρ�του σταδ�ου. Τα ΝΧΙ το λαµβ�νουν υπ�ψη, διατηρ�νταr τη δυνατ�τητα
αν�λυσηr κατ� χ�ρα των θ�σεων µον�µων κατο�κων των χωρ�ν τηr ΕΕ που παραµ�νουν εκτ�r τηr ζ�νηr
ευρ� µετ� την �ναρξη του τρ�του σταδ�ου. Θα �ταν καταρχ�ν επ�σηr απαρα�τητη η αν�λυση των υπολο�πων
αυτ�ν κατ� ν�µισµα. Για την αποφυγ� πιθαν�ν µεγ�ληr επιβ�ρυνσηr απ� την υποβολ� στοιχε�ων, παλαι�-
τερα στοιχε�α που καλ�πτουν την περ�οδο προ τηr µεταβολ�r στη σ�νθεση τηr ζ�νηr ευρ� µπορο�ν να
παρουσι�ζονται µε κ�ποιο περιθ�ριο ευελιξ�αr, υπ� τον �ρο τηr �γκρισηr απ� την ΕΚΤ.
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Προθεσµ�εr

13. Η ΕΚΤ λαµβ�νει �να συνολικ� µηνια�ο ισολογισµ� ο οπο�οr καλ�πτει τιr θ�σειr των ΝΧΙ κ�θε χ�ραr που
µετ�χει στη ζ�νη ευρ�, στο τ�λοr τηr 15ηr εργ�σιµηr ηµ�ραr µετ� το τ�λοr του µ�να τον οπο�ο αφορο�ν τα
στοιχε�α. Οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr αποφασ�ζουν για το π�τε πρ�πει να λαµβ�νουν στοιχε�α απ� τουr
δηλο�ντεr φορε�r, �στε να ε�ναι σε θ�ση να τηρο�ν την προθεσµ�α αυτ�, λαµβ�νονταr υπ�ψη την αν�γκη
ενηµερ�τηταr του συτ�µατοr ελ�χιστων υποχρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν του ΕΣΚΤ.

III. Τριµηνια�α στατιστικ� στοιχε�α ισολογισµ�ν

Στ�χοr

1. Ορισµ�νεr απαιτ�σειr στοιχε�ων δεν ε�ναι ουσιαστικ�r για την κατ�ρτιση νοµισµατικ�ν µεγεθ�ν για τη ζ�νη
ευρ�, αλλ� θα καταστο�ν απαρα�τητεr κατ� το τρ�το στ�διο για την περαιτ�ρω αν�λυση των νοµισµατικ�ν
εξελ�ξεων � για χρ�ση για �λλουr στατιστικο�r σκοπο�r, �πωr λ�γου χ�ρη στουr χρηµατοοικονοµικο�r
λογαριασµο�r. Ο στ�χοr ε�ναι να παρ�χονται περαιτ�ρω λεπτοµ�ρειεr για ορισµ�να στοιχε�α του ισολογισµο�
για τουr σκοπο�r αυτο�r.

Απαιτ�σειr

2. Οι τριµηνια�εr αναλ�σειr αναφ�ρονται µ�νο σε ουσι�δειr εγγραφ�r του συνολικο� ισολογισµο� (οι ουσι�δειr
εγγραφ�r φα�νονται µε �ντονα τυπογραφικ� στοιχε�α στην αριστερ� στ�λη του π�νακα 1.) Επιπλ�ον, η ΕΚΤ
µπορε� να επιτρ�ψει κ�ποια ευελιξ�α στον υπολογισµ� των συνολικ�ν µεγεθ�ν, �ταν αποδεικν�εται απ�
αριθµο�r που απορρ�ουν απ� αν�τερο επ�πεδο συγκ�ντρωσηr �τι τα σχετικ� στοιχε�α ε�ναι απ�θανο να ε�ναι
σηµαντικ�.

α) Αν�λυση προθεσµι�ν λ�ξηr δανεισµο� σε µη ΝΧΙ στη ζ�νη ευρ�

3. Για να ε�ναι δυνατ�r ο �λεγχοr τηr δοµ�r των προθεσµι�ν λ�ξηr τηr �ληr χρηµατοδ�τησηr των ΝΧΙ (δ�νεια
και χρε�γραφα), τα δ�νεια προr µη ΝΧΙ υποδιαιρο�νται κατ� τρ�µηνα µε τµηµατοπο�ηση τηr αρχικ�r
προθεσµ�αr λ�ξηr στο �να �τοr και στα π�ντε �τη και οι επενδ�σειr σε χρε�γραφα που εκδ�δονται απ� µη ΝΧΙ
µε τµηµατοπο�ηση τηr αρχικ�r προθεσµ�αr λ�ξηr στο �να �τοr.

β) Αν�λυση κατ� τοµ�α στουr ενοποιηµ�νουr ισολογισµο�r

4. Η τριµηνια�α κατ� τοµ�α αν�λυση των θ�σεων του παθητικο� και του ενεργητικο� �ναντι των µη ΝΧΙ στη
ζ�νη ευρ� υποδιαιρε�ται (κατ� περ�πτωση) στη γενικ� κυβ�ρνηση [κεντρικ� διο�κηση (S.1311), διο�κηση
οµ�σπονδων κρατιδ�ων (S.1312), τοπικ� αυτοδιο�κηση (S.1313), οργανισµο�r κοινωνικ�r ασφ�λισηr (S.1314)]
και στουr λοιπο�r τοµε�r µ�νιµων κατο�κων [λοιπο�r ενδι�µεσουr χρηµατοπιστωτικο�r οργανισµο�r (S.123),
ασφαλιστικ�r επιχειρ�σειr συνταξιοδοτικ� ταµε�α (S.125), µη χρηµατοπιστωτικ�r εταιρε�εr (S.11), νοικοκυρι�
και µη κερδοσκοπικ� ιδρ�µατα που εξυπηρετο�ν νοικοκυρι� (συνδυασµ�r S.14 και S.15)]. Για τον προσδιορι-
σµ� των στοιχε�ων των συνολικ�ν νοµισµατικ�ν µεγεθ�ν του υποτοµ�α, θα �ταν θεωρητικ� αναγκα�ο, να
συνδυαστε� η αν�λυση του υποτοµ�α µε µια λεπτοµερειακ� αν�λυση των υποχρε�σεων απ� καταθ�σειr (κατ�
µ�σον, προθεσµ�α λ�ξηr και κατανοµ� µεταξ� ευρ�/λοιπ�ν νοµισµ�των). Εν�ψει του φ�ρτου που θα προ�κυ-
πτε, οι απαιτ�σειr σε στοιχε�α περιορ�ζονται σε ορισµ�να κ�ρια στοιχε�α του ισολογισµο� (δηλαδ� υποχρε�-
σειr απ� καταθ�σειr σε µη ΝΧΙ, δ�νεια προr µη ΝΧΙ, και χαρτοφυλ�κια σε χρε�γραφα που �χουν εκδοθε� απ�
µη ΝΧΙ).

γ) Αν�λυση των δανε�ων προr µη ΝΧΙ κατ� δραστηρι�τητα του οφειλ�τη

5. Αυτ� η αν�λυση των δανε�ων προr µη ΝΧΙ που βρ�σκονται στη ζ�νη ευρ� περιορ�ζεται στουr υποτοµε�r «µη
χρηµατοπιστωτικ�ν εταιρει�ν και νοικοκυρι�ν» και «µη κερδοσκοπικ�ν ιδρυµ�των που εξυπηρετο�ν νοικοκυ-
ρι�». ∆ιακρ�νει δ�νεια προr επιχειρ�σειr, προr νοικοκυρι� [µε αν�λυση σε καταναλωτικ� π�στη, δανεισµ� για
αγορ� κατοικ�αr και λοιπ� δανεισµ� (υπ�λοιπα)], και προr µη κερδοσκοπικ� ιδρ�µατα που εξυπηρετο�ν
νοικοκυρι�.

α) Αν�λυση κατ� χ�ρα

6. Προσδιορ�ζονται οι αντισυµβαλλ�µενοι εντ�r και εκτ�r τηr ζ�νηr ευρ�, µεταξ� �λλων και για τουr σκοπο�r
των µεταβατικ�ν απαιτ�σεων.

ε) Αν�λυση κατ� ν�µισµα

7. Ε�ναι απαρα�τητη η αν�λυση των θ�σεων των ΝΧΙ κατ� τα κ�ρια εκτ�r ΕΕ νοµ�σµατα, �στε να ε�ναι δυνατ�r
ο υπολογισµ�r των στατιστικ�ν µεγεθ�ν χρηµατικ�ν και πιστωτικ�ν ρο�ν διορθωµ�νεr για τιr µεταβολ�r τηr
συναλλαγµατικ�r ισοτιµ�αr �που τα συνολικ� µεγ�θη προσδιορ�ζονται κατ� τρ�πον �στε να περιλαµβ�νονται
συνδυασµ�να �λα τα νοµ�σµατα. Αναλ�ονται µ�νο τα βασικ� στοιχε�α των ισολογισµ�ν κατ� τα κ�ρια
διεθν� νοµ�σµατα (το δολ�ριο ΗΠΑ, το ιαπωνικ� γεν και το ελβετικ� φρ�γκο).
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στ) Τοµεακ� αν�λυση θ�σεων µε αντισυµβαλλοµ�νουr εκτ�r ζ�νηr ευρ� (λοιπ� κρ�τη
µ�λη ΕΕ και υπ�λοιποr κ�σµοr )

8. �σον αφορ� τιr θ�σειr των ΝΧΙ �ναντι αντισυµβαλλοµ�νων που βρ�σκονται εκτ�r τηr ζ�νηr ευρ�, πρ�πει να
γ�νεται δι�κριση µεταξ� των θ�σεων �ναντι των τραπεζ�ν (� ΝΧΙ χωρ�ν τηr ΕΕ εκτ�r τηr ζ�νηr ευρ�) και
�ναντι φορ�ων που δεν ε�ναι τρ�πεζεr· �σον αφορ� τουr φορε�r που δεν ε�ναι τρ�πεζεr, πρ�πει να γ�νεται
δι�κριση µεταξ� τηr γενικ�r κυβερν�σεωr και των λοιπ�ν µ�νιµων κατο�κων. Η ταξιν�µηση κατ� τοµ�α
σ�µφωνα µε το ΣΕΛ 93 ισχ�ει στιr περιπτ�σειr που δεν εφαρµ�ζεται το ΕΣΛ 95.

Προθεσµ�εr

9. Τα τριµηνια�α στατιστικ� µεγ�θη διαβιβ�ζονται απ� τιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr προr την ΕΚΤ µ�χρι το
τ�λοr τηr 28ηr εργ�σιµηr ηµ�ραr µετ� το τ�λοr του µ�να τον οπο�ο αφορο�ν τα στοιχε�α. Οι εθνικ�r κεντρικ�r
τρ�πεζεr αποφασ�ζουν για το π�τε πρ�πει να λαµβ�νουν στοιχε�α απ� τουr δηλο�µενουr φορε�r, �στε να ε�ναι
σε θ�ση να τηρο�ν την προθεσµ�α αυτ�.

IV. Επεξεργασ�α στατιστικ�ν στοιχε�ων ρο�ν

Στ�χοr

1. Για να καταστε� δυνατ� η επεξεργασ�α στατιστικ�ν στοιχε�ων ρο�ν αναφορικ� µε τα νοµισµατικ� συνολικ�
µεγ�θη και τουr παρ�γοντεr µεταβολ�r τουr, ε�ναι αναγκα�α η �γκαιρη υποβολ� των πληροφορι�ν σχετικ� µε
την αξ�α των συναλλαγ�ν µεταξ� των ηµεροµηνι�ν αναφορ�r. Οι πληροφορ�εr αυτ�r προκ�πτουν απ� τον
ενοποιηµ�νο ισολογισµ�, ο οπο�οr παρ�χει στοιχε�α σχετικ� µε τα υπ�λοιπα των απαιτ�σεων και τιr
υποχρε�σειr και απ� πρ�σθετα στατιστικ� στοιχε�α αναφορικ� µε τιr µεταβολ�r αποτ�µησηr, καθ�r και
ορισµ�νεr �λλεr διορθ�σειr, �πωr διαγραφ�r δανε�ων.

Απαιτ�σειr

2. Η ΕΚΤ οφε�λει να επεξεργ�ζεται στατιστικ� στοιχε�α ρο�ν για τα νοµισµατικ� συνολικ� µεγ�θη και τουr
παρ�γοντεr µεταβολ�r τουr καταµετρ�νταr τιr χρηµατοοικονοµικ�r συναλλαγ�r που λαµβ�νουν χ�ρα κατ�
τη δι�ρκεια του ηµερολογιακο� µ�να. Ωr «χρηµατοοικονοµικ�r συναλλαγ�r» ορ�ζονται οι διαφορ�r µεταξ� των
υπολο�πων των θ�σεων κατ� τιr ηµεροµην�εr δ�λωσηr στο τ�λοr του µ�να και απαλε�φονταr απ� τιr διαφορ�r
αυτ�r τιr επιπτ�σειr που προκ�πτουν απ� επιδρ�σειr �λλεr πλην συναλλαγ�ν. Για το σκοπ� αυτ�, η ΕΚΤ
ζητ�, σχετικ� µε τιr επιδρ�σειr αυτ�r, στατιστικ�r πληροφορ�εr οι οπο�εr αναφ�ρονται στο σ�νολο σχεδ�ν των
στοιχε�ων του ισολογισµο� των ΝΧΙ. Οι πληροφορ�εr αυτ�r �χουν τη µορφ� διορθ�σεων που καλ�πτουν
«αναταξινοµ�σειr και λοιπ�r διορθ�σειr» και «επανεκτιµ�σειr και διαγραφ�r/µει�σειr δανε�ων». Επιπλ�ον, η
ΕΚΤ ζητ� διευκρινιστικ� στοιχε�α σχετικ� µε τιr διορθ�σειr «αναταξινοµ�σειr και λοιπ�r διορθ�σειr».
Απαιτο�νται χωριστ� στατιστικ� στοιχε�α για τιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr και τα λοιπ� ΝΧΙ.
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Στοιχε�α ενεργητικο� Υποχρε�σειr

ΜΕΡΟΣ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Π�νακαr Α

�κθεση αναλ�σεων για τουr σκοπο�r του συνολικο� ισολογισµο� του τοµ�α των ΝΧΙ αν� κατηγορ�εr/προθεσµι�ν, αντισυµβαλλ�µενοι και
νοµ�σµατα

(Οι αναλ�σειr των «Μηνια�ων στοιχε�ων» σηµει�νονται µε �ντονουr χαρακτ�ρεr και µε το σ�µβολο *)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

1 Ταµε�ο *
2 ∆�νεια *

�ωr 1 �τοr (1)
�νω του 1 �τουr και µ�χρι 5 �τη (1)
�νω των 5 ετ�ν (1)

3 Χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r (2) (3) *
�ωr 1 �τοr (2) *
�νω του 1 �τουr και �ωr 2 �τη (2) *
�νω των 2 ετ�ν (2) *

4 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r (4) *
5 Μετοχ�r και λοιπ�r συµµετοχ�r σε κεφ�λαιο *
6 Π�για στοιχε�α *
7 Λοιπ� στοιχε�α ενεργητικο� *

8 Ν�µισµα σε κυκλοφορ�α
9 Καταθ�σειr
9.1 Καταθ�σειr overnight (5) *
9.2 Καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr *

�ωr 1 �τοr *
�νω του 1 �τουr και �ωr 2 �τη *
�νω των 2 ετ�ν (6) *

9.3 Καταθ�σειr υπ� προειδοπο�ηση *
�ωr 3 µ�νεr (7) *
�νω των 3 µην�ν *
εκ των οπο�ων �νω των 2 ετ�ν (11) *

9.4 Συµφων�εr επαναγορ�r *
10 Μερ�δια/µον�δεr αµοιβα�ων κεφαλα�ων χρηµαταγορ�r *
11 Εκδοθ�ντα χρε�γραφα (3) *

�ωr 1 �τοr *
�νω του 1 �τουr και �ωr 2 �τη *
�νω των 2 ετ�ν *

12 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r (8) *
13 Κεφ�λαιο και αποθεµατικ� *
14 Λοιπ�r υποχρε�σειr *
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Στοιχε�α ενεργητικο� Υποχρε�σειr

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α. Εγχ�ριοι µ�νιµοι κ�τοικοι *
Νοµισµατικ� χρηµατοδοτικ� ιδρ�µατα (ΝΧΙ) *
Μη ΝΧΙ *

Γενικ� κυβ�ρνηση *
κεντρικ� κυβ�ρνηση
διο�κηση οµ�σπονδων κρατιδ�ων
τοπικ� αυτοδιο�κηση
οργανισµο� κοινωνικ�r ασφ�λισηr

Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι *
λοιπο� διαµεσολαβητικο� χρηµατοπιστωτικο� οργανι-
σµο� (S.123)
ασφαλιστικ�r επιχειρ�σειr και συνταξιοδοτικ� ταµε�α
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικ�r εταιρε�εr (S.11)
νοικοκυρι�, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Α. Εγχ�ριοι µ�νιµοι κ�τοικοι *
ΝΧΙ *
Εκ των οπο�ων: πιστωτικ� ιδρ�µατα
Μη ΝΧΙ *

Γενικ� κυβ�ρνηση *
κεντρικ� κυβ�ρνηση *
διο�κηση οµ�σπονδων κρατιδ�ων
τοπικ� αυτοδιο�κηση
οργανισµο� κοινωνικ�r ασφ�λισηr

Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι *
λοιπο� διαµεσολαβητικο� χρηµατοπιστωτικο� οργανισµο�
(S.123)
ασφαλιστικ�r επιχειρ�σειr και συνταξιοδοτικ� ταµε�α
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικ�r εταιρε�εr (S.11)
νοικοκυρι�, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Β. Μ�νιµοι κ�τοικοι λοιπ�ν ΚΜΝΕ (10) *
ΝΧΙ *
Μη ΝΧΙ *

Γενικ� κυβ�ρνηση *
κεντρικ� κυβ�ρνηση
διο�κηση οµ�σπονδων κρατιδ�ων
τοπικ� αυτοδιο�κηση
οργανισµο� κοινωνικ�r ασφ�λισηr

Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι *
λοιπο� διαµεσολαβητικο� χρηµατοπιστωτικο� οργανι-
σµο� (S.123)
ασφαλιστικ�r επιχειρ�σειr και συνταξιοδοτικ� ταµε�α
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικ�r εταιρε�εr (S.11)
νοικοκυρι�, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Β. Μ�νιµοι κ�τοικοι λοιπ�ν ΚΜΝΕ (10) *
ΝΧΙ *
Εκ των οπο�ων:
Μη ΝΧΙ *

Γενικ� κυβ�ρνηση *
κεντρικ� κυβ�ρνηση *
διο�κηση οµ�σπονδων κρατιδ�ων
τοπικ� αυτοδιο�κηση
οργανισµο� κοινωνικ�r ασφ�λισηr

Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι *
λοιπο� διαµεσολαβητικο� χρηµατοπιστωτικο� οργανισµο�
(S.123)
ασφαλιστικ�r επιχειρ�σειr και συνταξιοδοτικ� ταµε�α
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικ�r εταιρε�εr (S.11)
νοικοκυρι�, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Γ. Μ�νιµοι κ�τοικοι λοιπο� κ�σµου *
Τρ�πεζεr
Μη τρ�πεζεr

Γενικ� κυβ�ρνηση
Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι

Γ. Μ�νιµοι κ�τοικοι λοιπο� κ�σµου *
Τρ�πεζεr
Μη τρ�πεζεr

Γενικ� κυβ�ρνηση
Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι

∆. Λοιπ� ∆. Λοιπ�

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

e ευρ� ονοµαστικ� αξ�α ευρ� (περιλαµβ�νει τιr ονοµαστικ�r αξ�εr των εθνικ�ν νοµισµ�των των συµµε-
τεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν πριν απ� την ολοκλ�ρωση τηr µετ�βασηr στο ευρ�)

x Νοµ�σµατα εκτ�r τηr ΝΕ λοιπ� νοµ�σµατα (λοιπ� νοµ�σµατα τηr ΕΕ, δολ�ριο ΗΠΑ, ιαπωνικ� γεν, ελβετικ� φρ�γκο, κ.λπ.)

(1) Η αν�λυση των προθεσµι�ν ισχ�ει µ�νο για δ�νεια σε µη ΝΧΙ.
(2) Η υποχρ�ωση υποβολ�r µηνια�ων δεδοµ�νων αφορ� µ�νο στα χαρτοφυλ�κια χρεογρ�φων που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ εντ�r τηr ζ�νηr του ευρ�.

Ωr τριµηνια�α στοιχε�α, τα χαρτοφυλ�κια χρεογρ�φων εκδοθ�ντων απ� µη ΝΧΙ εντ�r τηr ζ�νηr του ευρ� διαχωρ�ζονται σε χρε�γραφα «�ωr 1 �τοr» και «�νω
του 1 �τουr».

(3) Εκτ�r των τ�τλων χρηµαταγορ�r.
(4) Ορ�ζονται ωr χαρτοφυλ�κια τ�τλων χρηµαταγορ�r εκδοθ�ντων απ� ΝΧΙ. Εδ�, οι τ�τλοι χρηµαταγορ�r περιλαµβ�νουν µερ�δια/µον�δεr που �χουν εκδοθε� απ�

οργανισµο�r ΑΚΧΑ.
Χαρτοφυλ�κια εµπορε�σιµων χρεογρ�φων, τα οπο�α ενδ�χεται να �χουν τα �δια χαρακτηριστικ� µε τουr τ�τλουr χρηµαταγορ�r, αλλ� �χουν εκδοθε� απ� µη ΝΧΙ,
αναφ�ρονται ωr «χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r».

(5) Περιλαµβ�νονται εκκρεµ� υπ�λοιπα προπληρωµ�νων καρτ�ν, που �χουν εκδοθε� στο �νοµα των ΝΧΙ.
(6) Περιλαµβ�νονται καταθ�σειr ρυθµιζ�µενεr διοικητικ�.
(7) Περιλαµβ�νονται µη µεταβιβ�σιµεr καταθ�σειr �ψεωr.
(8) Ορ�ζονται ωr τ�τλοι χρηµαταγορ�r εκδοθ�ντεr απ� ΝΧΙ.
(9) Νοικοκυρι� (S.14) και µη κερδοσκοπικ� ιδρ�µατα που εξυπηρετο�ν νοικοκυρι� (S.15).
(10) Κρ�τη µ�λη νοµισµατικ�r �νωσηr, εννοε�ται η επικρ�τεια των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν.
(11) Η παροχ� πληροφορι�ν για το στοιχε�ο «καταθ�σειr υπ� προειδοπο�ηση �νω των 2 ετ�ν» ε�ναι προαιρετικ�, µ�χρι νεωτ�ραr ανακο�νωσηr.
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Α. Εγχ�ρια Β. Λοιπ� ΚΜΝΕ Γ. ∆. Λοιπ�

ΝΧΙ (5) Μη ΝΧΙ ΝΧΙ (5) Μη ΝΧΙ
Υπ�λοιποr

κ�σµοr
εκ των

οπο�ων Πι
Γενικ� κυβ�ρνηση Λοιπο�

µ�νιµοι
εκ των

οπο�ων Πι
Γενικ� κυβ�ρνηση Λοιπο�

µ�νιµοι
υποκε�µενα
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ

Κεντρικ�
κυβ�ρνηση

Λοιπ�r
δηµ�σιοr
τοµ�αr

κ�τοικοι υποκε�µενοι
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ

Κεντρικ�
κυβ�ρνηση

Λοιπ�r
δηµ�σιοr
τοµ�αr

κ�τοικοι

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ)

Π�νακαr 1

Στοιχε�α που υποβ�λλονται υποχρεωτικ� σε µηνια�α β�ση

Στοιχε�α µε αχν� εκτ�πωση υποβ�λλονται µ�νο απ� πιστωτικ� ιδρ�µατα που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν (7)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8 Ν�µισµα σε κυκλοφορ�α

9 Καταθ�σειr (�λα τα νοµ�σµατα) * * * * * * *

9e Ευρ� * * * *

9.1e Overnight * * * *

9.2e Με προθεσµ�α λ�ξηr

�ωr 1 �τοr * * * *

�νω του 1 και �ωr 2 �τη * * * *

�νω των 2 ετ�ν (1) * * * * * * * * * * *

9.3e Υπ� προειδοπο�ηση

�ωr 3 µ�νεr (2) * * * *

�νω των 3 µην�ν * * * *

εκ των οπο�ων �νω των 2 ετ�ν (6) * * * * * * * * * * *

9.4e Repos * * * * * * * * * * *

9x Νοµ�σµατα εκτ�r τηr ΝΕ

9.1x Overnight * * * *

9.2x Με προθεσµ�α λ�ξηr

�ωr 1 �τοr * * * *

�νω του 1 και �ωr 2 �τη * * * *

�νω των 2 ετ�ν (1) * * * * * * * * * * *
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Α. Εγχ�ρια Β. Λοιπ� ΚΜΝΕ Γ. ∆. Λοιπ�

ΝΧΙ (5) Μη ΝΧΙ ΝΧΙ (5) Μη ΝΧΙ
Υπ�λοιποr

κ�σµοr
εκ των

οπο�ων Πι
Γενικ� κυβ�ρνηση Λοιπο�

µ�νιµοι
εκ των

οπο�ων Πι
Γενικ� κυβ�ρνηση Λοιπο�

µ�νιµοι
υποκε�µενα
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ

Κεντρικ�
κυβ�ρνηση

Λοιπ�r
δηµ�σιοr
τοµ�αr

κ�τοικοι υποκε�µενοι
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ

Κεντρικ�
κυβ�ρνηση

Λοιπ�r
δηµ�σιοr
τοµ�αr

κ�τοικοι

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ)

9.3x Υπ� προειδοπο�ηση

�ωr 3 µ�νεr (2) * * * *

�νω των 3 µην�ν * * * *

εκ των οπο�ων �νω των 2 ετ�ν (6) * * * * * * * * * * *

9.4x Repos * * * * * * * * * * *

10 Αµοιβα�α κεφ�λαια χρηµαταγορ�r

11 Εκδοθ�ντα χρε�γραφα

11e Ευρ�

�ωr 1 �τοr *

�νω του 1 και �ωr 2 �τη *

�νω των 2 ετ�ν *

11x Νοµ�σµατα εκτ�r τηr ΝΕ

�ωr 1 �τοr *

�νω του 1 και �ωr 2 �τη *

�νω των 2 ετ�ν *

12 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r (3)

Ευρ� *

Νοµ�σµατα εκτ�r τηr ΝΕ *

13 Κεφ�λαιο & αποθεµατικ�

14 Λοιπ�r υποχρε�σειr
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Α. Εγχ�ρια Β. Λοιπ� ΚΜΝΕ Γ. ∆. Λοιπ�

ΝΧΙ (5) Μη ΝΧΙ ΝΧΙ (5) Μη ΝΧΙ
Υπ�λοιποr

κ�σµοr
εκ των

οπο�ων Πι
Γενικ� κυβ�ρνηση Λοιπο�

µ�νιµοι
εκ των

οπο�ων Πι
Γενικ� κυβ�ρνηση Λοιπο�

µ�νιµοι
υποκε�µενα
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ

Κεντρικ�
κυβ�ρνηση

Λοιπ�r
δηµ�σιοr
τοµ�αr

κ�τοικοι υποκε�µενοι
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ

Κεντρικ�
κυβ�ρνηση

Λοιπ�r
δηµ�σιοr
τοµ�αr

κ�τοικοι

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Ταµε�ο (�λα τα νοµ�σµατα)

1e εκ των οπο�ων ευρ�

2 ∆�νεια

2e εκ των οπο�ων ευρ�

3 Χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r

3e Ευρ�

�ωr 1 �τοr

�νω του 1 και �ωr 2 �τη

�νω των 2 ετ�ν

3x Νοµ�σµατα εκτ�r τηr ΝΕ

�ωr 1 �τοr

�νω του 1 και �ωr 2 �τη

�νω των 2 ετ�ν

4 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r (4)

ευρ�

νοµ�σµατα εκτ�r τηr ΝΕ

5 Μετοχ�r και λοιπ�r συµµετοχ�r σε κεφ�λαιο

6 Π�για στοιχε�α ενεργητικο�

7 Λοιπ� στοιχε�α ενεργητικο�
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Β�ση των αποθεµατικ�ν (εκτ�r των διαπραγµατε�σιµων χρεογρ�φων)
που υπολογ�ζονται ωr το �θροισµα των εξ�r στηλ�ν του π�νακα 1:
(α) – (β) + (γ) + (δ) + (ε) + (στ) – (ζ) + (η) + (θ) + (ι) + (ια)

Γενικ� σηµε�ωση:Τα στοιχε�α µε το σ�µβολο * χρησιµοποιο�νται για τον υπολογισµ� τηr β�σηr των αποθεµατικ�ν. �σον αφορ� τα εκδοθ�ντα χρε�γραφα και τουr τ�τλουr χρηµαταγορ�r, οι Πι πρ�πει ε�τε να παρ�χουν αποδε�ξειr των
υποχρε�σε�ν τουr προκειµ�νου να εξαιρεθο�ν απ� τη β�ση των αποθεµατικ�ν ε�τε να ζητ�σουν να καθορισθε� συγκεκριµ�νη �κπτωση σε σταθερ� ποσοστ� απ� την ΕΚΤ.

(1) Περιλαµβ�νονται καταθ�σειr ρυθµιζ�µενεr διοικητικ�.
(2) Περιλαµβ�νονται µη µεταβιβ�σιµεr αποταµιευτικ�r καταθ�σειr �ψεωr.
(3) Ορ�ζονται ωr τ�τλοι χρηµαταγορ�r εκδοθ�ντεr απ� ΝΧΙ.
(4) Ορ�ζονται ωr χαρτοφυλ�κια τ�τλων χρηµαταγορ�r (ΤΧ) εκδοθ�ντα απ� ΝΧΙ. Εδ�, οι τ�τλοι χρηµαταγορ�r περιλαµβ�νουν µερ�δια/µον�δεr που �χουν εκδοθε� απ� οργανισµο�r ΑΚΧΑ. Χαρτοφυλ�κια εµπορε�σιµων χρεογρ�φων, τα

οπο�α ενδ�χεται να �χουν τα �δια χαρακτηριστικ� µε τουr ΤΧ, αλλ� �χουν εκδοθε� απ� µη ΝΧΙ, αναφ�ρονται ωr «χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r».
(5) Οι πιστωτικο� οργανισµο� µπορο�ν να αναφ�ρουν τιr θ�σειr τουr �ναντι «ΝΧΙ εκτ�r Πι που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ» αντ� �ναντι «ΝΧΙ» και «Πι που υπ�κεινται στην

υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ», µε τον �ρο �τι αυτ� δεν συνεπ�γεται απ�λεια στοιχε�ων και δεν επηρε�ζονται θ�σειr µε �ντονουr τυπογραφικο�r χαρακτ�ρεr.
(6) Η υποβολ� πληροφορι�ν για αυτ� το στοιχε�ο ε�ναι προαιρετικ� µ�χρι νεωτ�ραr ανακο�νωσηr.
(7) Αν�λογα µε τα εθνικ� συστ�µατα συλλογ�r και µε την επιφ�λαξη �τι τηρο�νται απ�λυτα οι �ροι και οι αρχ�r ταξιν�µησηr του ισολογισµο� των ΝΧΙ του παρ�ντοr κανονισµο�, οι πιστωτικο� οργανισµο� που υπ�κεινται στην

υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν µπορο�ν εναλλακτικ� να παρ�χουν τα αναγκα�α στοιχε�α για τον υπολογισµ� τηr β�σηr των αποθεµατικ�ν (στοιχε�α που σηµει�νονται µε *) εκτ�r αυτ�ν που αναφ�ρονται σε
διαπραγµατε�σιµα χρε�γραφα, σ�µφωνα µε τον κατωτ�ρω π�νακα, µε την προϋπ�θεση �τι δεν θ�γονται θ�σειr µε �ντονουr τυπογραφικο�r χαρακτ�ρεr. Στον παρ�ντα π�νακα, πρ�πει να διασφαλιστε� αυστηρ� αντιστοιχ�α µε τον
π�νακα 1, �πωr παρουσι�ζεται κατωτ�ρω.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(σε ευρ� και σε νοµ�σµατα που δεν αν�κουν στην ΝΕ)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
9.1e + 9.1x
9.2e + 9.2x
9.3e + 9.3x
9.4e + 9.4x

Απ� τιr οπο�εr:
9.2e + 9.2x µε προθεσµ�α λ�ξηr

�νω των 2 ετ�ν

Απ� τιr οπο�εr:
9.3e + 9.3x υπ� προειδοπο�ηση

�νω των 2 ετ�ν
Προαιρετικ� υποβολ� στοιχε�ων

Απ� τιr οπο�εr:
9.4e + 9.4x συµφων�εr µε �ρο επαναγορ�r
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Α. Εγχ�ρια Β. Λοιπ� ΚΜΝΕ Γ. Λοιπ�

Μη ΝΧΙ Μη ΝΧΙ Σ�νολο Τρ�- Μη τρ�πεζεr

Γενικ� Κυβ�ρνηση Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι Γενικ� Κυβ�ρνηση Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι
πεζεr

Σ�νολο Κεντρι-
κ�

Λοιπ�r δηµ�σιοr
τοµ�αr

Σ�νολο Κεντρι-
κ�

Λοιπ�r δηµ�σιοr
τοµ�αr

κυβ�ρ-
νηση Σ�νολο ∆ιο�κη-

ση οµ�-
σπον-
δων

κρατ�ν

Τοπικ�
αυτοδι-
ο�κηση

Οργα-
νισµο�
κοινω-
νικ�r
ασφ�-
λισηr

Σ�νολο Ενδι-
�µεσοι
χρηµα-

τοπιστω-
τικο�
οργα-
νισµο�
(S.123)

Ασφα-
λιστικ�
συντα-
ξιοδο-
τικ�

ταµε�α

(S.125)

Μη
χρηµα-

τοπιστω-
τικ�r

εταιρε�εr

(S.11)

Νοικο-
κυρι�,
κ.λπ.
(3)

κυβ�ρ-
νηση Σ�νολο ∆ιο�κη-

ση οµ�-
σπον-
δων

κρατ�ν

Τοπικ�
αυτοδι-
ο�κηση

Οργα-
νισµο�
κοινω-
νικ�r
ασφ�-
λισηr

Σ�νολο Ενδι-
�µεσοι
χρηµα-

τοπιστω-
τικο�
οργα-
νισµο�
(S.123)

Ασφα-
λιστικ�
συντα-
ξιοδο-
τικ�

ταµε�α

(S.125)

Μη
χρηµα-

τοπιστω-
τικ�r
εται-
ρε�εr

(S.11)

Νοικο-
κυρι�,
κ.λπ.
(3)

∆ηµ�-
σιοr

τοµ�αr

Λοιπο�
µ�νιµοι
κ�τοι-
κοι

Π�νακαr 2

Αν�λυση κατ� τοµ�α («Τριµηνια�α στοιχε�α»)

Στοιχε�α που υποβ�λλονται υποχρεωτικ� σε τριµηνια�α β�ση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8 Μετρητ� σε κυκλοφορ�α

9 Καταθ�σειr (�λα τα νοµ�σµατα) M M M

9.1 Overnight M M M M

9.2 Με προθεσµ�α λ�ξηr (1) M M M M

9.3 Υπ� προειδοπο�ηση (2) M M M M

9.4 Υπ� επαναγορ� M M M M

10 Μερ�δια χρηµαταγορ�r

11 Εκδοθ�ντα χρε�γραφα

12 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r

13 Κεφ�λαιο και αποθεµατικ�

14 Λοιπ�r υποχρε�σειr
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Α. Εγχ�ρια Β. Λοιπ� ΚΜΝΕ Γ. Λοιπ�

Μη ΝΧΙ Μη ΝΧΙ Σ�νολο Τρ�- Μη τρ�πεζεr

Γενικ� Κυβ�ρνηση Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι Γενικ� Κυβ�ρνηση Λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι
πεζεr

Σ�νολο Κεντρι-
κ�

Λοιπ�r δηµ�σιοr
τοµ�αr

Σ�νολο Κεντρι-
κ�

Λοιπ�r δηµ�σιοr
τοµ�αr

κυβ�ρ-
νηση Σ�νολο ∆ιο�κη-

ση οµ�-
σπον-
δων

κρατ�ν

Τοπικ�
αυτοδι-
ο�κηση

Οργα-
νισµο�
κοινω-
νικ�r
ασφ�-
λισηr

Σ�νολο Ενδι-
�µεσοι
χρηµα-

τοπιστω-
τικο�
οργα-
νισµο�
(S.123)

Ασφα-
λιστικ�
συντα-
ξιοδο-
τικ�

ταµε�α

(S.125)

Μη
χρηµα-

τοπιστω-
τικ�r

εταιρε�εr

(S.11)

Νοικο-
κυρι�,
κ.λπ.
(3)

κυβ�ρ-
νηση Σ�νολο ∆ιο�κη-

ση οµ�-
σπον-
δων

κρατ�ν

Τοπικ�
αυτοδι-
ο�κηση

Οργα-
νισµο�
κοινω-
νικ�r
ασφ�-
λισηr

Σ�νολο Ενδι-
�µεσοι
χρηµα-

τοπιστω-
τικο�
οργα-
νισµο�
(S.123)

Ασφα-
λιστικ�
συντα-
ξιοδο-
τικ�

ταµε�α

(S.125)

Μη
χρηµα-

τοπιστω-
τικ�r
εται-
ρε�εr

(S.11)

Νοικο-
κυρι�,
κ.λπ.
(3)

∆ηµ�-
σιοr

τοµ�αr

Λοιπο�
µ�νιµοι
κ�τοι-
κοι

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Πληρωµ�r

2 ∆�νεια (�λα τα νοµ�σµατα) M M M M M

�ωr 1 �τοr

�νω του 1 �τουr και �ωr 5 �τη

�νω των 5 ετ�ν

3 Χρε�γραφα εκτ�r µετοχ�ν
(�λα τα νοµ�σµατα) M M M M M

�ωr 1 �τοr

�νω του 1 �τουr

4 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r

5 Μετοχ�r και �λλεr συµµετοχ�r M M M

6 Π�για στοιχε�α ενεργητικο�

7 Λοιπ� στοιχε�α ενεργητικο�

M «Υποχρεωτικ� µηνια�α στοιχε�α» (βλ�πε π�νακα 1)

(1) Περιλαµβ�νονται καταθ�σειr ρυθµιζ�µενεr διοικητικ�.
(2) Περιλαµβ�νονται µη µεταβιβ�σιµεr καταθ�σειr �ψεωr.
(3) Συµπεριλαµβ�νονται τα νοικοκυρι� (S.14) και τα µη κερδοσκοπικ� ιδρ�µατα που εξυπηρετο�ν τα νοικοκυρι� (S.15).
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Α. Εγχ�ρια Β. Λοιπ� ΚΜΝΕ

Μη χρηµατοδοτικ�r εταιρε�εr (S.11) και νοικοκυρι� κ.λπ. (S.14 + S.15) Μη χρηµατοδοτικ�r εταιρε�εr (S.11) και νοικοκυρι� κ.λπ. (S.14 + S.15)

Σ�νολο Μη χρηµα- Νοικοκυρι� κ.λπ. (S.14) Μη κερδο- Σ�νολο Μη χρηµα- Νοικοκυρι� κ.λπ. (S.14) Μη κερδο-
τοδοτικ�r
εταιρε�εr

(S.11)

Καταναλω-
τικ� π�στη

∆�νεια για
αγορ�

κατοικ�αr

Λοιπ�
(υπ�λοιπα)

σκοπικ�
ιδρ�µατα
εξυπηρ�-
τησηr

κοικοκυ-
ρι�ν

τοδοτικ�r
εταιρε�εr

(S.11)

Καταναλω-
τικ� π�στη

∆�νεια για
αγορ�

κατοικ�αr

Λοιπ�
(υπ�λοιπα)

σκοπικ�
ιδρ�µατα
εξυπηρ�-
τησηr

νοικοκυ-
ρι�ν

Π�νακαr 3

Αν�λυση κατ� τοµ�α δανε�ων προr µη ΝΧΙ κατ� κατηγορ�α («Τριµηνια�α στοιχε�α»)

Στοιχε�α που υποβ�λλονται σε τριµηνια�α β�ση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (�λα τα νοµ�σµατα)

2 ∆�νεια

�ωr 1 �τοr

�νω του 1 �τουr �ωr 5 �τη

�νω των 5 ετ�ν
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Β. + µ�ροr του Γ. Λοιπ� ΚΜΝΕ (εκτ�r του εγχ�ριου τοµ�α)
και λοιπ�r χ�ρεr ΕΕ (2)

Μ�ροr του Γ.
Λοιπ�r κ�σµοr

(εκτ�r ΕΕ)

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

Π�νακαr 4

Αν�λυση κατ� χ�ρα («τριµηνα�α στοιχε�α»)

Στοιχε�α που υποβ�λλονται σε τριµηνια�α β�ση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8 Μετρητ� σε κυκλοφορ�α

9 Καταθ�σειr (�λα τα νοµ�σµατα)

α. ΝΧΙ

β. Μη ΝΧΙ

10 Κεφ�λαια χρηµαταγορ�r

11 Εκδοθ�ντα χρε�γραφα

12 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r

13 Κεφ�λαιο και αποθεµατικ�

14 Λοιπ�r υποχρε�σειr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Ταµε�ο

2 ∆�νεια (�λα τα νοµ�σµατα)

α. σε ΝΧΙ

Β. σε µη ΝΧΙ

3 Χρε�γραφα εκτ�r µετοχ�ν (σε �λα τα νοµ�σµατα)

α. εκδοθ�ντα απ� ΝΧΙ

β. εκδοθ�ντα απ� µη ΝΧΙ

4 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r (1)

α. εκδοθ�ντεr απ� ΝΧΙ

5 Μετοχ�r και �λλεr συµµετοχ�r

6 Π�για στοιχε�α ενεργητικο�

7 Λοιπ� στοιχε�α ενεργητικο�

(1) Ορ�ζονται ωr χαρτοφυλ�κια τ�τλων χρηµαταγορ�r εκδοθ�ντων απ� ΝΧΙ. Εδ�, οι τ�τλοι χρηµαταγορ�r περιλαµβ�νουν µερ�δια/µον�δεr που �χουν εκδοθε� απ� οργανισµο�r ΑΚΧΑ.
(2) Για τον υπολογισµ� των µεγεθ�ν του ενοποιηµ�νου ισολογισµο�, απαιτε�ται διαφοροπο�ηση απ� κ�θε κρ�τοr µ�λοr τηr χ�ραr µ�νιµηr κατοικ�αr των αντισυµβαλλοµ�νων ΝΧΙ.
(3) Ξεχωριστ� αν�λυση κατ� χ�ρα για το «λοιπ� κ�σµο» (εκτ�r των χωρ�ν ΕΕ) ενδεχοµ�νωr να ε�χε ενδιαφ�ρον, ωστ�σο θεωρε�ται εκτ�r του πεδ�ου των παρ�ντων στ�χων. Για τα «ΝΧΙ» βλ�πε ΣΕΛ 93 τοµε�r S. 121 και S. 122.
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�λα τα Εθνικ� Λοιπ� Λοιπ� νοµ�σµατα
νοµ�σµατα νοµ�σµατα

Ευρ� και ΝΕ
(3)

νοµ�µατα
ΕΕ
(3)

Σ�νολο USD JPY CHF Λοιπ�
νοµ�σµατα

Π�νακαr 5

Αν�λυση κατ� ν�µισµα («Τριµηνα�α στοιχε�α»)

Στοιχε�α που υποβ�λλονται σε τριµηνα�α β�ση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

9 Καταθ�σειr

Α. Εγχ�ριεr α. ΝΧΙ M M

β. Μη ΝΧΙ M

Β. �λλα ΚΜΝΕ α. ΝΧΙ M M

β. Μη ΝΧΙ M

Γ. Αλλοδαπ� α. Τρ�πεζεr (4)

β. Μη τρ�πεζεr (4)

10 Αµοιβα�α κεφ�λαια χρηµαταγορ�r

11 Εκδοθ�ντα χρε�γραφα M M

12 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r (1) M M

13 + 14 Λοιπ�r υποχρε�σειr M
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�λα τα Εθνικ� Λοιπ� Λοιπ� νοµ�σµατα

νοµ�σµατα νοµ�σµατα
Ευρ� και ΝΕ

(3)

νοµ�µατα
ΕΕ
(3)

Σ�νολο USD JPY CHF Λοιπ�
νοµ�σµατα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2 ∆�νεια

Α. Εγχ�ρια α. προr ΝΧΙ M

β. προr µη ΝΧΙ M M

Β. �λλα ΚΜΝΕ α. προr ΝΧΙ M

β. προr µη ΝΧΙ M M

Γ. Λοιπ�r κ�σµοr α. προr τρ�πεζεr (4)

β. προr µη τρ�πεζεr (4)

3 Χρε�γραφα εκτ�r µετοχ�ν

Α. Εγχ�ρια α. εκδοθ�ντα απ� ΝΧΙ M M

β. εκδοθ�ντα απ� µη ΝΧΙ M M

Β. �λλα ΚΜΝΕ α. εκδοθ�ντα απ� ΝΧΙ M M

β. εκδοθ�ντα απ� µη ΝΧΙ M M

Γ. Λοιπ�r κ�σµοr α. εκδοθ�ντα απ� τρ�πεζεr (4)

β. εκδοθ�ντα απ� µη τρ�πεζεr (4)

4 Τ�τλοι χρηµαταγορ�r (2)

Α. Εγχ�ρια α. εκδοθ�ντεr απ� ΝΧΙ M M

Β. �λλα ΚΜΝΕ α. εκδοθ�ντεr απ� ΝΧΙ M M

5 + 6 + 7 Λοιπ� στοιχε�α του ενεργητικο� M

M Υποχρε�σειr σε «Μηνηα�α στοιχε�α» (βλ�πε π�νακα 1).

(1) Ορ�ζονται ωr τ�τλοι χρηµαταγορ�r εκδοθ�ντεr απ� ΝΧΙ.
(2) Ορ�ζονται ωr χαρτοφυλ�κια τ�τλων χρηµαταγορ�r εκδοθ�ντων απ� ΝΧΙ. Εδ�, οι τ�τλοι χρηµαταγορ�r περιλαµβ�νουν µερ�δια/µον�δεr εκδοθ�ντων απ� οργανισµο�r ΑΚΧΑ. Χαρτοφυλ�κια εµπορε�σιµων χρεογρ�φων, τα οπο�α

ενδεχοµ�νων �χουν τα �δια χαρακτηριστικ� µε τουr τ�τλουr τηr χρηµταταγορ�r, αλλ� �χουν εκδοθε� απ� µη ΝΧΙ, αναφ�ρονται ωr «χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r».
(3) Για τον υπολογισµ� των µεγεθ�ν του ενοποιηµ�νου ισολογισµο�, απαιτε�ται διαφοροπο�ηση του νοµ�σµατοr που ε�ναι εκπεφρασµ�νοι οι λογαριασµο� των ΝΧΙ κατ� κ�θε εν δυν�µει ν�µισµα ΚΜΝΕ.
(4) Πληροφορ�εr γι’ αυτ� τα στοιχε�α παρ�χονται µε σκοπ� τον �λεγχο τηr ποι�τηταr. Επειδ� αυτ� τα στοιχε�α δεν περιλαµβ�νονται στουr επ�σηµουr π�νακεr τηr δ�σµηr εφαρµογ�r, προβλ�πεται �τι οι πληροφορ�εr θα παρ�χονται µ�νο

εφ�σον �χουν �δη συλλεχθε� απ� τουr δηλο�ντεr φορε�r των ΝΧΙ.
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ΜΕΡΟΣ 3

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤ
— ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Γενικο� ορισµο�

Η µ�νιµη κατοικ�α �χει την �ννοια που καθορ�ζεται στον κανονισµ� του Συµβουλ�ου που αφορ� τη συλλογ�
στατιστικ�ν στοιχε�ων απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα.

Για τουr σκοπο�r τηr σ�νταξηr του ενοποιηµ�νου ισολογισµο� των νοµισµατικ�ν χρηµατοπιστωτικ�ν ιδρυµ�των
(ΝΧΙ) τηr ζ�νηr ευρ�, ο δηλ�ν πληθυσµ�r αποτελε�ται απ� τα ΝΧΙ που περι�χονται στον κατ�λογο των
νοµισµατικ�ν χρηµατοπιστωτικ�ν ιδρυµ�των για στατιστικο�r σκοπο�r και µε µ�νιµη κατοικ�α στην επικρ�τεια
των µετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν. Αυτ� ε�ναι:

— ιδρ�µατα που �χουν συγκροτηθε� και βρ�σκονται στην επικρ�τεια, στα οπο�α περιλαµβ�νονται οι θυγατρικ�r
µητρικ�ν εταιρει�ν που βρ�σκονται εκτ�r αυτ�r τηr επικρ�τειαr, και

— υποκαταστ�µατα ιδρυµ�των που �χουν την �δρα τουr εκτ�r τηr επικρ�τειαr αυτ�r.

Οι θυγατρικ�r ε�ναι χωριστο� οργανισµο� εταιρικ�r µορφ�r στιr οπο�εr µια �λλη εν�τητα κατ�χει την πλειοψηφ�α
� το σ�νολο, εν� τα υποκαταστ�µατα ε�ναι οργανισµο� µη εταιρικ�r µορφ�r (στερο�µενεr ανεξ�ρτητηr νοµικ�r
υπ�στασηr) οι οπο�εr αν�κουν εξ ολοκλ�ρου στη µητρικ� εταιρε�α.

Τα ΝΧΙ ενοποιο�ν για στατιστικο�r σκοπο�r τιr εργασ�εr �λων των γραφε�ων τουr (κεντρικ� �/και υποκαταστ�-
µατα) που βρ�σκονται εντ�r τηr �διαr εθνικ�r επικρ�τειαr. Επιπλ�ον, επιτρ�πεται στα κεντρικ� γραφε�α να
ενοποιο�ν στουr στατιστικο�r τουr απολογισµο�r τιr εργασ�εr των θυγατρικ�ν ΝΧΙ που βρ�σκονται εντ�r τηr
εθνικ�r επικρ�τειαr, αλλ� πρ�πει να τηρο�ν χωριστ� τιr εργασ�εr των χρηµατοπιστωτικ�ν ιδρυµ�των και λοιπ�ν
ΝΧΙ για τουr σκοπο�r του συστ�µατοr ελαχ�στων υποχρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr
Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν (ΕΣΚΤ). ∆εν επιτρ�πεται ενοπο�ηση εκατ�ρωθεν εθνικ�ν συν�ρων για τουr σκοπο�r των
στατιστικ�ν απολογισµ�ν.

Ιδρ�µατα εγκαταστ�σεων σε υπερ�κτια χρηµατοοικονοµικ� κ�ντρα θεωρο�νται στατιστικ�r µ�νιµοι κ�τοικοι
των επικρατει�ν στιr οπο�εr ε�ναι εγκατεστηµ�να.

Ωr προθεσµ�α λ�ξηr κατ� την �κδοση (αρχικ� προθεσµ�α λ�ξηr) νοε�ται η συγκεκριµ�νη δι�ρκεια ζω�r χρηµατο-
πιστωτικο� µ�σου πριν απ� την παρ�λευση τηr οπο�αr δεν µπορε� να εξοφληθε� (παραδε�γµατοr χ�ρη χρε�γραφα)
� πριν απ� την οπο�α µπορε� να εξοφληθε� µ�νον µε την εφαρµογ� κ�ποιαr µορφ�r ποινικ�r ρ�τραr (παραδε�γµα-
τοr χ�ρη καταθ�σειr ορισµ�νηr µορφ�r). Ωr περ�οδοr προειδοπο�ησηr νοε�ται ο χρ�νοr µεταξ� τηr στιγµ�r που ο
κ�τοχοr προειδοποιε� για την πρ�θεσ� του να εξοφλ�σει το µ�σον και την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α ο κ�τοχοr
το µετατρ�πει σε µετρητ� χωρ�r να υποστε� ποιν�. Τα χρηµατοπιστωτικ� µ�σα ταξινοµο�νται αν�λογα µε την
περ�οδο προειδοπο�ησηr µ�νον εφ�σον δεν �χει συµφωνηθε� προθεσµ�α λ�ξηr.

Οι λογιστικο� καν�νεr τουr οπο�ουr ακολουθο�ν τα ΝΧΙ κατ� τη σ�νταξη των λογαριασµ�ν τουr ακολουθο�ν την
ευρωπαϊκ� οδηγ�α για τουr λογαριασµο�r των τραπεζ�ν (86/635/ΕΟΚ), �πωr �χει ενσωµατωθε� στο εθνικ� τουr
δ�καιο, και κ�θε �λλο σχετικ� διεθν�r πρ�τυπο. Με την επιφ�λαξη των προβλεποµ�νων απ� τιr λογιστικ�r
πρακτικ�r που επικρατο�ν στα κρ�τη µ�λη, �λα τα στοιχε�α ενεργητικο� και οι υπορχρ�σειr αναφ�ρονται για
στατιστικο�r σκοπο�r µεικτ�.

Προσδιορισµ�r τοµ�ων

Το ευρωπαϊκ� σ�στηµα λογαριασµ�ν (ΕΣΛ 95) παρ�χει το πρ�τυπο ταξιν�µησηr σε τοµε�r. Για την ταξιν�µηση σε
τοµε�r των αντισυµβαλλοµ�νων που δεν αν�κουν στα ΝΧΙ (µη ΝΧΙ) και ε�ναι εγκατεστηµ�νοι εκτ�r τηr εθνικ�r
επικρ�τειαr, περαιτ�ρω σχετικ�r οδηγ�εr µπορο�ν να βρεθο�ν στο εγχειρ�διο στατιστικ�r του νοµισµατικο� και
τραπεζικο� τοµ�α.

Ο ορισµ�r των ΝΧΙ διατυπ�θηκε ανωτ�ρω. Τραπεζικ� ιδρ�µατα που ε�ναι εγκατεστηµ�να εκτ�r τηr ζ�νηr ευρ�
αναφ�ρονται µ�λλον ωr «τρ�πεζεr» παρ� ωr ΝΧΙ, δι�τι ο �ροr «ΝΧΙ» χρησιµοποιε�ται µ�νο εντ�r τηr ζ�νηr
ευρ�. Αντιστο�χωr, ο �ροr «µη ΝΧΙ» χρησιµοποιε�ται µ�νο εντ�r τηr ζ�νηr ευρ�· για �λλεr χ�ρεr ε�ναι
προτιµ�τεροr ο �ροr «µη τρ�πεζεr». Ο �ροr «µη ΝΧΙ» περιλαµβ�νει τουr ακ�λουθουr τοµε�r και υποτοµε�r:

— γενικ� κυβ�ρνηση: µον�δεr µ�νιµοι κ�τοικοι κυρ�ωr απασχολο�µενοι µε την παραγωγ� µη εµπορε�σιµων
αγαθ�ν και υπηρεσι�ν, µε προορισµ� την ατοµικ� και συλλογικ� καταν�λωση �/και µε την αναδιανοµ� του
εθνικο� εισοδ�µατοr του πλο�του (ΕΣΛ 95, παρ�γραφοι 2.68-2.70),

— κεντρικ� κυβ�ρνηση: διοικητικ�r υπηρεσ�εr του κρ�τουr και λοιπο�r κεντρικο�r φορε�r των οπο�ων η αρµο-
δι�τητα εκτε�νεται στο σ�νολο τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr, µε εξα�ρεση τη διαχε�ριση οργανισµ�ν κοινω-
νικ�r ασφ�λισηr (ΕΣΛ 95, παρ�γραφοr 2.71),

— διο�κηση οµ�σπονδων κρατιδ�ων: χωριστ�r θεσµικ�r µον�δεr που ασκο�ν µ�ροr των εξουσι�ν τηr κυβ�ρνησηr
σε επ�πεδο κατ�τερο απ� τηr κεντρικ�r διο�κησηr και αν�τερο απ� τηr τοπικ�r αυτοδιο�κησηr, µε εξα�ρεση
τη διαχε�ριση των οργανισµ�ν κοινωνικ�r ασφ�λισηr (ΕΣΛ 95, παρ�γραφοr 2.72),
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— τοπικ� αυτοδιο�κηση: δηµ�σια διο�κηση τηr οπο�αr η αρµοδι�τητα εκτε�νεται µ�νο σε τοπικ� τµ�µα τηr
οικονοµικ�r επικρ�τειαr, µε εξα�ρεση τιr τοπικ�r υπηρεσ�εr των οργανισµ�ν κοινωνικ�r ασφ�λισηr (ΕΣΛ 95,
παρ�γραφοr 2.73),

— οργανισµο� κοινωνικ�r ασφ�λισηr: κεντρικ�r, οµ�σπονδων κρατιδ�ων και τοπικ�r θεσµικ�r µον�δεr των
οπο�ων η κ�ρια δραστηρι�τητα ε�ναι να προσφ�ρουν κοινωνικ�r παροχ�r (ΕΣΛ 95, παρ�γραφοr 2.74).

Οι λοιπο� µ�νιµοι κ�τοικοι, οι µ�νιµοι κ�τοικοι µη ΝΧΙ, εκτ�r τηr γενικ�r κυβ�ρνησηr, περιλαµβ�νουν τουr
ακ�λουθουr τοµε�r και υποτοµε�r:

— λοιπο� διαµεσολαβητικο� χρηµατοπιστωτικο� οργανισµο�: µη νοµισµατικ�r χρηµατοδοτικ�r εταιρε�εr και
οιονε� εταιρε�εr (µε εξα�ρεση τιr ασφαλιστικ�r εταιρε�εr και τα συνταξιοδοτικ� ταµε�α) που ασχολο�νται κατ�
κ�ριο λ�γο µε τη χρηµατοπιστωτικ� διαµεσολ�βηση, και των οπο�ων η δραστηρι�τητα συν�σταται στο να
δ�χονται υποχρε�σειr �λληr µορφ�r πλην νοµ�σµατοr, καταθ�σειr �/και συγγεν� υποκατ�στατα καταθ�σεων
απ� θεσµικ�r µον�δεr πλην ΝΧΙ (ΕΣΛ 95, παρ�γραφοι 2.53-2.67),

— ασφαλιστικ�r επιχειρ�σειr και συνταξιοδοτικ� ταµε�α: µη νοµισµατικ�r χρηµατοδοτικ�r εταιρε�εr και οιονε�
εταιρε�εr µε κ�ρια απασχ�ληση τη χρηµατοπιστωτικ� διαµεσολ�βηση ωr αποτ�λεσµα τηr συγκ�ντρωσηr των
κινδ�νων (ΕΣΛ 95, παρ�γραφοι 2.60-2.67),

— µη χρηµατοδοτικ�r εταιρε�εr: εταιρε�εr και οιονε� εταιρε�εr που δεν απασχολο�νται στην χρηµατοπιστωτικ�
διαµεσολ�βηση, αλλ� κυρ�ωr στην παραγωγ� εµπορε�σιµων αγαθ�ν και µη χρηµατοδοτικ�ν υπηρεσι�ν (ΕΣΛ
95, παρ�γραφοι 2.21-2.31)·

— νοικοκυρι�: �τοµα � οµ�δεr ατ�µων ωr καταναλωτ�r, και παραγωγο� αγαθ�ν και µη χρηµατοπιστωτικ�ν
υπηρεσι�ν αποκλειστικ�r για �δια τελικ� καταν�λωση και ωr παραγωγο� εµπορε�σιµων αγαθ�ν και χρηµατο-
πιστωτικ�ν � µη υπηρεσι�ν, υπ� τον �ρο �τι οι δραστηρι�τητ�r τουr δεν ε�ναι δραστηρι�τητεr των οιονε�
εταιρει�ν. Περιλαµβ�νονται τα µη κερδοσκοπικ� ιδρ�µατα που εξυπηρετο�ν νοικοκυρι� και τα οπο�α κυρ�ωr
απασχολο�νται στην παραγωγ� µη εµπορε�σιµων αγαθ�ν και υπηρεσι�ν που προορ�ζονται για επ� µ�ρουr
οµ�δεr νοικοκυρι�ν (ΕΣΛ, παρ�γραφοι 2.75-2.88).

Ορισµο� κατηγορι�ν µ�σων

Ορισµο� των κατηγορι�ν απαιτ�σεων και υποχρε�σεων που περιλαµβ�νονται στον ενοποιηµ�νο ισολογισµ�
λαµβ�νουν υπ�ψη τιr ιδιοµορφ�εr των διαφ�ρων χρηµατοπιστωτικ�ν συστηµ�των. Οι αναλ�σειr προθεσµι�ν
λ�ξηr µπορε� να παρ�χουν �να υποκατ�στατο για τη συν�πεια στον ορισµ� του µ�σου, �ταν τα µ�σα δεν ε�ναι
πλ�ρωr συγκρ�σιµα µεταξ� χρηµατοπιστωτικ�ν αγορ�ν.

Οι κατωτ�ρω π�νακεr παρ�χουν λεπτοµερε�r πρ�τυπεr περιγραφ�r των κατηγορι�ν µ�σων, τιr οπο�εr οι εθνικ�r
κεντρικ�r τρ�πεζεr µετατρ�πουν σε κατηγορ�εr εφαρµ�σιµεr σε εθνικ� επ�πεδο σ�µφωνα µε τον κανονισµ� τηr
ΕΚΤ (1).

(1) Με �λλεr λ�ξειr, οι π�νακεr αυτο� δεν απαριθµο�ν επιµ�ρουr χρηµατοπιστωτικ� µ�σα. Κατ� περ�πτωση, λεπτοµερ�στερεr
οδηγ�εr µπορο�ν να βρεθο�ν στον «Οδηγ� σ�νταξηr νοµισµατικ�ν και τραπεζικ�ν στατιστικ�ν» και τα παραρτ�µατ� του.
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Κατηγορ�α δ�σµηr εφαρµογ�r Περιγραφ� των κ�ριων χαρακτηριστικ�ν (ορολογ�α δ�σµηr εφαρµογ�r)

Λεπτοµερ�r περιγραφ� των κατηγορι�ν µ�σων του µηνια�ου συνολικο� ισολογισµο� του τοµ�α των ΝΧΙ στο πλα�σιο τηr δ�σµηr εφαρµογ�r
των στατιστικ�ν υποχρε�σεων (Implementation Package)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.
Ταµε�ο ∆ιαθ�σιµα σε εγχ�ρια και ξ�να τραπεζογραµµ�τια και κ�ρµατα σε κυκλοφορ�α που χρησιµοποιο�νται

συν�θωr για πληρωµ�r.

2.
∆�νεια Για τουr σκοπο�r του καθεστ�τοr υποβολ�r πληροφορι�ν, αυτ� συν�στανται σε κεφ�λαια που χορη-

γο�νται απ� τα δηλο�ντα ΝΧΙ σε δανειζ�µενουr, που δεν αποδεικν�ονται µε διαπραγµατε�σιµουr
τ�τλουr � αντιπροσωπε�ονται απ� �να µ�νο τ�τλο (ακ�µη και αν αυτ�r �χει καταστε� διαπραγµατε�σι-
µοr). Η θ�ση αυτ� περιλαµβ�νει τιr καταθ�σειr (που τοποθετο�νται) σε �λλα ΝΧΙ.

— ∆�νεια που χορηγο�νται σε νοικοκυρι� µε τη µορφ� καταναλωτικ�r π�στηr (δ�νεια που χορηγο�-
νται για προσωπικ� χρ�ση για την καταν�λωση αγαθ�ν και υπηρεσι�ν), δανεισµ�r για αγορ�
κατοικ�αr (πιστ�σειr που χορηγο�νται για επενδ�σειr στο στεγαστικ� τοµ�α, συµπεριλαµβανοµ�νηr
τηr κατασκευ�r και τηr ανακα�νισηr των κατοικι�ν) και �λλα δ�νεια (δ�νεια που χορηγο�νται για,
παραδε�γµατοr χ�ρη, επιχειρ�σειr, παγιοπο�ηση χρ�ουr, εκπα�δευση κ.λπ.)

— Καταθ�σειr σε �λλα ΝΧΙ

— Χρηµατοδοτικ�r µισθ�σειr σε τρ�τουr

— ∆�νεια επισφαλ�ν απαιτ�σεων που δεν �χουν ακ�µη προεξοφληθε� � παραγραφε�

— Χαρτοφυλ�κιο µη εµπορε�σιµων χρεωγρ�φων

— Μειωµ�νηr εξασφ�λισηr χρ�η µε τη µορφ� καταθ�σεων � δανε�ων

3.
Χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r Χαρτοφυλ�κιο χρεογρ�φων πλην µετοχ�ν, �λλεr µετοχ�r � τ�τλοι χρηµαταγορ�r που συν�θωr ε�ναι

διαπραγµατε�σιµοι και εµπορε�σιµοι σε δευτερογενε�r αγορ�r � µπορο�ν να συµψηφιστο�ν στην αγορ�
και δεν παρ�χουν στον κ�τοχο δικαι�µατα κυρι�τηταr επ� του εκδ�δοντοr ιδρ�µατοr. Αυτ� το στοιχε�ο
περιλαµβ�νει χρε�γραφα (εκτ�r απ� εκε�να των οπο�ων η διαπραγµ�τευση γ�νεται σε χρηµαταγορ�r —
βλ�πε θ�ση 4) που παρ�χουν στον κ�τοχο το απερι�ριστο δικα�ωµα εν�r σταθερο� � συµβατικ�
καθοριζ�µενου εισοδ�µατοr µε τη µορφ� πληρωµ�r τοκοµεριδ�ων �/και εν�r καθορισµ�νου σταθερο�
ποσο� σε µια συγκεκριµ�νη ηµεροµην�α (� ηµεροµην�εr) � αρχ�ζονταr απ� µια ηµεροµην�α που ορ�ζεται
κατ� τη χρονικ� στιγµ� τηr �κδοσηr. Περιλαµβ�νει επ�σηr διαπραγµατε�σιµα δ�νεια που �χουν
αναδιαρθρωθε� σε �να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε
οργανωµ�νεr (δευτερογενε�r) αγορ�r.

3./α.
Χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r µε
αρχικ� προθεσµ�α λ�ξηr µ�χρι και 1
�τουr

— Χαρτοφυλ�κιο διαπραγµατε�σιµων χρεογρ�φων (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ονται µε
τ�τλουr) αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µ�χρι και 1 �τουr, τα οπο�α �µωr δεν αποτελο�ν αντικε�µενο
συναλλαγ�r σε χρηµαταγορ�r (βλ�πε θ�ση 4).

— ∆ιαπραγµατε�σιµα δ�νεια αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µ�χρι 1 �τουr που �χουν αναδιαρθρωθε� σε
�να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε οργανωµ�νεr
(δευτερογενε�r) αγορ�r.

— Μειωµ�νηr εξασφ�λισηr χρ�η µε τη µορφ� χρεογρ�φων και καταθ�σεων � δανε�ων αρχικ�r ηµε-
ροµην�αr λ�ξηr µ�χρι και 1 �τουr.

3./β.
Χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r µε
αρχικ� προθεσµ�α λ�ξηr �νω του 1
�τουr και µ�χρι 2 ετ�ν

— Χαρτοφυλ�κιο διαπραγµατε�σιµων χρεωγρ�φων (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ονται µε
τ�τλουr) αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν, τα οπο�α �µωr δεν αποτελο�ν αντικε�µενο
συναλλαγ�r σε χρηµαταγορ�r (βλ�πε θ�ση 4).

— ∆ιαπραγµατε�σιµα δ�νεια αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr �νω του 1 �τουr και µ�χρι 2 ετ�ν που �χουν
αναδιαρθρωθε� σε �να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλ-
λαγ�r σε οργανωµ�νεr (δευτερογενε�r) αγορ�r.

— Μειωµ�νηr εξασφ�λισηr χρ�η µε τη µορφ� χρεογρ�φων και καταθ�σεων � δανε�ων αρχικ�r ηµε-
ροµην�αr λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν.



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των30. 12. 98 L 356/31

Κατηγορ�α δ�σµηr εφαρµογ�r Περιγραφ� των κ�ριων χαρακτηριστικ�ν (ορολογ�α δ�σµηr εφαρµογ�r)

Κατηγορ�α δ�σµηr εφαρµογ�r Περιγραφ� των κ�ριων χαρακτηριστικ�ν (ορολογ�α δ�σµηr εφαρµογ�r)

3./γ.
Χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r µε
αρχικ� προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2
ετ�ν

— Χαρτοφυλ�κιο διαπραγµατε�σιµων χρεωγρ�φων (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ονται µε
τ�τλουr) αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν, τα οπο�α �µωr δεν αποτελο�ν αντικε�µενο
συναλλαγ�r σε χρηµαταγορ�r (βλ�πε θ�ση 4).

— ∆ιαπραγµατε�σιµα δ�νεια αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν που �χουν αναδιαρθρωθε� σε
�να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε οργανωµ�νεr
(δευτερογενε�r) αγορ�r.

— Μειωµ�νηr εξασφ�λισηr χρ�η µε τη µορφ� χρεογρ�φων και καταθ�σεων � δανε�ων αρχικ�r ηµε-
ροµην�αr λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν.

4.
Τ�τλοι χρηµαταγορ�r Συν�σταται σε χαρτοφυλ�κιο διαπραγµατε�σιµων τ�τλων που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ, µε υψηλ� βαθµ�

ρευστ�τηταr, δεδοµ�νου �τι αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε χρηµαταγορ�r µεγ�ληr ρευστ�τηταr
(παραδε�γµατοr χ�ρη αγορ�r µε υψηλ� κ�κλο εργασι�ν και σηµαντικ� ποσ� χρηµατοπιστωτικ�ν
µ�σων, που παρ�χουν �µεση και χαµηλο� κ�στουr µετατρεψιµ�τητα αυτ�ν των τ�τλων σε µετρητ� και
εµπερι�χουν µικρ� κ�νδυνο αδυναµ�αr εκπλ�ρωσηr υποχρε�σεων � επιτοκ�ων), στιr οπο�εr συµµετ�χουν
κατ� κ�ριο λ�γο ΝΧΙ και �λλα χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα. Εκτεν�στερη ενηµ�ρωση σχετικ� µε τον
ορισµ� των τ�τλων χρηµαταγορ�r και την κατ� χ�ρεr ταξιν�µηση παρ�χεται στο παρ�ρτηµα 1 του
Οδηγο� κατ�ρτισηr χρηµατικ�r και τραπεζικ�r στατιστικ�r τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr, στο
κεφ�λαιο µε τ�τλο Τ�τλοι χρηµαταγορ�r — Οδηγ�εr για τη διασφ�λιση συν�πειαr στην ταξιν�µηση σε
ολ�κληρη την ΟΝΕ. Αυτ� το στοιχε�ο του ενεργητικο� περιλαµβ�νει επ�σηr την κατοχ� µετοχ�ν/
µον�δων που εκδ�δονται απ� οργανισµο�r ΑΚΧΑ (βλ�πε θ�ση 10).

5.
Μετοχ�r και �λλοι τ�τλοι συµµε-
τοχ�r σε �δια κεφ�λαια

Κατοχ� χρεογρ�φων που αντιπροσωπε�ουν δικαι�µατα ιδιοκτησ�αr επ� εταιρει�ν � οιονε� εταιρει�ν.
Αυτ� τα χρε�γραφα παρ�χουν γενικ� στουr κατ�χουr δικα�ωµα µεριδ�ου επ� των κερδ�ν των εταιρει�ν
� των οιονε� εταιρει�ν και µεριδ�ου επ� των ιδ�ων κεφαλα�ων τουr σε περ�πτωση ρευστοπο�ησηr.

6.
Στοιχε�α π�γιου ενεργητικο� Για τουr σκοπο�r τουr καθεστ�τοr υποβολ�r πληροφορι�ν, αυτ� συν�στανται σε µη χρηµατοπιστωτικ�

ενσ�µατα � ασ�µατα π�για στοιχε�α ενεργητικο� που προορ�ζονται για επανειληµµ�νη χρ�ση για
δι�στηµα µεγαλ�τερο του 1 �τουr απ� δηλο�ντα ΝΧΙ. Περιλαµβ�νουν τη γη και τα κτ�ρια που
καταλαµβ�νουν τα ΝΧΙ, καθ�r και τον εξοπλισµ�, το λογισµικ� και �λλεr υποδοµ�r.

7.
Λοιπ� στοιχε�α ενεργητικο� Στοιχε�α ενεργητικο� που δεν περιλαµβ�νονται σε �λλη θ�ση

— Χρηµατοπιστωτικ�r παρ�γωγεr θ�σειr µε θετικ� ακαθ�ριστη αγορα�α αξ�α

— Ακαθ�ριστα ποσ� εισπρακτ�α σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α

— Ακαθ�ριστα ποσ� εισπρακτ�α σε σχ�ση µε αξ�α υπ� εκκαθ�ριση

— Εισπρακτ�οr δεδουλευµ�νοr τ�κοr δανε�ων

— Ειπρακτ�α µερ�σµατα

— Ειπρακτ�α ποσ� που δεν δεσµε�ονται µε την κ�ρια δραστηρι�τητα των ΝΧΙ

— Στοιχε�α ενεργητικο� σε αντιστοιχ�α µε κ�ρµατα που δεν εκδ�δονται απ� το κρ�τοr (µ�νο ισολογι-
σµο� των εθνικ�ν κεντρικ�ν τραπεζ�ν)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.
Ν�µισµα σε κυκλοφορ�α Τραπεζογραµµ�τια και κ�ρµατα σε κυκλοφορ�α που γενικ� χρησιµοποιο�νται για πληρωµ�r

— Τραπεζογραµµ�τια που εκδ�δονται απ� τιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr

— Τραπεζογραµµ�τια που εκδ�δονται απ� �λλα ΝΧΙ

— Κ�ρµατα που εκδ�δονται απ� τιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr

— Κ�ρµατα που εκδ�δονται απ� την κεντρικ� διο�κηση
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9.
Καταθ�σειr Ποσ� που οφε�λονται σε πιστωτ�r απ� τα δηλο�ντα ΝΧΙ, εκτ�r απ� εκε�να που προκ�πτουν απ� την

�κδοση διαπραγµατε�σεων χρεογρ�φων. Για τουr σκοπο�r του καθεστ�τοr υποβολ�r πληροφορι�ν, η
κατηγορ�α αυτ� αναλ�εται σε καταθ�σειr overnight, καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr, καταθ�σειr µε
προειδοπο�ηση και συµφων�εr µε �ρο επαναγορ�r.

9.1.
Καταθ�σειr overnight Καταθ�σειr που ε�ναι µετατρ�ψιµεr σε µετρητ� �/και µεταβιβ�σιµεr, �ταν αυτ� ζητηθε� µε επιταγ�,

γραπτ� εντολ� πληρωµ�r, εγγραφ� χρ�ωσηr λογαριασµο� � παρ�µοια µ�σα, χωρ�r σηµαντικ� καθυ-
στ�ρηση, περιορισµ� � κ�ρωση. Σε αυτ� το στοιχε�ο περιλαµβ�νονται υπ�λοιπα προπληρωµ�νων
καρτ�ν που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ. Αυτ� το στοιχε�ο δεν περιλαµβ�νει µη µεταβιβ�σιµεr καταθ�σειr οι
οπο�εr ε�ναι αναλ�ψιµεr �ταν αυτ� ζητηθε�, υπ�κεινται �µωr στην επιβολ� σηµαντικ�r κ�ρωσηr.

— Υπ�λοιπα (τοκοφ�ρα � µη) που ε�ναι �µεσα µετατρ�ψιµα σε µετρητ� �ταν αυτ� ζητηθε�, χωρ�r
καµ�α σηµαντικ� κ�ρωση � περιορισµ�, τα οπο�α �µωr δεν ε�ναι µεταβιβ�σιµα

— Υπ�λοιπα (τοκοφ�ρα � µη) που ε�ναι �µεσα µετατρ�ψιµα σε µετρητ�, µε το κλε�σιµο τηr ηµ�ραr
που �πεται τηr κατ�θεσηr, χωρ�r καµ�α σηµαντικ� κ�ρωση � περιορισµ�, τα οπο�α �µωr δεν ε�ναι
µεταβιβ�σιµα

— Υπ�λοιπα (τοκοφ�ρα � µη) που ε�ναι µεταβιβ�σιµα µε επιταγ�, γραπτ� εντολ� πληρωµ�r, εγγραφ�
χρ�ωσηr λογαριασµο� � παρ�µοια µ�σα, χωρ�r καµ�α σηµαντικ� κ�ρωση � περιορισµ�

— Υπ�λοιπα (τοκοφ�ρα � µη) προπληρωµ�νων καρτ�ν, οι οπο�εr δεν �χουν εξοφληθε�

— Μη διαπραγµατε�σιµα δ�νεια, που πρ�πει να αποπληρωθο�ν, µε το κλε�σιµο τηr ηµ�ραr που �πεται
τηr χορ�γησηr του δανε�ου

— Ακαθ�ριστα ποσ� εισπρακτ�α σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α που συνδ�ονται µε «καταθ�σειr
overnight»

9.2.
Καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr Μη µεταβιβ�σιµεr καταθ�σειr που δεν µπορο�ν να µετατραπο�ν σε µετρητ� πριν απ� τη λ�ξη µιαr

συµφωνηµ�νηr προθεσµ�αr � που µπορο�ν να µετατραπο�ν σε µετρητ� πριν απ� τη λ�ξη αυτ�r τηr
προθεσµ�αr, µε τον �ρο �τι ο δικαιο�χοr επιβαρ�νεται µε ορισµ�νη κ�ρωση. Αυτ� το στοιχε�ο περιλαµ-
β�νει επ�σηr διοικητικ� ρυθµιζ�µενεr αποταµιευτικ�r καταθ�σειr, �που το κριτ�ριο για την προθεσµ�α
δεν εφαρµ�ζεται (κατατ�σσονται στην κατηγορ�α προθεσµ�α λ�ξηr «�νω των 2 ετ�ν»).

9.2./α.
Καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr
µ�χρι και 1 �τοr

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr �χι µεγαλ�τερη του 1 �τουr, τα οπο�α δεν ε�ναι
µεταβιβ�σιµα και δεν µπορο�ν να µετατραπο�ν σε µετηρ� πριν απ� την προθεσµ�α λ�ξηr.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr �χι µεγαλ�τερη του 1 �τουr, τα οπο�α δεν ε�ναι
µεταβιβ�σιµα, µπορο�ν �µωr να εξαργυρωθο�ν πριν απ� τη λ�ξη τηr προθεσµ�αr µετ� απ� προηγο�-
µενη ειδοπο�ηση. �που �χει προηγηθε� προειδοπο�ηση, αυτ� τα υπ�λοιπα πρ�πει να ταξινοµο�νται
στα στοιχε�α 9.3./α. � 9.3./β, αντ�στοιχα.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr �χι µεγαλ�τερη του 1 �τουr, τα οπο�α δεν ε�ναι
µεταβιβ�σιµα, µπορο�ν �µωr να εξαργυρωθο�ν �ταν αυτ� ζητηθε�, µε την επιβολ� ορισµ�νων
κυρ�σεων.

— Ποσ� που τοποθετο�νται ωr περιθ�ριο εγγ�ησηr στο πλα�σιο συµβ�σεων παραγ�γων που πρ�πει να
εκκαθαριστο�ν εντ�r 1 �τουr, τα οπο�α αντιπροσωπε�ουν δεσµευµ�νεr καταθ�σειr τοποθετηµ�νεr
για προστασ�α απ� πιστωτικο�r κινδ�νουr, παραµ�νουν ωστ�σο στην κυρι�τητα του καταθ�τη και
ε�ναι πληρωτ�εr προr αυτ�ν κατ� την λ�ξη τηr σ�µβασηr.

— Μη διαπραγµατε�σιµα και διαπραγµατε�σιµα δ�νεια που αποδεικν�ονται απ� �να και µ�νο τ�τλο,
αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µ�χρι και 1 �τουr.

— Μη διαπραγµατε�σιµα χρε�γραφα που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ο-
νται µε τ�τλουr) αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µ�χρι και 1 �τουr.

— Χρ�η µειωµ�νηr εξασφ�λισηr που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ µε τη µορφ� καταθ�σεων � δανε�ων αρχικ�r
ηµεροµην�αr λ�ξηr �ωr και 1 �τουr.

— Ακαθ�ριστα ποσ� σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α, στεν� συνδεδεµ�να µε τιr «καταθ�σειr µε
προθεσµ�α λ�ξηr �ωr 1 �τοr».
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9.2./β.
Καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr
�νω του 1 �τουr και �ωr 2 �τη

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν, τα οπο�α δεν ε�ναι
µεταβιβ�σιµα και δεν µπορο�ν να µετατραπο�ν σε µετρητ� πριν απ� την προθεσµ�α λ�ξηr.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν, τα οπο�α δεν ε�ναι
µεταβιβ�σιµα, µπορο�ν �µωr να εξαργυρωθο�ν πριν απ� την προθεσµ�α λ�ξηr µετ� απ� προηγο�-
µενη ειδοπο�ηση. �που �χει προηγηθε� ειδοπο�ηση, αυτ� τα υπ�λοιπα πρ�πει να ταξινοµο�νται στα
στοιχε�α 9.3./α. � 9.3./β, αντ�στοιχα.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν, τα οπο�α δεν ε�ναι
µεταβιβ�σιµα, µπορο�ν �µωr να εξαργυρωθο�ν �ταν αυτ� ζητηθε�, µε την επιβολ� ορισµ�νων
κυρ�σεων.

— Ποσ� που τοποθετο�νται ωr περιθ�ρια εγγ�ησηr στο πλα�σιο συµβ�σεων παραγ�γων που πρ�πει να
εκκαθαριστο�ν µεταξ� 1 και 2 ετ�ν, τα οπο�α αντιπροσωπε�ουν δεσµευµ�νεr καταθ�σειr τοποθετη-
µ�νεr για προστασ�α απ� πιστωτικο�r κινδ�νουr, παραµ�νουν ωστ�σο στην κυρι�τητα του καταθ�τη
και ε�ναι πληρωτ�εr προr αυτ�ν κατ� τη λ�ξη τηr σ�µβασηr.

— Μη διαπραγµατε�σιµα και διαπραγµατε�σιµα δ�νεια που αποδεικν�ονται απ� �να και µ�νο τ�τλο,
αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν.

— Μη εµπορε�σιµοι τ�τλοι που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ονται µε
τ�τλουr) αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν.

— Χρ�η µειωµ�νηr εξασφ�λισηr που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ µε τη µορφ� καταθ�σεων � δανε�ων αρχικ�r
ηµεροµην�αr λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν.

— Ακαθ�ριστα ποσ� σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α, στεν� συνδεδεµ�να µε τιr «καταθ�σειr µε
προθεσµ�α �νω του 1 �τουr και �ωr 2 ετ�ν».

9.2./γ.
Καταθ�σειr µε προθεσµ�α λ�ξηr
�νω των 2 ετ�ν

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν, τα οπο�α δεν ε�ναι µεταβιβ�σιµα
και δεν µπορο�ν να µετατραπο�ν σε µετρητ� πριν απ� την ηµεροµην�α λ�ξηr.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν, τα οπο�α δεν ε�ναι µεταβιβ�-
σιµα, µπορο�ν �µωr να εξαργυρωθο�ν πριν απ� την ηµεροµην�α λ�ξηr µετ� απ� προηγο�µενη
ειδοπο�ηση. �που �χει προηγηθε� ειδοπο�ηση, αυτ� τα υπ�λοιπα πρ�πει να ταξινοµο�νται στα
στοιχε�α 9.3./α � 9.3./β, αντ�στοιχα.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν, τα οπο�α δεν ε�ναι µεταβιβ�-
σιµα, µπρο�ν �µωr να εξαργυρωθο�ν �ταν αυτ� ζητηθε�, µε την επιβολ� ορισµ�νων κυρ�σεων.

— Υπ�λοιπα (ανεξαρτ�τωr ηµεροµην�αr λ�ξηr) στα οπο�α τα επιτ�κια �/και �ροι καθορ�ζονται στο
εθνικ� δ�καιο και τα οπο�α ε�ναι σχεδιασµ�να για συγκεκριµ�νουr σκοπο�r (παραδε�γµατοr χ�ρη
χρηµατοδ�τηση κατοικ�αr) που θα λ�βουν χ�ρα µετ� το χρονικ� πλα�σιο των 2 ετ�ν (ακ�µη και αν
απ� τεχνικ� �ποψη ε�ναι �µεσα εξαργυρ�σιµα κατ�πιν απα�τησηr του κατ�χου).

— Ποσ� που κατατ�θενται ωr περιθ�ριο εγγ�ησηr στο πλα�σιο συµβ�σεωr παραγ�γων που λ�γουν σε
περισσ�τερα απ� 2 χρ�νια, τα οπο�α αντιπροσωπε�ουν δεσµευµ�νεr καταθ�σειr τοποθετηµ�νεr για
προστασ�α απ� πιστωτικο�r κινδ�νουr, παραµ�νουν ωστ�σο στην κυρι�τητα του καταθ�τη και ε�ναι
πληρωτ�εr προr αυτ�ν κατ� τη λ�ξη τηr σ�µβασηr.

— Μη διαπραγµατε�σιµα και διαπραγµατε�σιµα δ�νεια που αποδεικν�ονται απ� �να και µ�νο τ�τλο,
αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν.

— Μη διαπραγµατε�σιµα χρε�γραφα που επιδ�δονται απ� τα ΝΧΙ (που αποδεικν�ονται � δεν αποδει-
κν�ονται µε τ�τλουr) αρχικ�r προθεσµ�αr �νω των 2 ετ�ν.

— Χρ�η µειωµ�νηr εξασφ�λισηr που εκδ�δονται απ� τα ΝΧΙ µε τη µορφ� καταθ�σεων � δανε�ων
αρχικ�r προθεσµ�αr �νω των 2 ετ�ν.

— Ακαθ�ριστα ποσ� σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α, στεν� συνδεδεµ�να µε τιr «καταθ�σειr µε
προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν».

9.3.
Καταθ�σειr υπ� προειδοπο�ηση Μη µεταβιβ�σιµεr καταθ�σειr χωρ�r οποιαδ�ποτε προθεσµ�α λ�ξηr, που δεν µπορο�ν να µετατραπο�ν

σε ν�µισµα χωρ�r να παρ�λθει µια περ�οδοr προειδοπο�ησηr, πριν απ� τη λ�ξη τηr οπο�αr η µετατροπ�
σε µετρητ� δεν ε�ναι δυνατ� � ε�ναι δυνατ� µ�νο µε την επιβολ� κ�ποιαr κ�ρωσηr. Περιλαµβ�νει
καταθ�σειr οι οπο�εr αν και απ� νοµικ� �ποψη ε�ναι �σωr εξαργυρ�σιµεr σε πρ�τη ζ�τηση, υπ�κεινται
στην επιβολ� σηµαντικ�ν κυρ�σεων και περιορισµ�ν σ�µφωνα µε τιr εθνικ�r πρακτικ�r (κατατ�σσο-
νται στην κατηγορ�α προθεσµ�αr «µ�χρι και 3 µ�νεr»), καθ�r και επενδυτικο�r λογαριασµο�r χωρ�r
περ�οδο προειδοπο�ησηr � προθεσµ�α λ�ξηr, οι οπο�οι �µωr περιλαµβ�νουν περιοριστικο�r �ρουr
αν�ληψηr (κατατ�σσονται στην κατηγορ�α προθεσµ�αr «µ�χρι και 3 µ�νεr»).
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9.3./α.
Καταθ�σειr εξαργυρ�σιµεr µε
προειδοπο�ηση µ�χρι και 3 µην�ν

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται χωρ�r προθεσµ�α λ�ξηr, αναλ�ψιµα µ�νο µε την προϋπ�θεση προειδο-
πο�ησηr σε δι�στηµα µ�χρι και 3 µην�ν. Ε�ν υπ�ρχει η δυνατ�τητα εξαργ�ρωσ�r τουr πριν απ� τη
λ�ξη αυτ�r τηr περι�δου προειδοπο�ησηr (� ακ�µη και σε πρ�τη ζ�τηση), αυτ� συνεπ�γεται την
επιβολ� κ�ρωσηr.

— Με µεταβιβ�σιµεr αποταµιευτικ�r καταθ�σειr �ψεωr και �λλοι τ�ποι καταθ�σεων απ� το ευρ�
κοιν� οι οπο�εr, αν και ε�ναι ν�µιµα εξαργυρ�σιµεr σε πρ�τη ζ�τηση, υπ�κεινται στην επιβολ�
σηµαντικ�ν κυρ�σεων.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr και ε�ναι µη µεταβιβ�σιµα, υπ�κεινται �µωr σε
υποχρ�ωση προειδοπο�ησηr σε δι�στηµα µικρ�τερο των 3 µην�ν για πρ�ωρη εξαργ�ρωση.

— Ακαθ�ριστα ποσ� εισπρακτ�α σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α συνδεδεµ�να µε τιr καταθ�σειr τιr
οπο�εr αφορο�ν.

9.3./β.
Καταθ�σειr υπο προειδοπο�ηση �νω
των 3 µην�ν, � υπ� προειδοπο�ηση
�νω των 2 ετ�ν (αν�λογα µε την
περ�πτωση)

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται χωρ�r προθεσµ�α λ�ξηr και τα οπο�α µπρο�ν να εξαργυρωθο�ν µ�νο
υπ� την προϋπ�θεση προειδοπο�ησηr σε δι�στηµα �νω των 3 µην�ν. Αν υπ�ρχει η δυνατ�τητα
εξαργ�ρωσ�r τουr πριν απ� τη λ�ξη αυτ�r τηr περι�δου προειδοπο�ησηr (� ακ�µη και σε πρ�τη
ζ�τηση), επιβ�λλονται κυρ�σειr.

— Επενδυτικο� λογαριασµο� χωρ�r περ�οδο προειδοπο�ησηr � ηµεροµην�α λ�ξηr, οι οπο�οι �µωr
περιλαµβ�νουν περιοριστικο�r �ρουr αν�ληψηr.

— Υπ�λοιπα που τοποθετο�νται µε προθεσµ�α λ�ξηr και ε�ναι µη µεταβιβ�σιµα, υπ�κεινται �µωr σε
υποχρ�ωση προειδοπο�ησηr �νω των 3 µην�ν για πρ�ωρη εξαργ�ρωση.

— Ακαθ�ριστα ποσ� εισπρακτ�α σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α συνδεδεµ�να µε τιr καταθ�σειr τιr
οπο�εr αφορο�ν.

9.4.
Συµφων�εr µε �ρο επαναγορ�r
Repos

Αντ�στοιχα µε τα µετρηρτ� που λαµβ�νονται αντ� χρεογρ�φων που πωλο�νται απ� δηλο�ντα ΝΧΙ µε
µια δεδοµ�νη τιµ� µε δ�σµευση επαναγορ�r των ιδ�ων (� παροµο�ων χρεογρ�φων) µε σταθερ� τιµ� σε
µια καθορισµ�νη µελλοντικ� ηµεροµην�α.

— Ποσ� που λαµβ�νονται αντ� χρεογρ�φων που µεταβιβ�ζονται προσωριν� σε τρ�τουr µε τη µορφ�
µιαr συµφων�αr επαναγορ�r.

— Ποσ� που λαµβ�νονται αντ� χρεογρ�φων που µεταβιβ�ζονται προσωριν� σε τρ�τουr µε τη µορφ�
δανεισµο� οµολ�γων (�ναντι δεσµευµ�νων καταθ�σεων).

— Ποσ� που λαµβ�νονται αντ� χρεογρ�φων που µεταβιβ�ζονται προσωριν� σε τρ�τουr µε τη µορφ�
π�λησηr/επαναγορ�r.

10.
Μερ�δια/µον�δεr οργανισµ�ν
ΑΚΑΧ

�δια � µον�δεr που εκδ�δονται απ� οργανισµο�r ΑΚΑΧ. Οι οργανισµο� ΑΚΑΧ ε�ναι συλλογικ�r
επενδ�σειr, των οπο�ων τα µερ�δια/µον�δεr, απ� �ποψη ρευστ�τηταr, αποτελο�ν συγγεν� υποκατ�-
στατα των καταθ�σεων και οι οπο�οι επενδ�ουν κυρ�ωr σε τ�τλουr τηr χρηµαταγορ�r �/και σε �λλα
διαπραγµατε�σιµα χρε�γραφα, µε εναποµ�νουσα δι�ρκεια µ�χρι και 1 �τουr, �/και σε τραπεζικ�r
καταθ�σειr, στοχε�ονταr σε �να συντελεστ� απ�δοσηr που πλησι�ζει τα επιτ�κια των τ�τλων τηr
χρηµαταγορ�r.

11.
Εκδοθ�ντα χρε�γραφα Χρε�γραφα εκτ�r απ� µετοχ�r � τ�τλουr χρηµαταγορ�r που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ, τα οπο�α αποτελο�ν

συν�θωr διαπραγµατε�σιµουr τ�τλουr και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε δευτερογενε�r αγορ�r �
µπορο�ν να συµψηφιστο�ν στην αγορ� και δεν παρ�χουν στον κ�τοχο δικα�ωµα ιδιοκτησ�αr �ναντι του
εκδ�δοντοr ιδρ�µατοr. Αυτ� το στοιχε�ο περιλαµβ�νει χρε�γραφα (εκτ�r απ� εκε�να η διαπραγµ�τευση
των οπο�ων γ�νεται στιr χρηµαταγορ�r — βλ�πε θ�ση 12) που παρ�χουν στον κ�τοχο απερι�ριστο
δικα�ωµα εν�r σταθερο� � συµβατικ� καθοριζ�µενου εισοδ�µατοr µε τη µορφ� πληρωµ�r τοκοµεριδ�ων
�/και εν�r καθορισµ�νου σταθερο� ποσο� σε µια συγκεκριµ�νη ηµεροµην�α (� ηµεροµην�εr) � αρχ�ζο-
νταr απ� µια ηµεροµην�α που ορ�ζεται κατ� τη χρονικ� στιγµ� τηr �κδοσηr. Περιλαµβ�νει επ�σηr
διαπραγµατε�σιµα δ�νεια που �χουν αναδιαρθρωθε� σε �να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και
που αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε οργανωµ�νεr (δευτερογενε�r) αγορ�r.
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11./α.
Χρε�γραφα µε αρχικ� προθεσµ�α
λ�ξηr µ�χρι και 1 �τουr

— ∆ιαπραγµατε�σιµα χρε�γραφα που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ονται
µε τ�τλουr) αρχικ�r προθεσµ�αr λ�ξηr µ�χρι και 1 �τουr, που �µωr δεν µπορο�ν να αποτελο�ν
αντικε�µενο συναλλαγ�r στιr χρηµαταγορ�r (βλ�πε θ�ση 12).

— ∆ιαπραγµατε�σιµα δ�νεια µε αρχικ� προθεσµ�α λ�ξηr �νω του 1 �τουr που �χουν αναδιαρθρωθε� σε
�να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε οργανωµ�νεr
(δευτερογενε�r) αγορ�r.

— Χρ�η µειωµ�νηr εξασφ�λισηr που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ µε τη µορφ� χρεογρ�φων και καταθ�σεων �
δανε�ων αρχικ�r προθεσµ�αr λ�ξηr µ�χρι και 1 �τουr.

11./β.
Χρε�γραφα αρχικ�r ηµεροµην�αr
λ�ξηr �νω του 1 �τουr και µ�χρι και
2 ετ�ν

— ∆ιαπραγµατε�σιµα χρε�γραφα που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ονται
µε τ�τλουr) αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν, που �µωr δεν µπορο�ν να αποτελο�ν
αντικε�µενο συναλλαγ�r στιr χρηµαταγορ�r (βλ�πε θ�ση 12).

— ∆ιαπραγµατε�σιµα δ�νεια µε αρχικ� προθεσµ�α λ�ξηr �νω του 1 �τουr και µ�χρι 2 ετ�ν που �χουν
αναδιαρθρωθε� σε �να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλ-
λαγ�r σε οργανωµ�νεr (δευτερογενε�r) αγορ�r.

— Χρ�η µειωµ�νηr εξασφ�λισηr που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ µε τη µορφ� χρεογρ�φων και καταθ�σεων �
δανε�ων αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µεταξ� 1 και 2 ετ�ν.

11./γ.
Χρε�γραφα αρχικ�r προθεµ�αr
λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν

— ∆ιαπραγµατε�σιµα χρε�γραφα που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ (που αποδεικν�ονται � δεν αποδεικν�ονται
µε τ�τλουr) αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν, που �µωr δεν µπορο�ν να αποτελο�ν
αντικε�µενο συναλλαγ�r στιr χρηµαταγορ�r (βλ�πε θ�ση 12).

— ∆ιαπραγµατε�σιµα δ�νεια µε αρχικ� προθεσµ�α λ�ξηr �νω των 2 ετ�ν που �χουν αναδιαρθρωθε� σε
�να µεγ�λο αριθµ� πανοµοι�τυπων τ�τλων και αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε οργανωµ�νεr
(δευτερογενε�r) αγορ�r.

— Χρ�η µειωµ�νηr εξασφ�λισηr που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ µε τη µορφ� χρεογρ�φων και καταθ�σεων �
δανε�ων αρχικ�r ηµεροµην�αr λ�ξηr µ�χρι και 2 ετ�ν.

12.
Τ�τλοι χρηµαταγορ�r Πρ�κειται για εµπορε�σιµουr τ�τλουr που εκδ�δονται απ� ΝΧΙ, οι οπο�οι �χουν υψηλ� βαθµ� ρευστ�τη-

ταr, ο οπο�οr προκ�πτει επειδ� αποτελο�ν αντικε�µενο συναλλαγ�r σε αγορ�r µε µεγ�λη ρευστ�τητα
(παραδε�γµατοr χ�ρη, µε υψηλ� κ�κλο εργασι�ν και σηµαντικ� ποσ� χρηµατοπιστωτικ�ν τ�τλων που
παρ�χουν �µεση και χαµηλο� κ�στουr µετατρεψιµ�τητα αυτ�ν των τ�τλων και εµπερι�χουν µικρ�
κ�νδυνο απ� αδυναµ�α εκπλ�ρωσηr υποχρε�σεων � επιτοκ�ων), στιr οπο�εr συµµετ�χουν κατ� κ�ριο
λ�γο ΝΧΙ και �λλα χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα. Εκτεν�στερη ενηµ�ρωση σχετικ� µε τον ορισµ� των
τ�τλων τηr χρηµαταγορ�r και την κατ� χ�ρεr κατ�ταξη παρ�χεται στο παρ�ρτηµα 1 του Οδηγο�
κατ�ρτισηr χρηµατικ�r και τραπεζικ�r στατιστικ�r τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr, στο κεφ�λαιο
µε τ�τλο Τ�τλοι χρηµαταγορ�r — Οδηγ�εr για τη διασφ�λιση συν�πειαr στην ταξιν�µιση σε ολ�κληρη
την ΟΝΕ.

13.
Κεφ�λαιο και αποθεµατικ� Για τουr σκοπο�r του συστ�µατοr υποβολ�r πληροφορι�ν, αυτ� η κατηγορ�α περιλαµβ�νει τα ποσ�

που προκ�πτουν απ� την �κδοση µετοχικο� κεφαλα�ου απ� τα δηλο�ντα ΝΧΙ προr µετ�χουr και �λλουr
ιδιοκτ�τεr και αντιπροσωπε�ουν για τον κ�τοχο δικαι�µατα ιδιοκτησ�αr στο ΝΧΙ και γενικ� δικα�ωµα
µεριδ�ου επ� των κερδ�ν του και των ιδ�ων του κεφαλα�ων σε περ�πτωση ρευστοπο�ησηr. Περιλαµβ�νο-
νται επ�σηr τα κεφ�λαια που προκ�πτουν απ� µη κατανεµηµ�να µερ�σµατα � κεφ�λαια που �χουν
δεσµευτε� απ� τα δηλο�ντα ΝΧΙ ωr πρ�βλεψη πιθαν�ν µελλοντικ�ν πληρωµ�ν και υποχρε�σεων.

— Μετοχικ� κεφ�λαιο

— Μη κατανεµηµ�να µερ�σµατα � κεφ�λαια

— Ειδικ�r προβλ�ψειr �ναντι δανε�ων, χρεογρ�φων και �λλων στοιχε�ων ενεργητικο�

— Αντισταθµιστικ� εγγραφ� που αντιπροσωπε�ει απ�λειεr που δεν �χουν ακ�µη πραγµατοποιηθε� και
προκ�πτουν απ� παρ�γωγεr χρηµατοπιστωτικ�r θ�σειr µε αρνητικ�r ακαθ�ριστεr αξ�εr αγορ�r
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14.
Λοιπ�r υποχρε�σειr Στοιχε�α υποχρε�σεων που δεν περιλαµβ�νονται σε �λλο σηµε�ο.

— Παρ�γωγεr χρηµατοπιστωτικ�r θ�σειr µε αρνητικ�r ακαθ�ριστεr αξ�εr αγορ�r

— Ακαθ�ριστα σ�νολα πληρωτ�α σε σχ�ση µε εκκρεµ� στοιχε�α

— Ακαθ�ριστα σ�νολα πληρωτ�α σε σχ�ση µε αξ�α υπ� εκκαθ�ριση

— Πληρωτ�οr δεδουλευµ�νοr τ�κοr δανε�ων

— Πληρωτ�α µερ�σµατα

— Πληρωτ�α ποσ� που δεν συνδ�ονται µε την κ�ρια δραστηρι�τητα των ΝΧΙ

— Προβλ�ψειr που αντιπροσωπε�ουν υποχρε�σειr προr τρ�τουr

— Πληρωµ�r περιθωρ�ων που γ�νονται στο πλα�σιο συµβ�σεων παραγ�γων, τα οπο�α αντιπροσω-
πε�ουν δεσµευµ�νεr καταθ�σειr τοποθετηµ�νεr για προστασ�α απ� πιστωτικο�r κινδ�νουr, παραµ�-
νουν ωστ�σο στην κυρι�τητα του καταθ�τη και ε�ναι πληρωτ�εr προr αυτ�ν κατ� την εκκαθ�ριση
τηr σ�µβασηr

— Καθαρ�r θ�σειr που προκ�πτουν απ� το δανεισµ� χρεογρ�φων χωρ�r δεσµευµ�νεr καταθ�σειr

— Καθαρ� ποσ� πληρωτ�α σε σχ�ση µε µελλοντικο�r διακανονισµο�r συναλλαγ�ν µε χρε�γραφα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕVΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι. Καθεστ�r �σον αφορ� την υποχρ�ωση υποβολ�r πληροφορι�ν για τα µικρ� πιστωτικ� ιδρ�µατα

1. Τα µικρ� πιστωτικ� ιδρ�µατα υποβ�λλουν �να ελ�χιστο πληροφορι�ν για τουr σκοπο�r του συστ�µατοr των
ελ�χιστων υποχρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν στο πλα�σιο του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν
(ΕΣΚΤ) σ�µφωνα µε τον π�νακα ΙΑ. Τα στοιχε�α για τη β�ση των αποθεµ�των των µικρ�ν ιδρυµ�των για
τρειr (µηνια�εr) περι�δουr τ�ρησηr βασ�ζονται στα στοιχε�α του τ�λουr του τριµ�νου που συλλ�γονται απ�
τιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr (ΕθνΚΤ) µε προθεσµ�α 28 εργ�σιµων ηµερ�ν.

ΙΙ. Υποβολ� οµαδοποιηµ�νων πληροφορι�ν σε ενοποιηµ�νη β�ση απ� πιστωτικ� ιδρ�µατα που υπ�κεινται στην
υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν του ΕΣΚΤ

2. Μετ� απ� σχετικ� �δεια απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα (ΕΚΤ), τα πιστωτικ� ιδρ�µατα που
υπ�κεινται στην υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν µπορο�ν να προβα�νουν στην υποβολ�
στατιστικ�ν πληροφορι�ν µε ενοποιηµ�νο τρ�πο, ωr �µιλοr πιστωτικ�ν ιδρυµ�των που υπ�κεινται στη
σχετικ� υποχρ�ωση στο πλα�σιο τηr αυτ�r εθνικ�r επικρ�τειαr, υπ� την προϋπ�θεση �τι �λα τα ιδρ�µατα
�χουν αποποιηθε� το πλεον�κτηµα τυχ�ν εφ�παξ απαλλαγ�r απ� τη σχετικ� υποχρ�ωση. Ωστ�σο, το
πλεον�κτηµα τηr εφ�παξ απαλλαγ�r εξακολουθε� να ισχ�ει για τον �µιλο ωr σ�νολο. �λα τα ενδιαφερ�µενα
ιδρ�µατα περιλαµβ�νονται ξεχωριστ� στην κατ�σταση των νοµισµατικ�ν χρηµατοπιστωτικ�ν ιδρυµ�των
(ΝΧΙ) τηr ΕΚΤ.

3. Ε�ν ο �µιλοr ωr σ�νολο αν�κει στην κατηγορ�α των µικρ�ν ιδρυµ�των, απαιτε�ται µ�νο η συµµ�ρφωση µε
την απλοποιηµ�νη υποχρ�ωση υποβολ�r πληροφορι�ν που ισχ�ει για τα µικρ� ιδρ�µατα. Σε αντ�θετη
περ�πτωση, εφαρµ�ζεται το πλ�ρεr σ�στηµα υποβολ�r πληροφορι�ν.

ΙΙΙ. Η στ�λη «εκ των οπο�ων ΠΙ που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ»

4. Η στ�λη «εκ των οπο�ων ΠΙ που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ»
δεν περιλαµβ�νει τιr υποχρε�σειr των δηλο�ντων ιδρυµ�των �ναντι ιδρυµ�των που απαλλ�σσονται απ� το
σ�στηµα των ελ�χιστων υποχρεωτικ�ν αποθεµατικ�ν στο πλα�σιο του ΕΣΚΤ, �τοι ιδρυµ�των που απαλλ�σ-
σονται για λ�γουr �λλουr εκτ�r απ� την εφαρµογ� επ’ αυτ�ν µ�τρων αναδιοργ�νωσηr.

5. Η κατ�σταση των απαλλασσ�µενων ιδρυµ�των περιλαµβ�νει µ�νο τα ιδρ�µατα που απαλλ�σσονται για
λ�γουr �λλουr εκτ�r απ� την εφαρµογ� επ’ αυτ�ν µ�τρων αναδιοργ�νωσηr. Τα ιδρ�µατα που απαλλ�σσο-
νται προσωριν� απ� την υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�χιστων αποθεµατικ�ν λ�γω του �τι υποβ�λλονται σε
διαδικασ�α αναδιοργ�νωσηr, θεωρο�νται ωr ιδρ�µµατα που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση διατ�ρησηr ελ�-
χιστων αποθεµατικ�ν και, για το λ�γο αυτ�, οι υποχρε�σειr �ναντι αυτ�ν καλ�πτονται απ� τη στ�λη «εκ
των οπο�ων ΠΙ που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ». Στη στ�λη
αυτ� εµπ�πτουν επ�σηr οι υποχρε�σειr �ναντι ιδρυµ�των τα οπο�α στην πραγµατικ�τητα δεν υποχρεο�νται
να διατηρο�ν ελ�χιστα αποθεµατικ� στο πλα�σιο του ΕΣΚΤ λ�γω τηr εφαρµογ�r τηr εφ�παξ απαλλαγ�r.

ΜΕΡΟΣ 2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι. Τα πιστωτικ� ιδρ�µατα που υπ�κεινται σε πλ�ρη υποχρ�ωση υποβολ�r πληροφορι�ν

6. Για το σωστ� υπολογισµ� τηr β�σηr επ� τηr οπο�αr εφαρµ�ζεται �να θετικ� ποσοστ� απαιτε�ται µηνια�α
αν�λυση των καταθ�σεων προθεσµ�αr δι�ρκειαr �νω των 2 ετ�ν, των καταθ�σεων υπ� προειδοπο�ηση
δι�ρκειαr �νω των 2 ετ�ν και των υποχρε�σεων σε συµφων�εr µε �ρο επαναγορ�r των πιστωτικ�ν
ιδρυµ�των �ναντι των «ΝΧΙ» («εγχωρ�ων» και «�λλων κρατ�ν µελ�ν που συµµετ�χουν στη Νοµισµατικ�
�νωση»), των «ΠΙ που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ» και
των τοµ�ων τηr «κεντρικ�r κυβ�ρνησηr», καθ�r και �ναντι του «υπ�λοιπου κ�σµου». Τα πιστωτικ� ιδρ�-
µατα µπορο�ν επ�σηr να υποβ�λλουν πληροφορ�εr για θ�σειr κυρ�ωr �ναντι «�λλων ΝΧΙ εκτ�r απ� ΠΙ που
υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, την ΕΚΤ και τιr ΕθνΚΤ», παρ� �ναντι «ΝΧΙ» και
«ΠΙ που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ», υπ� τον �ρο �τι
αυτ� δεν συνεπ�γεται απ�λεια στοιχε�ων και δεν επηρε�ζει θ�σειr που εµφα�νονται µε �ντονα τυπογραφικ�
στοιχε�α. Επιπλ�ον, αν�λογα µε τα εθνικ� συστ�µατα συλλογ�r των πληροφορι�ν και µε την επιφ�λαξη τηr
πλ�ρουr συµµ�ρφωσηr µε τουr ορισµο�r και τιr αρχ�r κατ�ταξηr του ισολογισµο� του ΝΧΙ, �πωr καθορ�ζο-
νται στον παρ�ντα κανονισµ�, τα πιστωτικ� ιδρ�µατα που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµα-
τικ�ν µπορο�ν, εναλλακτικ�, να παρ�χουν τιr πληροφορ�εr που ε�ναι απαρα�τητεr για τον υπολογισµ� τηr
β�σηr των αποθεµατικ�ν, εκτ�r απ� εκε�νεr που αφορο�ν διαπραγµατε�σιµα µ�σα, σ�µφωνα µε το
παρ�ρτηµα Ι π�νακαr 1 υποσηµε�ωση 7, υπ� τον �ρο �τι δεν επηρε�ζει θ�σειr που εµφαν�ζονται µε �ντονα
τυπογραφικ� στοιχε�α.
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7. Η υποβολ� αυτ�ν των πληροφορι�ν θα ε�ναι υποχρεωτικ�, µε �ναρξη την υποβολ� των στοιχε�ων του τ�λουr
∆εκεµβρ�ου του 1999 (µε εξα�ρεση τιr καταθ�σειr υπ� προειδοπο�ηση δι�ρκειαr �νω των 2 ετ�ν, στην
περ�πτωση των οπο�ων η υποβολ� των στοιχε�ων εξακολουθε� να ε�ναι προαιρετικ� µ�χρι νε�τερων οδηγι�ν).
Μ�χρι την ηµεροµην�α αυτ�, τα ιδρ�µατα που υποβ�λλουν στοιχε�α θα �χουν τη δυνατ�τητα να επιλ�ξουν να
εκπληρ�σουν αυτ� την υποχρ�ωση προαιρετικ� �τοι τουr επιτρ�πεται να αναφ�ρουν ε�τε πραγµατικ�
στοιχε�α (συµπεριλαµβανοµ�νων µηδενικ�ν θ�σεων) ε�τε «µη υπ�ρχοντα στοιχε�α» (µε τη χρ�ση του
κατ�λληλου συµβ�λου) για µια ενδι�µεση περ�οδο εν�r �τουr απ� την 1η Ιανουαρ�ου 1999.

8. Τα ιδρ�µατα που υποχρεο�νται να υποβ�λλουν πληροφορ�εr οφε�λουν να αποφασ�σουν ε�ν επιθυµο�ν να
αναφ�ρουν αληθιν� στοιχε�α � «µη υπ�ρχοντα στοιχε�α» για την ενδι�µεση περ�οδο. Ε�ν αποφασ�σουν να
υποβ�λλουν αληθιν� στοιχε�α, δεν θα �χουν πλ�ον το δικα�ωµα να αναφ�ρουν «µη υπ�ρχοντα στοιχε�α».

9. Τα πιστωτικ� ιδρ�µατα υποχρεο�νται να υπολογ�ζουν τη β�ση των αποθεµατικ�ν για την πρ�τη περ�οδο
τ�ρησηr κατ� το τρ�το στ�διο µε β�ση τον εναρκτ�ριο ισολογισµ� τηr 1ηr Ιανουαρ�ου 1999 (1).

ΙΙ. Μικρ� πιστωτικ� ιδρ�µατα

10. Τα µικρ� πιστωτικ� ιδρ�µατα υποχρεο�νται επ�σηr να υπολογ�ζουν τη β�ση των αποθεµατικ�ν για την
πρ�τη περ�οδο τ�ρησηr κατ� το τρ�το στ�διο µε β�ση τον εναρκτ�ριο ισολογισµ� τηr 1ηr Ιανουαρ�ου 1999,
αλλ� µε προθεσµ�α υποβολ�r των στοιχε�ων τη 10η Vεβρουαρ�ου 1999.

11. Τα µικρ� πιστωτικ� ιδρ�µατα που υπ�κεινται στην υποχρ�ωση ελ�χιστων αποθεµατικ�ν, υποχρεο�νται να
υποβ�λλουν σε τρ�µηνη β�ση τα στοιχε�α που ε�ναι αναγκα�α για τον υπολογισµ� τηr β�σηr των αποθεµα-
τικ�ν (τα τετραγων�δια που σηµει�νονται µε * στον π�νακα 1 του παραρτ�µατοr Ι) σ�µφωνα µε τον
παρακ�τω π�νακα. Στον π�νακα αυτ� πρ�πει να εξασφαλ�ζεται πλ�ρηr αντιστοιχ�α µε τον π�νακα 1, �πωr
περιγρ�φεται κατωτ�ρω.

(1) Για τουr σκοπο�r του παρ�ντοr Κανονισµο�, ο εναρκτ�ριοr ισολογισµ�r τηr 1ηr Ιανουαρ�ου 1999 ταυτ�ζεται µε αυτ�ν του
τ�λουr του �τουr 1998.
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Π�νακαr 1Α:

Στοιχε�α που πρ�πει να υποβ�λλονται απ� τα µικρ� ΠΙ σε τρ�µηνη β�ση προr εκπλ�ρωση τηr υποχρ�ωσηr
ελ�χιστων αποθεµατικ�ν

Β�ση των αποθεµατικ�ν που υπολογ�ζεται ωr το
�θροισµα των εξ�r στηλ�ν του π�νακα 1:
(a) – (b) + (c) + (d) + (e) + (f) – (g) + (h) +
(i) + (j) + (k)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(σε ευρ� και σε νοµ�σµατα που δεν αν�κουν στην ΝΕ)

9 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
9.1e + 9.1x
9.2e + 9.2x
9.3e + 9.3x
9.4e + 9.4x

Απ� τιr οπο�εr:
9.2e + 9.2x µε προθεσµ�α λ�ξηr

�νω των 2 ετ�ν

Απ� τιr οπο�εr:
9.3e + 9.3x υπ� προειδοπο�ηση

�νω των 2 ετ�ν
Προαιρετικ� υποβολ� στοιχε�ων

Απ� τιr οπο�εr:
9.4e + 9.4x συµφων�εr µε �ρο επαναγορ�r

Εκκρεµ� ζητ�µατα, στ�λη (l) του π�νακα 1

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΣΑ
(σε ευρ� και σε νοµ�σµατα που δεν αν�κουν στην ΝΕ)

11 ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑVΑ
11e + 11x µε προθεσµ�α λ�ξηr

�νω των 2 ετ�ν

11 ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑVΑ
11e + 11x µε προθεσµ�α λ�ξηr

�νω των 2 ετ�ν

12 ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟVΟΡΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

�σον αφορ� τα µικρ� νοµισµατικ� χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα (ΝΧΙ), τα οπο�α δεν ε�ναι πιστωτικ�
ιδρ�µατα, οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr που αποφασ�ζουν να τα απαλλ�ξουν απ� την πλ�ρη υποχρ�ωση
υποβολ�r πληροφορι�ν, ενηµερ�νουν τα ενδιαφερ�µενα ιδρ�µατα σχετικ�, αλλ� συνεχ�ζουν, τουλ�χιστον,
να συλλ�γουν ετ�σια στοιχε�α για το συνολικ� ισολογισµ�, �στε να εξασφαλ�ζεται η παρακολο�θηση του
πλ�θουr των µικρ�ν ΝΧΙ που υποβ�λλουν πληροφορ�εr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕVΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ∆ΗΛΟΥΝΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Οι ακ�λουθοι ελ�χιστοι καν�νεr πρ�πει να εφαρµ�ζονται απ� τουr δηλο�ντεr φορε�r για την εκπλ�ρωση
τηr υποχρ�ωσηr υποβολ�r στατιστικ�ν πληροφορι�ν που επιβ�λλει η Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα
(ΕΚΤ):

1. Ελ�χιστοι καν�νεr για τη διαβ�βαση

α) Η υποβολ� των στοιχε�ων στιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr πρ�πει να πραγµατοποιε�ται εγκα�ρωr και
εντ�r των προθεσµι�ν που θ�τουν αυτ�r.

β) Οι στατιστικ�r εκθ�σειr πρ�πει να λαµβ�νουν τη µορφ� και τον τ�πο που καθορ�ζονται στιr τεχνικ�r
υποχρε�σειr για την υποβολ� στοιχε�ων που θ�τουν οι κεντρικ�r τρ�πεζεr.

γ) Πρ�πει να ορ�ζεται(-ονται) υπε�θυνο(-α) πρ�σωπο(-α) για επικοινων�εr.

δ) Πρ�πει να τηρο�νται οι σχετικ�r προδιαγραφ�r για τη διαβ�βαση δεδοµ�νων στιr εθνικ�r κεντρικ�r
τρ�πεζεr.

2. Ελ�χιστοι καν�νεr για την ακρ�βεια

ε) Οι στατιστικ�r πληροφορ�εr πρ�πει να ε�ναι ορθ�r:

— πρ�πει να τηρο�νται �λοι οι γραµµικο� περιορισµο� (παραδε�γµαοr χ�ρη οι ισολογισµο� πρ�πει να
ισοσκελ�ζονται, τα υποσ�νολα πρ�πει να αθρο�ζονται στα σ�νολα),

— τα µηνια�α και τριµηνια�α στοιχε�α πρ�πει να ε�ναι µεταξ� τουr συµβατ�.

στ) Οι δηλο�ντεr φορε�r πρ�πει να ε�ναι σε θ�ση να παρ�χουν πληροφορ�εr σχετικ� µε τιr εξελ�ξειr που
συνεπ�γονται τα υποβ�λλ�µενα στοιχε�α.

ζ) Οι στατιστικ�r πληροφορ�εr πρ�πει να ε�ναι πλ�ρειr. Τα ενδεχ�µενα κεν� πρ�πει να αναγνωρ�ζονται,
να δικαιολογο�νται στιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr και, εφ�σον ε�ναι δυνατ�ν, να καλ�πτονται το
συντοµ�τερο δυνατ�ν.

η) Οι στατιστικ�r πληροφορ�εr δεν πρ�πει να περι�χουν συνεχ� και διαρθρωτικ� κεν�.

θ) Οι δηλο�ντεr φορε�r πρ�πει να ακολουθο�ν τιr διαστ�σειr και το σ�στηµα των δεκαδικ�ν στοιχε�ων
που καθορ�ζουν οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr για τη διαβ�βαση δεδοµ�νων.

ι) Οι δηλο�ντεr φορε�r πρ�πει να ακολουθο�ν την πολιτικ� στρογγυλοπο�ησηr που καθορ�ζουν οι
κεντρικ�r εθνικ�r τρ�πεζεr για τη διαβ�βαση δεδοµ�νων.

3. Ελ�χιστοι καν�νεr για την εννοιολογικ� συµµ�ρφωση

ια) Οι στατιστικ�r πληροφορ�εr πρ�πει να συµµορφ�νονται µε τουr ορισµο�r και τιr κατατ�ξειr που
περι�χονται στον κανονισµ� τηr ΕΚΤ.

ιβ) Σε περ�πτωση ενδεχ�µενων αποκλ�σεων απ� αυτο�r τουr ορισµο�r και κατατ�ξειr, οι δηλο�ντεr
φορε�r πρ�πει να παρακολουθο�ν σε τακτικ� β�ση και να ποσοτικοποιο�ν τη διαφορ� µεταξ� του
χρησιµοποιο�µενου µ�τρου και του µ�τρου που καθορ�ζεται στον κανονισµ� τηr ΕΚΤ.

ιγ) Οι δηλο�ντεr φορε�r πρ�πει να ε�ναι σε θ�ση να ερµηνε�ουν αντιστοιχ�εr στα υποβαλλ�µενα στοιχε�α
σε σ�γκριση µε αυτ� των προηγο�µενων περι�δων.

4. Ελ�χιστοι καν�νεr για αναθεωρ�σειr

ιδ) Πρ�πει να ακολουθε�ται η πολιτικ� και οι διαδικασ�εr για τιr αναθεωρ�σειr που καθορ�ζουν οι
εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr. Αναθεωρ�σειr που αποκλ�νουν απ� τιr συν�θειr πρ�πει να συνοδε�ονται
απ� αιτιολογικ� σηµει�µατα.


