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II

(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων δεν απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

τηr 1ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

σχετικ� µε τιr απαιτ�σειr για στατιστικ� πληροφ�ρηση τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr
στον τοµ�α τηr στατιστικ�r ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr

(ΕΚΤ/1998/17)

(1999/294/ΕΚ)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

�χονταr υπ�ψη το καταστατικ� του Ευρωπαϊκο� Συστ�µα-
τοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν και τηr Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r
Τρ�πεζαr (εφεξ�r καλο�µενο το «καταστατικ�») και ιδ�ωr
τα �ρθρα 5.1, 12.1 και 14.3 αυτο�,

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι, για την εκπλ�ρωση των καθηκ�ντων του, το
Ευρωπαϊκ� Σ�στηµα Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν (ΕΣΚΤ)
�χει αν�γκη να καταρτ�ζει πλ�ρη και αξι�πιστα
µηνια�α, τριµηνια�α και ετ�σια στατιστικ� στοιχε�α
ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και ετ�σια στατιστικ� στοιχε�α
διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr, που να περιλαµβ�νουν
τα κ�ρια µεγ�θη που επηρε�ζουν τιr νοµισµατικ�r
συνθ�κεr και τιr αγορ�r συναλλ�γµατοr στα συµµε-
τ�χοντα κρ�τη-µ�λη, �που τα τελευτα�α θεωρο�νται
ωr µ�α οικονοµικ� επικρ�τεια·

(2) �τι το καταστατικ� απαιτε� απ� την Ευρωπαϊκ� Κε-
ντρικ� Τρ�πεζα (ΕΚΤ), βοηθο�µενη απ� τιr εθνικ�r
κεντρικ�r τρ�πεζεr (ΕθνΚΤ) να συλλ�γει ε�τε απ� τιr
αρµ�διεr εθνικ�r αρχ�r ε�τε απευθε�αr απ� τουr οικο-
νοµικο�r παρ�γοντεr τιr απαρα�τητεr στατιστικ�r
πληροφορ�εr για την εκπλ�ρωση των καθηκ�ντων
του ΕΣΚΤ, �τι το �ρθρο 5.2 του καταστατικο� απαι-
τε� απ� τιr ΕθνΚΤ να εκτελο�ν στο βαθµ� που ε�ναι
δυνατ�ν τα καθ�κοντα που αναφ�ρονται στο �ρθρο
5.1 του καταστατικο�.

(3) �τι, �πωr ορ�ζει η αιτιολογικ� σκ�ψη 12 του κανο-
νισµο� (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλ�ου, τηr 23ηr
Νοεµβρ�ου 1998, αναφορικ� µε τη συλλογ� στατισ-
τικ�ν πληροφορι�ν απ� την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ�
Τρ�πεζα, τα πρ�τα χρ�νια τηr ζ�νηr του ενια�ου
νοµ�σµατοr η σχ�ση κ�στουr/αποτελεσµατικ�τηταr
ενδ�χεται να επιβ�λλει οι υποχρε�σειr παροχ�r στα-

τιστικ�ν στοιχε�ων στην ΕΚΤ να εκπληρο�νται µ�σω
µεταβατικ�ν διαδικασι�ν λ�γω των υφιστ�µενων
αδυναµι�ν στα συστ�µατα συλλογ�r, �τι αυτ� µπο-
ρε� κυρ�ωr να συνεπ�γεται �τι, στην περ�πτωση των
χρηµατοπιστωτικ�ν συναλλαγ�ν στο ισοζ�γιο
πληρωµ�ν, τα στατιστικ� δεδοµ�να σχετικ� µε τιr
διασυνοριακ�r θ�σειr � συναλλαγ�r των συµµετε-
χ�ντων κρατ�ν µελ�ν, θεωρουµ�νων ωr µ�αr οικονο-
µικ�r επικρ�τειαr, να υπολογ�ζονται β�σει �λων των
θ�σεων � συναλλαγ�ν µεταξ� κατο�κων εν�r συµµε-
τ�χοντοr κρ�τουr µ�λουr και κατο�κων �λλων
χωρ�ν·

(4) �τι τα υφιστ�µενα στατιστικ� στοιχε�α σχετικ� µε
τιr θ�σειr και τιr συναλλαγ�r επ� των απαιτ�σεων
�/και των υποχρε�σεων των κατο�κων συµµετε-
χ�ντων κρατ�ν µελ�ν �ναντι κατο�κων �λλων
συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν θα εξακολουθ�σουν
να αναγγ�λλονται µετ� την �ναρξη του τρ�του στα-
δ�ου τηr Οικονοµικ�r και Νοµισµατικ�r �νωσηr
σ�µφωνα µε τιr εθνικ�r απαιτ�σειr � τιr καθιερωµ�-
νεr πρακτικ�r, �τι αυτ�r οι πληροφορ�εr ε�ναι ανα-
γκα�εr, κατ� τα πρ�τα χρ�νια τηr ζ�νηr του ενια�ου
νοµ�σµατοr, για την εκπλ�ρωση των απαιτ�σεων
παροχ�r στατιστικ�ν στοιχε�ων τηr Ευρωπαϊκ�r
Κεντρικ�r Τρ�πεζαr, �τι αυτ� δεν θα δηµιουργ�σει
πρ�σθετο φ�ρτο εργασ�αr στον αναγγ�λλοντα
πληθυσµ� για την παροχ� στατιστικ�ν στοιχε�ων·

(5) �τι σε ορισµ�να κρ�τη µ�λη, σ�µφωνα µε καθιερωµ�-
νεr εθνικ�r πρακτικ�r, o πραγµατικ�r αναγγ�λλων
πληθυσµ�r δεν αναγγ�λλει στοιχε�α στην ΕΚΤ, αλλ�
σε �λλη αρµ�δια εθνικ� στατιστικ� αρχ�, �τι, προ-
κειµ�νου να αντεπεξ�λθουν στιr απαιτ�σειr παροχ�r
στατιστικ�ν στοιχε�ων τηr ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ αυτ�ν
των κρατ�ν µελ�ν και οι �λλεr αρµ�διεr εθνικ�r
στατιστικ�r αρχ�r θα συνεργασθο�ν µεταξ� τουr,
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�πωr ορ�ζεται στη σ�σταση τηr Ευρωπαϊκ�r Κε-
ντρικ�r Τρ�πεζαr τηr 1ηr ∆εκεµβρ�ου 1998, σχετικ�
µε τιr απαιτ�σειr για στατιστικ� πληροφ�ρηση τηr
Ευρωπαϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr στον τοµ�α τηr
στατιστικ�r του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και τηr διε-
θνο�r επενδυτικ�r θ�σηr (ΕΚΤ/1998/ΝP21)·

(6) �τι η διαβ�βαση απ� τιr ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ εµπιστευ-
τικ�ν στατιστικ�ν πληροφορι�ν θα πραγµατοποιε�-
ται σε �ση �κταση και µε �ση λεπτοµ�ρεια απαιτε�-
ται για την �σκηση των καθηκ�ντων του ΕΣΚΤ, �τι
το καθεστ�r απορρ�του περιγρ�φεται στο �ρθρο 8
του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

(7) �τι σ�µφωνα µε τα �ρθρα 12.1 και 14.3 του καταστα-
τικο�, οι κατευθυντ�ριεr γραµµ�r τηr ΕΚΤ αποτε-
λο�ν αναπ�σπαστο µ�ροr του κοινοτικο� δικα�ου,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

�ρθρο 1

Ορισµο�

Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σηr κατευθυντ�ριαr γραµµ�r:

 µε τον �ρο «συµµετ�χον κρ�τοr µ�λοr» νοε�ται κ�θε
κρ�τοr µ�λοr το οπο�ο �χει υιοθετ�σει το ενια�ο
ν�µισµα σ�µφωνα µε τη συνθ�κη,

 µε τον �ρο «κ�τοικοr» και «διαµον�» νοε�ται η �παρξη
οικονοµικο� ενδιαφ�ροντοr στην οικονοµικ� επικρ�τεια
µιαr χ�ραr, �πωr περιγρ�φεται στο παρ�ρτηµα Α του
κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 2533/98,

 µε τον �ρο «διασυνοριακ� συναλλαγ�» νοε�ται κ�θε
συναλλαγ� που δηµιουργε� � εξοφλε�, εν �λω � εν µ�ρει,
απαιτ�σειr � υποχρε�σειr, � κ�θε συναλλαγ� η οπο�α
συνεπ�γεται µεταβ�βαση δικαι�µατοr επ� εν�r αντικει-
µ�νου µεταξ� κατο�κων συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν,
θεωρουµ�νων ωr µ�αr οικονοµικ�r επικρ�τειαr και
κατο�κων µη συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν �/και
κατο�κων τρ�των χωρ�ν. Οι διασυνοριακ�r θ�σειr
επ�σηr περιλαµβ�νουν γη, λοιπ�r κτηµατικ�r ιδιοκτησ�εr
και λοιπ� ακ�νητη περιουσ�α που ευρ�σκονται εκτ�r τηr
οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν
µελ�ν ιδιοκτησ�αr κατο�κων των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν �/και ευρ�σκονται εντ�r τηr οικονοµικ�r
επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, ιδιοκτη-
σ�αr κατο�κων µη-συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν �/και
κατο�κων τρ�των χωρ�ν, επ�σηr περιλαµβ�νονται και ο
νοµισµατικ�r χρυσ�r και ειδικ� τραβηκτικ� δικαι�-
µατα που αν�κουν σε κατο�κουr των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν. Εν το�τοιr, �ωr τιr 31 η ∆εκεµβρ�ου
2005, στο βαθµ� που ε�ναι αναγκα�ο για την κατ�ρτιση
τηr κ�νησηr των �µεσων επενδ�σεων και των επενδ�-
σεων χαρτοφυλακ�ου, καθ�r και του εισοδ�µατοr απ�
επενδ�σειr, στα πλα�σια των στατιστικ�ν στοιχε�ων του
ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και τηr διεθνο�r επενδυτικ�r
θ�σηr που καλ�πτουν την οικονοµικ� επικρ�τεια των
συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, οι �ροι «διασυνοριακ�r
θ�σειr» και «διασυνοριακ�r συναλλαγ�r» επ�σηr περι-
λαµβ�νουν θ�σειr και συναλλαγ�r επ� απαιτ�σεων �/

και υποχρε�σεων κατο�κων συµµετεχ�ντων κρατ�ν
µελ�ν �ναντι κατο�κων �λλων συµµετεχ�ντων κρατ�ν
µελ�ν,

 µε τον �ρο «ισοζ�γιο πληρωµ�ν» νοε�ται η στατιστικ�
δ�λωση µε την οπο�α αναγγ�λλονται, µε την κατ�λληλη
κατανοµ� διασυνοριακ�r συναλλαγ�r κατ� τη δι�ρκεια
του υπ� εξ�ταση µην�r, τριµ�νου και ηµερολογιακο�
�τουr,

 µε τον �ρο «διεθν�r επενδυτικ� θ�ση» νοε�ται το ετ�σιο
ισοζ�γιο των υπολο�πων των διασυνοριακ�ν χρηµατοοι-
κονοµικ�ν απαιτ�σεων και υποχρε�σεων σε συγκεκρι-
µ�νη ηµεροµην�α.

�ρθρο 2

Υποχρε�σειr στατιστικ�r πληροφ�ρησηr των εθνικ�ν
κεντρικ�ν τραπεζ�ν

1. Οι ΕθνΚΤ πρ�πει να διαθ�τουν στην ΕΚΤ τα απα-
ρα�τητα στοιχε�α για τιr διασυνοριακ�r θ�σειr και διασυνο-
ριακ�r συναλλαγ�r, �τσι �στε να µπορε� η ΕΚΤ να καταρτ�-
ζει το συγκεντρωτικ� ισοζ�γιο πληρωµ�ν και τη διεθν�
επενδυτικ� θ�ση τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετε-
χ�ντων κρατ�ν µελ�ν.

2. Τα απαιτο�µενα στατιστικ� στοιχε�α τ�θενται στη
δι�θεση τηr ΕΚΤ �πωr ορ�ζεται στα παραρτ�µατα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ τηr παρο�σαr κατευθυντ�ριαr γραµµ�r, τα οπο�α ε�ναι
σ�µφωνα προr τα τρ�χοντα διεθν� πρ�τυπα, και κυρ�ωr µε
την π�µπτη �κδοση του εγχειριδ�ου του ∆ΝΤ για το ισοζ�-
γιο πληρωµ�ν (BPM5).

3. Τα απαιτο�µενα στατιστικ� στοιχε�α του ισοζυγ�ου
πληρωµ�ν πρ�πει να ε�ναι διαθ�σιµα για κ�θε µ�να,
τρ�µηνο και ηµερολογιακ� �τοr και τηr διεθνο�r επενδυ-
τικ�r θ�σηr για το τ�λοr του υπ� εξ�ταση ηµερολογιακο�
�τουr.

�ρθρο 3

�γκαιρη παροχ� πληροφορι�ν

1. Τα µεγ�θη «κλειδι�» στο µηνια�ο ισοζ�γιο πληρωµ�ν
τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν
µελ�ν θα πρ�πει να ε�ναι διαθ�σιµα στην ΕΚΤ µ�χρι το
π�ραr των εργασι�ν τηr 30�r εργ�σιµηr ηµ�ραr µετ� το
τ�λοr του µην�r στον οπο�ο αφορο�ν τα στοιχε�α.

2. Τα τριµηνια�α αναλυτικ� στοιχε�α του ισοζυγ�ου
πληρωµ�ν τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν πρ�πει να ε�ναι διαθ�σιµα στην ΕΚΤ εντ�r
τρι�ν µην�ν απ� το τ�λοr του τριµ�νου στο οπο�ο αναφ�-
ρονται τα στοιχε�α.

3. Τα ετ�σια στοιχε�α του συγκεντρωτικο� ισοζυγ�ου
πληρωµ�ν τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν πρ�πει να ε�ναι διαθ�σιµα εντ�r τρι�ν µην�ν
απ� το τ�λοr του �τουr στο οπο�ο αναφ�ρονται τα στοιχε�α,
µε κατανοµ�r �διεr µε αυτ�r των τριµηνια�ων στοιχε�ων.

4. Τα στοιχε�α τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr πρ�πει να
ε�ναι διαθ�σιµα στην ΕΚΤ εντ�r ενν�α µην�ν απ� το τ�λοr
του �τουr στο οπο�ο αναφ�ρονται τα στοιχε�α.
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5. Η συλλογ� των δεδοµ�νων σε εθνικ� επ�πεδο πρ�πει
να διενεργε�ται µε σκοπ� την τ�ρηση των παραπ�νω
προθεσµι�ν.

�ρθρο 4

Προδιαγραφ�r για την µετ�δοση

1. Τα απαιτο�µενα στατιστικ� στοιχε�α πρ�πει να δια-
τ�θενται στην ΕΚΤ σ�µφωνα µε τιr προδιαγραφ�r που περι-
γρ�φονται στο παρ�ρτηµα 4 τηr παρο�σαr κατευθυντ�ριαr
γραµµ�r.

2. Οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr θα κ�νουν χρ�ση τηr
διευκ�λυνσηr που παρ�χεται απ� το ΕΣΚΤ, η οπο�α βασ�ζε-
ται στο τηλεπικοινωνιακ� δ�κτυο (ESCB-net) για την ηλεκ-
τρονικ� µετ�δοση των στοιχε�ων του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν
και τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr που απαιτο�νται απ�
την ΕΚΤ. Η µορφ� του στατιστικο� µην�µατοr που �χει
αναπτυχθε� για την ηλεκτρονικ� ανταλλαγ� των στατι-
στικ�ν πληροφορι�ν ε�ναι η µορφ� «GESMES/CB». H
απα�τηση αυτ� δεν εµποδ�ζει τη χρ�ση �λλων τρ�πων µετ�-
δοσηr των στατιστικ�ν πληροφορι�ν στην ΕΚΤ ωr µια
λ�ση αν�γκηr µετ� απ� συµφων�α.

�ρθρο 5

Ποι�τητα των στατιστικ�ν στοιχε�ων

1. Με την επιφ�λαξη των εποπτικ�ν καθηκ�ντων τηr
ΕΚΤ �πωr ορ�ζονται στο παρ�ρτηµα 5 τηr παρο�σαr κατευ-
θυντ�ριαr γραµµ�r, οι ΕθνΚΤ ελ�γχουν την ποι�τητα και

αξιοπιστ�α των παρεχοµ�νων στην ΕΚΤ στατιστικ�ν στοι-
χε�ων.

2. Η παραπ�νω διαδικασ�α ελ�γχου µπορε� να περιλαµ-
β�νει την αποστολ� αναθεωρηµ�νων στοιχε�ων απ� τιr
ΕθνΚΤ, πρ�τον για να συµπεριλαµβ�νονται οι τελευτα�εr
εκτιµ�σειr των στατιστικ�ν δεδοµ�νων, και �τσι να βελτι�-
νεται η ποι�τητα, και δε�τερον για να επιτυγχ�νεται, κατ�
το δυνατ�ν καλ�τερη συν�πεια µεταξ� των στοιχε�ων του
ισοζυγ�ου πληρωµ�ν που αναγγ�λλονται µε διαφορετικ�
συχν�τητα.

�ρθρο 6

Τελικ�r διατ�ξειr

1. Η παρο�σα κατευθυντ�ρια γραµµ� απευθ�νεται στιr
ΕθνΚΤ, των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν.

2. Η παρο�σα κατευθυντ�ρια γραµµ� θα ισχ�ει απ� την
1η Ιανουαρ�ου 1999.

3. Η παρο�σα κατευθυντ�ρια γραµµ� θα δηµοσιευθε�
στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.

Vραγκφο�ρτη 1 ∆εκεµβρ�ου 1998.

Για το ∆ιοικητικ� Συµβο�λιο τηr Ευρω-
παϊκ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζαr

Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟVΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1. Στατιστικ� στοιχε�α για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν και τη διεθν� επενδυτικ� θ�ση

Η ΕΚΤ απαιτε� στατιστικ� στοιχε�α για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν µε τρειr διαφορετικ�r συχν�τητεr: µηνια�α,
τριµηνια�α και ετ�σια, που θα αφορο�ν αντ�στοιχεr ηµερολογιακ�r περι�δουr.

1.1. Μηνια�α στατιστικ� στοιχε�α για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν  «Μεγ�θη κλειδι�»

Σκοπ�r

Ο σκοπ�r ε�ναι η κατ�ρτιση µηνια�ου ισοζυγ�ου πληρωµ�ν τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν, που περιλαµβ�νει τα κ�ρια µεγ�θη που επηρε�ζουν τιr νοµισµατικ�r συνθ�κεr και τιr αγορ�r
συναλλ�γµατοr.

Απαιτ�σειr

Τα χρησιµοποιο�µενα στατιστικ� στοιχε�α πρ�πει απαρα�τητα να ε�ναι κατ�λληλα για τον υπολογισµ� του
ισοζυγ�ου πληρωµ�ν των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν.

Για τουr σκοπο�r τηr �σκησηr τηr νοµισµατικ�r και συναλλαγµατικ�r πολιτικ�r, οι απαιτ�σειr τηr ΕΚΤ για
µηνια�α στοιχε�α ισοζυγ�ου πληρωµ�ν περιορ�ζονται σε ορισµ�νεr γενικ�r κατηγορ�εr συναλλαγ�ν � «µεγ�θη
κλειδι�». Η σ�ντοµη προθεσµ�α για την αναγγελ�α των µηνια�ων στοιχε�ων κλειδι�ν, ο µεγ�λοr βαθµ�r
οµαδοπο�ησ�r τουr και η χρ�ση τουr για τουr σκοπο�r τηr νοµισµατικ�r και συναλλαγµατικ�r πολιτικ�r,
επιτρ�πουν κ�ποια παρ�κκλιση απ� τα συµφωνηθ�ντα διεθν�r πρ�τυπα, εκε� �που αυτ� ε�ναι αναπ�φευκτο.
H αναγγελ�α των στοιχε�ων µε β�ση την αρχ� του δεδουλευµ�νου εισοδ�µατοr � αλλι�r µε β�ση τιr
συναλλαγ�r, δεν απαιτε�ται πλ�ρωr. Μετ� απ� συµφων�α µε την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ των συµµετεχ�ντων κρατ�ν
µελ�ν µπορο�ν να υποβ�λουν στοιχε�α τρεχουσ�ν συναλλαγ�ν και κ�νησηr χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων µε
β�ση την ηµεροµην�α διακανονισµο� των συναλλαγ�ν. Για την ικανοπο�ηση των χρονικ�ν περιθωρ�ων
υποβολ�r των στοιχε�ων, εκτιµ�σειr και προσωριν� στοιχε�α θα γ�νονται δεκτ�.

Για κ�θε γενικ� κατηγορ�α συναλλαγ�ν, απαιτε�ται ο διαχωρισµ�r σε απαιτ�σειr και υποχρε�σειr, �
πιστ�σειr και χρε�σειr για τα µεγ�θη των τρεχουσ�ν συναλλαγ�ν. Γι’ αυτ� το λ�γο οι ΕθνΚΤ των
συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, �ταν διενεργο�νται εξωτερικ�r συναλλαγ�r, θα πρ�πει να διαχωρ�ζουν τιr
συναλλαγ�r µε κατο�κουr �λλων συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν απ� τιr συναλλαγ�r εκτ�r τηr οικονοµικ�r
επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν. Κ�θε ΕθνΚΤ στα κρ�τη µ�λη πρ�πει να πρ�ξει το�το µε
συν�πεια. Οι ΕθνΚΤ στα συµµετ�χοντα κρ�τη µ�λη πρ�πει να προβο�ν στη σχετικ� αλλαγ�, �ταν αποφασι-
στε� η συµµετοχ� και �λλων κρατ�ν µελ�ν.

Για να προκ�ψουν αξι�πιστα δεδοµ�να σε µηνια�α β�ση για την οικονοµικ� επικρ�τεια των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν στουr τοµε�r των επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου και των �µεσων επενδ�σεων, χρει�ζεται να γ�νει
διαχωρισµ�r µεταξ� των συναλλαγ�ν επ� χρεογρ�φων και επ� �λλων χρηµατοοικονοµικ�ν ρο�ν που �χουν
εκδοθε� απ� κατο�κουr συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν και των χρεογρ�φων και �λλων χρηµατοοικονοµικ�ν
ρο�ν που �χουν εκδοθε� απ� κατο�κουr �λων των �λλων χωρ�ν. Για να γ�νει ο διαχωρισµ�r αυτ�r, ε�ναι
απαρα�τητο να διαπιστωθε� αν ο εκδ�τηr κ�θε χρεογρ�φου ε�ναι κ�τοικοr συµµετ�χονταr κρ�τουr µ�λουr �
�χι. Η καθαρ� κ�νηση των συναλλαγ�ν σε απαιτ�σειr επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου και αµ�σων επενδ�σεων
τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν υπολογ�ζεται µε β�ση τα οµαδοποιηµ�να
στοιχε�α τηr καθαρ�r κ�νησηr των συναλλαγ�ν που �χουν εκδοθε� απ� µη κατο�κουr. Η καθαρ� κ�νηση στιr
υποχρε�σειr επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου και �µεσων επενδ�σεων τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετε-
χ�ντων κρατ�ν µελ�ν καταρτ�ζεται µε β�ση τα οµαδοποιηµ�να στοιχε�α τηr καθαρ�r κ�νησηr των χρεο-
γρ�φων που �χουν εκδοθε� απ� κατο�κουr τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν.

1.2. Τριµηνια�α και ετ�σια στοιχε�α ισοζυγ�ου πληρωµ�ν

Σκοπ�r

Σκοπ�r του τριµηνια�ου και ετ�σιου ισοζυγ�ου πληρωµ�ν τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν ε�ναι η παροχ� λεπτοµερ�στερων πληροφορι�ν που θα επιτρ�πουν την περαιτ�ρω αν�λυση των
εξωτερικ�ν συναλλαγ�ν. Τα εν λ�γω στατιστικ� στοιχε�α θα συµβ�λουν σηµαντικ� στον υπ� κατ�ρτιση
χρηµατοοικονοµικ� λογαριασµ� και στην απ� κοινο� δηµοσ�ευση του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν τηr ΕΕ/ΟΝΕ σε
συνεργασ�α µε την Επιτροπ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των (Eurostat).

Απαιτ�σειr

Τα τριµηνια�α και ετ�σια στατιστικ� στοιχε�α για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν που απαιτε� η ΕΚΤ ε�ναι
εναρµονισµ�να �σο το δυνατ�ν περισσ�τερο µε τα πρ�τυπα που θ�τει το εγχειρ�διο του ∆ΝΤ για το ισοζ�γιο
πληρωµ�ν (BMP5) (βλ�πε �ρθρο 2 παρ�γραφοr 2 τηr παρο�σαr κατευθυντ�ριαr γραµµ�r). Η κατανοµ� των
τριµηνια�ων και ετ�σιων στατιστικ�ν στοιχε�ων για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν που απαιτε� η ΕΚΤ παρουσι�ζε-
ται στον π�νακα 2 του παραρτ�µατοr ΙΙ. Ειδικ�r εναρµονισµ�νεr σε ευρωπαϊκ� επ�πεδο �ννοιεr και ορισµο�
τηr κ�νησηr κεφαλα�ων και χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων περι�χονται στο παρ�ρτηµα ΙΙΙ τηr παρο�σαr
κατευθυντ�ριαr γραµµ�r.
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Η κατανοµ� του τριµηνια�ου/ετ�σιου ισοζυγ�ου τρεχουσ�ν συναλλαγ�ν ε�ναι παρ�µοια �πωr και για τα
µηνια�α στοιχε�α. Για τα αγαθ�, τιr υπηρεσ�εr και τιr τρ�χουσεr µεταβιβ�σειr απαιτο�νται µ�νο τα µεγ�θη
«κλειδι�». Για το εισ�δηµα απαιτε�ται λεπτοµερ�στερη αν�λυση.

Για την κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων, ισχ�ουν τα προβλεπ�µενα στο εγχειρ�διο του ∆ΝΤ, µε τιr
ακ�λουθεr τροποποι�σειr:

 για τιr �µεσεr επενδ�σειr, χρει�ζεται µ�νο να γ�νει δι�κριση αν�µεσα σε επενδ�σειr προερχ�µενεr απ�
το εξωτερικ� και σε επενδ�σειr κατευθυν�µενεr προr το εξωτερικ�,

 η κατηγορ�α «λοιπ�r επενδ�σειr» �χει απλουστευθε�. Η απλο�στευση αυτ� συν�σταται, µεταξ� �λλων στα
ακ�λουθα: καταργε�ται η δι�κριση µεταξ� δανε�ων και καταθ�σεων τ�σο στιr χρε�σειr �σο και στιr
πιστ�σειr, καταργε�ται η αν�λυση µε β�ση τη δι�ρκεια, εν� �χει αλλ�ξει και η παρουσ�αση τηr
κατανοµ�r (δηλαδ� δ�δεται προτεραι�τητα στον τοµ�α). Η αν�λυση αυτ� κατ� τοµ�α ε�ναι συµβατ�,
αλλ� �χι πανοµοι�τυπη, µε το εγχειρ�διο του ∆ΝΤ �που δ�δεται προτεραι�τητα στην κατηγοροπο�ηση
του χρηµατοοικονοµικο� µ�σου.

Τα κρ�τη µ�λη προβλ�πεται να κ�νουν δι�κριση, στα τριµηνια�α και ετ�σια στατιστικ� τουr στοιχε�α
για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν, αν�µεσα σε συναλλαγ�r µε �λλεr συµµετ�χουσεr χ�ρεr και σε �λεr τιr λοιπ�r
εξωτερικ�r συναλλαγ�r. �πωr και στην περ�πτωση των µηνια�ων στοιχε�ων, στα τριµηνια�α και ετ�σια
στοιχε�α των επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου και �µεσων επενδ�σεων, απαιτε�ται να γ�νεται δι�κριση
αν�µεσα, αφεν�r, σε συναλλαγ�r επ� χρεογρ�φων και λοιπ�ν χρηµατοοικονοµικ�ν προϊ�ντων που ε�χαν
εκδοθε� απ� κατο�κουr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, και αφετ�ρου, σε χρε�γραφα και λοιπ�
χρηµατοοικονοµικ� προϊ�ντα που �χουν εκδοθε� απ� κατο�κουr �λων των �λλων χωρ�ν.

Για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, απαιτο�νται
αν� τρ�µηνο στοιχε�α για το εισ�δηµα απ� επενδ�σειr σε δεδουλευµ�νη β�ση. Σ�µφωνα και µε το
σ�στηµα των εθνικ�ν λογαριασµ�ν, το εγχειρ�διο ∆ΝΤ για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν (BMP5) συνιστ� να
καταγρ�φονται οι τ�κοι σε δεδουλευµ�νη β�ση. Η σ�σταση αυτ� επηρε�ζει τ�σο τιr τρ�χουσεr συναλλα-
γ�r (εισ�δηµα απ� επενδ�σειr) �σο και την κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων. Προκειµ�νου να γ�νεται
καταγραφ� µε β�ση την αρχ� του δεδουλευµ�νου εισοδ�µατοr, ορισµ�νεr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr θα
πρ�πει να αναπτ�ξουν ν�εr µεθ�δουr υπολογισµο� και εκτιµ�σεων.

2. Στατιστικ� στοιχε�α για τη διεθν� επενδυτικ� θ�ση

Σκοπ�r

Σκοπ�r ε�ναι η κατ�ρτιση ετ�σιαr κατ�στασηr των εξωτερικ�ν απαιτ�σεων και υποχρε�σεων τηr οικονο-
µικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν ωr συν�λου, για την αν�λυση τηr νοµισµατικ�r και
συναλλαγµατικ�r πολιτικ�r. Η Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα (ΕΚΤ) απαιτε� τα στατιστικ� στοιχε�α τηr
διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr να αναφ�ρονται σε υπ�λοιπα του τ�λουr του ηµερολογιακο� �τουr. Η εν λ�γω
στατιστικ� πληροφ�ρηση µπορε� να χρησιµε�σει και στην κατ�ρτιση των ρο�ν του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν.

Απαιτ�σειr

Τα στοιχε�α τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr (∆ΕΘ) που απαιτο�νται απ� την ΕΚΤ ε�ναι προσαρµοσµ�να �σο
το δυνατ�ν περισσ�τερο στα πρ�τυπα που �χουν καθορισθε� στο εγχειρ�διο ∆ΝΤ για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν
(BPM5). Η ΕΚΤ καταρτ�ζει τη ∆ΕΘ που αφορ� την οικονοµικ� επικρ�τεια των συµµετεχ�ντων κρατ�ν
µελ�ν ωr ενια�ο σ�νολο. Η κατανοµ� τηr ∆ΕΘ κατ� οικονοµικ� επικρ�τεια του κ�θε κρ�τουr µ�λουr
παρουσι�ζεται στο παρ�ρτηµα ΙΙ και στον π�νακα 3.

Η ΕΚΤ µπορε� να ζητε� στοιχε�α ιδια�τερηr σηµασ�αr για την �σκηση τηr νοµισµατικ�r πολιτικ�r. Ειδικ�-
τερα, µπορε� να ζητ�σει στοιχε�α απ� την κατηγορ�α των λοιπ�ν επενδ�σεων που επ� του παρ�ντοr
διαβιβ�ζονται στην τρ�πεζα διεθν�ν διακανονισµ�ν για τη διεθν� τραπεζικ� στατιστικ� τηr σε τριµηνια�α
β�ση.

Η ∆ΕΘ απεικον�ζει τα υπ�λοιπα των χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων στο τ�λοr τηr περι�δου αναφορ�r,
αποτιµ�µενα σε τιµ�r τ�λουr περι�δου. Μ�ροr των µεταβολ�ν τηr αξ�αr των υπολο�πων κατ� τη δι�ρκεια τηr
περι�δου αναφορ�r οφε�λεται σε χρηµατοοικονοµικ�r συναλλαγ�r, που �χουν γ�νει και �χουν καταγραφε�
στο ισοζ�γιο πληρωµ�ν. Επ�σηr, µ�ροr των µεταβολ�ν των θ�σεων µεταξ� τηr αρχ�r και του τ�λουr
δεδοµ�νηr περι�δου οφε�λεται στιr µεταβολ�r των τιµ�ν των χρηµατοοικονοµικ�ν απαιτ�σεων και υποχρε�-
σεων που καταγρ�φονται. Στην περ�πτωση που τα υπ�λοιπα ε�ναι εκφρασµ�να σε νοµ�σµατα διαφορετικ�
απ� τη λογιστικ� µον�δα που χρησιµοποιε�ται στην κατ�ρτιση τηr ∆ΕΘ, µεταβολ�r των συναλλαγµατικ�ν
ισοτιµι�ν �ναντι �λλων νοµισµ�των θα επηρε�σουν επ�σηr τιr αξ�εr των εν λ�γω υπολο�πων. Τ�λοr,
οποιαδ�ποτε µεταβολ� στα υπ�λοιπα που δεν οφε�λεται στιr πι� π�νω αιτ�εr θα καταχωρε�ται ωr «λοιπ�r
προσαρµογ�r».

Για να επιτυγχ�νεται πλ�ρηr συµφων�α µεταξ� χρηµατοοικονοµικ�ν ρο�ν και υπολο�πων τηr οικονοµικ�r
επικρ�τειαr εν�r κρ�τουr µ�λουr, θα �ταν προτιµ�τερο οι µεταβολ�r στην αξ�α που οφε�λονται στην τιµ�,
στιr αλλαγ�r συναλλαγµατικ�ν ισοτιµι�ν και «λοιπ�r προσαρµογ�r» να εµφαν�ζονται χωριστ�. �µωr, για
πρακτικο�r λ�γουr, στην �ναρξη του τρ�του σταδ�ου τηr Οικονοµικ�r και Νοµισµατικ�r �νωσηr, αυτ�r οι
αλλαγ�r θα εµφαν�ζονται ωr συνολικ� ποσ� κ�τω απ� ενια�α επικεφαλ�δα και η ∆ΕΘ θα καταρτ�ζεται ωr
καθαρ� αξ�α που προκ�πτει απ� τα συγκεντρωτικ� εθνικ� µεγ�θη. Επιπλ�ον, ειδικο� καν�νεr µπορε� να
εφαρµοσθο�ν για την αποτ�µηση του µετοχικο� κεφαλα�ου, στιr �µεσεr επενδ�σειr, ειδικ�τερα στην
περ�πτωση µη εισηγµ�νων µετοχ�ν.
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Τα στοιχε�α τηr ∆ΕΘ θα καλ�πτουν, κατ� το δυνατ�ν εκε�να που περι�χονται στιr τριµηνια�εr/ετ�σιεr ρο�r
του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν. Οι �ννοιεr, οι ορισµο� και οι κατανοµ�r θα ε�ναι εναρµονισµ�νεr µε εκε�νεr που
χρησιµοποιο�νται για την κατ�ρτιση των τριµηνια�ων/ετ�σιων ρο�ν του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν. �µωr, για τιr
�µεσεr επενδ�σειr απαιτε�ται επιπλ�ον δι�κριση σε µετοχικ� και λοιπ� κεφ�λαια. Τα υπ�λοιπα τηr ∆ΕΘ τηr
οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν απαιτε�ται να ε�ναι συγκρ�σιµα µε �λλα στατι-
στικ� στοιχε�α �πωr π.χ. τιr νοµισµατικ�r και τραπεζικ�r στατιστικ�r, καθ�r και τουr χρηµατοπιστωτικο�r
λογαριασµο�r οι οπο�οι καταρτ�ζονται επ�σηr απ� την ΕΚΤ και τουr εθνικο�r λογαριασµο�r. Τα παρακ�τω
στοιχε�α υπολο�πων περι�χουν τα δεδοµ�να για τιr �µεσεr επενδ�σειr, που �χουν καταρτισθε� απ� την
Επιτροπ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των (Eurostat).



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των4. 5. 1999 L 115/53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

Π�νακαr 1

Μηνια�α µεγ�θη  κλειδι� για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν
µελ�ν

(Πιστ�σειr και χρε�σειr στιr τρ�χουσεr συναλλαγ�r και την κ�νηση κεφαλα�ων, απαιτ�σειr και υποχρε�σειr
χωριστ� στην κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων)

I. Τρ�χουσεr συναλλαγ�r (πιστ�σειr και χρε�σειr)

Αγαθ�

Υπηρεσ�εr

Εισ�δηµα

Τρ�χουσεr µεταβιβ�σειr

II. Κ�νηση κεφαλα�ων

III. Κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων (απαιτ�σειr και υποχρε�σειr)

�µεσεr επενδ�σειr

 Στο εξωτερικ�

 Στην αναγγ�λλουσα οικονοµ�α

Επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου

 Μετοχ�r

 Χρε�γραφα

απ� τα οπο�α:  Οµολογ�εr

 Μ�σα χρηµαταγορ�r

Λοιπ�r επενδ�σειr

 Νοµισµατικ� και χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα (ΝΧΙ) (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr

απ� τιr οπο�εr:  Μακροχρ�νιεr

 Βραχυχρ�νιεr

 Γενικ� κυβ�ρνηση

 Νοµισµατικ�r αρχ�r

 Λοιπο� τοµε�r

Χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα (καθαρ� κ�νηση)

Συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα

Τακτοποιητ�α στοιχε�α (προσαρµογ�r που απορρ�ουν απ� ασυµφων�εr)

Π�νακαr 2

Τριµηνια�ο και ετ�σιο ισοζ�γιο πληρωµ�ν τηr οικονοµικ�r περιοχ�r των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν

(Πιστ�σειr και χρε�σειr στιr τρ�χουσεr συναλλαγ�r και την κ�νηση κεφαλα�ων, απαιτ�σειr και υποχρε�σειr
ξεχωριστ� στην κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων)

I. Τρ�χουσεr συναλλαγ�r (πιστ�σειr και χρε�σειr)

Αγαθ�

Υπηρεσ�εr
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Εισ�δηµα

Εισ�δηµα απ� εργασ�α

Εισ�δηµα απ� επενδ�σειr

 �µεσεr επενδ�σειr

Εισ�δηµα απ� µετοχ�r

Εισ�δηµα απ� χρε�γραφα (τ�κοι)

 Επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου

Εισ�δηµα απ� µετοχ�r (µερ�σµατα)

Εισ�δηµα απ� χρε�γραφα (τ�κοι)

Οµολογ�εr

Μ�σα χρηµαταγορ�r

 Λοιπ�r επενδ�σειr

Τρ�χουσεr µεταβιβ�σειr

II. Κ�νηση κεφαλα�ων (πιστ�σειr και χρε�σειr)

(δεν απαιτε�ται περαιτ�ρω κατανοµ�)

III. Κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων (απαιτ�σειr και υποχρε�σειr)

�µεσεr επενδ�σειr

 �µεσεr επενδ�σειr στο εξωτερικ�

 �µεσεr επενδ�σειr στην αναγγ�λλουσα οικονοµ�α

Επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου

Απαιτ�σειr

 Μετοχ�r

Νοµισµατικ�r αρχ�r

Γενικ� κυβ�ρνηση

ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

Λοιπο� τοµε�r

 Χρε�γραφα

Οµολογ�εr

Νοµισµατικ�r αρχ�r

Γενικ� κυβ�ρνηση

ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

Λοιπο� τοµε�r

Μ�σα χρηµαταγορ�r

Νοµισµατικ�r αρχ�r

Γενικ� κυβ�ρνηση

ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

Λοιπο� τοµε�r

Υποχρε�σειr

 Μετοχ�r

ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

Λοιπο� τοµε�r
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 Χρε�γραφα

Οµολογ�εr

Νοµισµατικ�r αρχ�r

Γενικ� κυβ�ρνηση

ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

Λοιπο� τοµε�r

Μ�σα χρηµαταγορ�r

Νοµισµατικ�r αρχ�r

Γενικ� κυβ�ρνηση

ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

Λοιπο� τοµε�r

Λοιπ�r επενδ�σειr

Απαιτ�σειr

 Νοµισµατικ�r αρχ�r

∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

Λοιπ�r απαιτ�σειr

 Γενικ� κυβ�ρνηση

Εµπορικ�r πιστ�σειr

∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

Λοιπ�r απαιτ�σειr

 ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

Λοιπ�r απαιτ�σειr

 Λοιπο� τοµε�r

Εµπορικ�r πιστ�σειr

∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

Λοιπ�r απαιτ�σειr

Υποχρε�σειr

 Νοµισµατικ�r αρχ�r

∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

Λοιπ�r υποχρε�σειr

 Γενικ� κυβ�ρνηση

Εµπορικ�r πιστ�σειr

∆�νεια

Λοιπ�r υποχρε�σειr

 ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

Λοιπ�r υποχρε�σειr

 Λοιπο� τοµε�r

Εµπορικ�r πιστ�σειr

∆�νεια

Λοιπ�r υποχρε�σειr
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Χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα (καθαρ� κ�νηση)

 Νοµισµατικ�r αρχ�r

 Γενικ� κυβ�ρνηση

 ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

 Λοιπο� τοµε�r

Συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα

Νοµισµατικ�r χρυσ�r

Ειδικ� τραβηκτικ� δικαι�µατα

Συναλλαγµατικ� θ�ση στο ∆ΝΤ

Ξ�νο συν�λλαγµα

Τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

Με νοµισµατικ�r αρχ�r

Με ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

Αξ�εr

Μετοχ�r

Οµολογ�εr

Μ�σα χρηµαταγορ�r και χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα (1)

Λοιπ�

Τακτοποιητ�α στοιχε�α (προσαρµογ�r που απορρ�ουν απ� ασυµφων�εr)

Π�νακαr 3

Ετ�σια διεθν�r επενδυτικ� θ�ση τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν

1. �µεσεr επενδ�σειr

1.1. Στο εξωτερικ�

1.1.1. Μετοχικ� κεφ�λαιο και επανεπενδυθ�ντα κ�ρδη

1.1.2. Λοιπ� κεφ�λαια

1.2. Στην αναγγ�λλουσα οικονοµ�α

1.2.1. Μετοχικ� κεφ�λαιο και επανεπενδυθ�ντα κ�ρδη

1.2.2. Λοιπ� κεφ�λαια

2. Επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου

2.1. Απαιτ�σειr

2.1.1. Μετοχ�r

i) Νοµισµατικ�r αρχ�r

ii) Γενικ� κυβ�ρνηση

iii) ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

iv) Λοιπο� τοµε�r

(1) Πρ�ταση τηr αναγγελ�αr των χρηµατοοικονοµικ�ν παραγ�γων ωr ξεχωριστ�r υποκατηγορ�αr των διαθεσ�µων, εξετ�ζεται
στο ∆ΝΤ και στη στατιστικ� επιτροπ� τηr ΕΚΤ.
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2.1.2. Χρε�γραφα

2.1.2.1. Οµολογ�εr

i) Νοµισµατικ�r αρχ�r

ii) Γενικ� κυβ�ρνηση

iii) ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

iv) Λοιπο� τοµε�r

2.1.2.2. Μ�σα χρηµαταγορ�r

i) Νοµισµατικ�r αρχ�r

ii) Γενικ� κυβ�ρνηση

iii) ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

iv) Λοιπο� τοµε�r

2.2. Υποχρε�σειr

2.2.1. Μετοχικ�r αξ�εr

iii) ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

iv) Λοιπο� τοµε�r

2.2.2. Χρε�γραφα

2.2.2.1. Οµολογ�εr

i) Νοµισµατικ�r αρχ�r

ii) Γενικ� κυβ�ρνηση

iii) ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

iv) Λοιπο� τοµε�r

2.2.2.2. Μ�σα χρηµαταγορ�r

i) Νοµισµατικ�r αρχ�r

ii) Γενικ� κυβ�ρνηση

iii) ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

iv) Λοιπο� τοµε�r

3. Λοιπ�r επενδ�σειr

3.1. Απαιτ�σειr

3.1.1. Νοµισµατικ�r αρχ�r

3.1.1.1. ∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

3.1.1.2. Λοιπ�r απαιτ�σειr

3.1.2. Γενικ� κυβ�ρνηση

3.1.2.1. Εµπορικ�r πιστ�σειr

3.1.2.2. ∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

3.1.2.3. Λοιπ�r απαιτ�σειr

3.1.3. ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

3.1.3.1. ∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

3.1.3.2. Λοιπ�r απαιτ�σειr

3.1.4. Λοιπο� τοµε�r

3.1.4.1. Εµπορικ�r πιστ�σειr

3.1.4.2. ∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

3.1.4.3. Λοιπ�r απαιτ�σειr



EL Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των 4. 5. 1999L 115/58

3.2. Υποχρε�σειr

3.2.1. Νοµισµατικ�r αρχ�r

3.2.1.1. ∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

3.2.1.2. Λοιπ�r υποχρε�σειr

3.2.2. Γενικ� κυβ�ρνηση

3.2.2.1. Εµπορικ�r πιστ�σειr

3.2.2.2. ∆�νεια

3.2.2.3. Λοιπ�r υποχρε�σειr

3.2.3. ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

3.2.3.1. ∆�νεια/τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

3.2.3.2. Λοιπ�r υποχρε�σειr

3.2.4. Λοιπο� τοµε�r

3.2.4.1. Εµπορικ�r πιστ�σειr

3.2.4.2. ∆�νεια

3.2.4.3. Λοιπ�r υποχρε�σειr

4. Παρ�γωγα χρηµατοοικονοµικ� προϊ�ντα

4.1. Απαιτ�σειr

4.1.1. Νοµισµατικ�r αρχ�r

4.1.2. Γενικ� κυβ�ρνηση

4.1.3. ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

4.1.4. Λοιπο� τοµε�r

4.2. Υποχρε�σειr

4.2.1. Νοµισµατικ�r αρχ�r

4.2.2. Γενικ� κυβ�ρνηση

4.2.3. ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

4.2.4. Λοιπο� τοµε�r

5. Συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα

5.1. Νοµισµατικ�r χρυσ�r

5.2. Ειδικ� τραβηκτικ� δικαι�µατα

5.3. Συναλλαγµατικ� θ�ση στο ∆ΝΤ

5.4. Ξ�νο συν�λλαγµα

5.4.1. Τραπεζογραµµ�τια και καταθ�σειr

5.4.1.1. Σε νοµισµατικ�r αρχ�r

5.4.1.2. Σε ΝΧΙ (εξαιρο�νται οι κεντρικ�r τρ�πεζεr)

5.4.2. Χρε�γραφα

5.4.2.1. Μετοχ�r

5.4.2.2. Οµολογ�εr

5.4.2.3. Μ�σα χρηµαταγορ�r και παρ�γωγα χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα (1)

5.5. Λοιπ�r απαιτ�σειr

(1) Πρ�ταση να αναγγ�λλονται τα χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα ωr χωριστ� υποκατηγορ�α των συναλλαγµατικ�ν διαθεσ�µων,
εξετ�ζεται στο ∆ΝΤ και στη στατιστικ� επιτροπ� τηr ΕΚΤ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με σκοπ� την κατ�ρτιση αξι�πιστων συγκεντρωτικ�ν στατιστικ�ν στοιχε�ων ισοζυγ�ου πληρωµ�ν για την
οικονοµικ� επικρ�τεια των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, �χουν καθορισθε� �ννοιεr και ορισµο� που δι�πουν τα
στατιστικ� στοιχε�α του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν (κ�νηση κεφαλα�ων και χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων) και τηr
διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr. Οι απαιτ�σειr αυτ�r βασ�ζονται στη «∆�σµη εφαρµογ�r» (Implementation Package
 Ιο�λιοr 1996) και σε συµπληρωµατικ� �γγραφα που ε�χαν εγκριθε� απ� το ∆ιοικητικ� Συµβο�λιο τηr ΕΚΤ το
Σεπτ�µβριο του 1998. Υφιστ�µενα διεθν� πρ�τυπα, �πωr οι συστ�σειr που περι�χονται στο εγχειρ�διο του ∆ΝΤ
για το Ισοζ�γιο Πληρωµ�ν (BPN5) χρησιµοποι�θηκαν ωr β�ση για να προσδιορισθο�ν οι παραπ�νω �ννοιεr και
ορισµο�. Πιο κ�τω παρατ�θενται οι πιο σηµαντικ�r προτ�σειr εναρµ�νισηr. Περαιτ�ρω κατευθ�νσειr περιλαµβ�-
νονται στιr αντ�στοιχεr εκθ�σειr των οπο�ων οι σχετικο� κωδικο� αναγρ�φονται σε παρ�νθεση. Οι παρο�σεr
χρ�σιµεr εκθ�σειr δεν αποτελο�ν τµ�µα του νοµικο� κειµ�νου.

1. �ννοιεr και ορισµο� για το εισ�δηµα απ� επενδ�σειr και την κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων

1.1. Εισ�δηµα απ� επενδ�σειr (ST/SC/BP/INC09801)

Ορισµ�r

Το εισ�δηµα απ� επενδ�σειr περιλαµβ�νει εισ�δηµα που προ�ρχεται απ� την κατοχ� απ� κ�τοικο ξ�νηr
χρηµατοοικονοµικ�r απα�τησηr και αντ�στοιχα, εισ�δηµα που προ�ρχεται απ� κατοχ� απ� µη κ�τοικο
εγχ�ριαr χρηµατοοικονοµικ�r απα�τησηr.

Κ�λυψη

Το εισ�δηµα απ� επενδ�σειr περιλαµβ�νει εισπρ�ξειr και πληρωµ�r που αφορο�ν εισ�δηµα απ� �µεσεr
επενδ�σειr, επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου κα λοιπ�r επενδ�σειr, καθ�r και εισπρ�ξειr απ� τα συναλλαγµατικ�
διαθ�σιµα. Για τα µηνια�α µεγ�θη κλειδι�, η ΕΚΤ απαιτε� µ�νο στοιχε�α για το εισ�δηµα ωr σ�νολο (που
περιλαµβ�νει εισ�δηµα απ� επενδ�σειr και απ� αµοιβ�r εργαζοµ�νων). Οι απαιτ�σειr του τριµηνια�ου και
ετ�σιου ισοζυγ�ου πληρωµ�ν ε�ναι σχεδ�ν πανοµοι�τυπεr για τα βασικ� κονδ�λια του ∆ΝΤ (Standarc
Components), �πωr �χουν οριστε� στο εγχειρ�διο ∆ΝΤ για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν (BPM5). Η κ�ρια διαφορ�
ε�ναι �τι η ΕΚΤ δεν απαιτε� το εισ�δηµα απ� �µεσεr επενδ�σειr σε µετοχ�r να διαχωρ�ζεται σε διανεµηθ�ντα
και µη διανεµηθ�ντα κ�ρδη.

Χρ�νοr καταγραφ�r

Το εισ�δηµα απ� τ�κουr καταγρ�φεται µε β�ση την αρχ� των δεδουλευµ�νων εσ�δων (πρ�γµα το οπο�ο δεν
απαιτε�ται για τα µηνια�α στοιχε�α). Τα µερ�σµατα καταγρ�φονται την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α γ�νονται
πληρωτ�α.

1.2. Κ�νηση κεφαλα�ων (STA/WGS/BOP/CAPITAL96)

Ορισµ�r

Ο ν�οr ορισµ�r τηr κ�νησηr κεφαλα�ων καλ�πτει τιr µεταβιβ�σειr κεφαλα�ων και την απ�κτηση/δι�θεση µη
παραχθεισ�ν απαιτ�σεων εκτ�r χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων. Οι τρ�χουσεr µεταβιβ�σειr θα καταγρ�φονται
στιr τρ�χουσεr συναλλαγ�r.

Κ�λυψη

Τα βασικ� µεγ�θη τηr ν�αr κ�νησηr κεφαλα�ων αποτελο�νται απ� µ�α κατ� τοµ�α κατανοµ� ωr εξ�r: γενικ�
κυβ�ρνηση και λοιπο� τοµε�r, και στη συν�χεια µια επιπλ�ον κατανοµ�. Η ΕΚΤ θα καταρτ�ζει µ�νο �να
ενια�ο µ�γεθοr για την κ�νηση κεφαλα�ων στην οπο�α δεν απαιτε�ται κατανοµ�. Ο διαχωρισµ�r µεταξ�
τρεχουσ�ν µεταβιβ�σεων και µεταβιβ�σεων κεφαλα�ων ε�ναι σηµαντικ�r και γενικ�r εξαρτ�ται, στην πρ�ξη,
απ� το ε�δοr τηr χρ�σηr τηr µεταβ�βασηr απ� τη χ�ρα αποδ�κτη.

1.3. �µεση επ�νδυση (STA/WGS/BOP/DI95)

Ορισµ�r

Σ�µφωνα µε τα διεθν� πρ�τυπα (∆ΝΤ/ΟΟΣΑ) (�µεση � �που ε�ναι γνωστ� �µµεση) κυρι�τητα του 10 % �
περισσ�τερου, των κεφαλα�ων µιαr επιχε�ρησηr συνιστ� σχ�ση �µεσηr επ�νδυσηr. Κρ�τη µ�λη που χρησιµο-
ποιο�ν 20 % � �λλο κριτ�ριο, υιοθετο�ν το 10 % σε επενδ�σειr µεγ�ληr σηµασ�αr.
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Κ�λυψη

Οι επιχειρ�σειr «ειδικο� καθεστ�τοr» (special purpose entities) θεωρο�νται ωr κανονικο� �µεσοι επενδυτ�r
�/και επιχειρ�σειr �µεσηr επ�νδυσηr. �σεr απ� τιr ΕΘνΚΤ των κρατ�ν µελ�ν δεν ε�ναι σε θ�ση να
ακολουθ�σουν αυτ� τη σ�σταση, παρ�χουν στοιχε�α για τιr επιχειρ�σειr ειδικο� καθεστ�τοr χωριστ�.

Προκειµ�νου να αποφε�γονται διαφορ�r και σ�µφωνα µε τιr συστ�σειr του ∆ΝΤ και τιr κατευθυντ�ριεr
γραµµ�r του Eurostat/ΟΟΣΑ, οι σχ�σειr �µεσηr επ�νδυσηr καταχωρο�νται µε κριτ�ριο την κατε�θυνση τηr
επ�νδυσηr. Για λ�γουr συν�πειαr, κατ� την καταχ�ρηση επανεπενδυθ�ντων κερδ�ν, συµφωνο�νται η µ�θοδοr
υπολογισµο� και ο χρ�νοr καταγραφ�r.

Οι χρηµατοοικονοµικ�r συναλλαγ�r µεταξ� των επιχειρ�σεων µε σχ�ση �µεσηr επ�νδυσηr, συµπεριλαµβανο-
µ�νων των εµπορικ�ν πιστ�σεων, θεωρο�νται κεφ�λαια �µεσηr επ�νδυσηr.

1.4. Επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου (STA/WGS/BOP/PORT95)

Ορισµ�r

Τα πιο κ�τω κριτ�ρια χρησιµοποιο�νται για να αποφασιστε� αν �να χρηµατοοικονοµικ� µ�σο πρ�πει να
θεωρηθε� ωr χρε�γραφο. Καθ�να απ� τα κριτ�ρια αυτ� µπορε� να µην ε�ναι αποφασιστικ� απ� µ�νο του.

α) Οι κατευθυντ�ριεr γραµµ�r του εγχειριδ�ου ∆ΝΤ για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν (ΒMP5) και του συστ�µατοr
εθνικ�ν λογαριασµ�ν (1993)

β) �παρξη εν�r κωδικο� ISIN

γ) Λογιστικο� καν�νεr και τραπεζικο� κανονισµο�

δ) Πρακτικ� τηr αγορ�r (προερχ�µενη απ� εκθ�σειr του συνδ�σµου αγορ�r διεθν�ν χρεογρ�φων)

Καλυψη

Περιλαµβ�νονται επενδ�σειr σε µετοχικο�r τ�τλουr, οµ�λογα και µ�σα χρηµαταγορ�r. Εξαιρο�νται οι συ-
ναλλαγ�r αυτ�ν των µ�σων οι οπο�εr εµπ�πτουν στην κατηγορ�α ε�τε των αµ�σων επενδ�σεων � των
συναλλαγµατικ�ν διαθεσ�µων.

Χρ�νοr καταγραφ�r

Η καταγραφ� των χρηµατοοικονοµικ�ν συναλλαγ�ν γ�νεται �ταν τ�σο ο πιστωτ�r �σο και ο οφειλ�τηr
καταχωρο�ν την απα�τηση και την υποχρ�ωση, αντ�στοιχα, στα βιβλ�α τουr σ�µφωνα µε το εγχειρ�διο ∆ΝΤ
για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν. �χουν συµφωνηθε� συστ�σειr για µεθ�δουr καταγραφ�r του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν
µε β�ση την πλ�ρη εφαρµογ� τηr αρχ�r των δεδουλευµ�νων εσ�δων. Για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν τηr
οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, η καταγραφ� µε β�ση την αρχ� των δεδουλευ-
µ�νων εσ�δων απαιτε�ται µ�νο σε τριµηνια�α �/και σε ετ�σια β�ση. Για τα µηνια�α µεγ�θη κλειδι� του
ισοζυγ�ου πληρωµ�ν δεν απαιτε�ται η καταγραφ� µε β�ση την αρχ� των δεδουλευµ�νων εσ�δων.

1.5. Λοιπ�r επενδ�σειr (STA/WG/BOP/OTH95)

Ορισµ�r

Στην κατηγορ�α των λοιπ�ν επενδ�σεων περιλαµβ�νονται οι χρηµατοοικονοµικ�r συναλλαγ�r που δεν
υπ�γονται στιr κατηγορ�εr των «�µεσων επενδ�σεων», «επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου» και «συναλλαγµατικ�ν
διαθεσ�µων» δηλαδ� ε�ναι µια κατηγορ�α που καλ�πτει το υπ�λοιπο των συναλλαγ�ν των επενδ�σεων.

Κ�λυψη

Οι λοιπ�r επενδ�σειr περιλαµβ�νουν τιr εµπορικ�r πιστ�σειr, δ�νεια/καταθ�σειr και τραπεζογραµµ�τια και
λοιπ�r απαιτ�σειr και υποχρε�σειr [σ�µφωνα µε το εγχειρ�διο ∆ΝΤ για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν (BMP5)]. Η,
κατ� τοµε�r, κατανοµ� περιλαµβ�νει: τιr νοµισµατικ�r αρχ�r, τη γενικ� κυβ�ρνηση, τιr τρ�πεζεr και τουr
λοιπο�r τοµε�r. Ο τοµ�αr «νοµισµατικ�r αρχ�r» περιλαµβ�νει τιr υπηρεσιακ�r µον�δεr τηr Κεντρικ�r Τρ�πε-
ζαr και εργασ�εr που αποδ�δονται στην Κεντρικ� Τρ�πεζα αλλ� που µερικ�r φορ�r διενεργο�νται απ� �λλουr
κυβερνητικο�r οργανισµο�r π.χ. �κδοση νοµ�σµατοr, τ�ρηση συναλλαγµατικ�ν διαθεσ�µων (ορισµ�r ∆ΝΤ).
Κατ� τα �λλα, ο τοµ�αr «τρ�πεζεr» συµπ�πτει µε τον υποτοµ�α νοµισµατικ� χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα.

Χρ�νοr καταγραφ�r

Οι αρχ�r «µεταβ�βαση τηr κυρι�τηταr», «χρ�νοr διακανονισµο�» και «χρ�νοr πληρωµ�r» ε�ναι προσαρµο-
σµ�νεr στιr υποδε�ξειr του ∆ΝΤ.

Προκειµ�νου να �χουµε αξι�πιστα συνολικ� στοιχε�α για την οικονοµικ� επικρ�τεια του συµµετ�χοντοr
κρ�τουr µ�λουr, δεν γ�νεται διαχωρισµ�r των δανε�ων και καταθ�σεων κατ� τοµ�α ο�τε επ�σηr και κατ�
δι�ρκεια. Κατ� τοµε�r, κατανοµ� των κατηγορι�ν αυτ�ν σ�µφωνη µε τα βασικ� κονδ�λια του ∆ΝΤ,
παρουσι�ζεται στα τριµηνια�α και ετ�σια στοιχε�α.
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Τα κρ�τη µ�λη δ�νανται να δηµοσιε�ουν στοιχε�α µε περισσ�τερεr λεπτοµ�ρειεr στιr εθνικ�r στατιστικ�r
τουr. Για τα µηνια�α µεγ�θη κλειδι�, απαιτε�ται επιπλ�ον κατηγοριοπο�ηση των ρο�ν του τραπεζικο� τοµ�α
σε βραχυπρ�θεσµεr και µακροπρ�θεσµεr.

Συµφων�εr επαναγορ�r και δανεισµ�r σε τ�τλουr/οµολογ�εr (bond lending ) (Vεβρου�-
ριοr 1996)

Η λογιστικ� πρακτικ� που ακολουθε�ται απ� τιr τρ�πεζεr και �χι το κριτ�ριο µεταβ�βασηr τηr κυρι�τηταr,
ε�ναι η βασικ� αρχ� που δι�πει την εγγραφ� των συναλλαγ�ν αυτ�ν στο ισοζ�γιο πληρωµ�ν. Στιr περιπτ�-
σειr που δεν �χει καθιερωθε� �ναr διεθν�r αποδεκτ�r τρ�ποr υπολογισµο�, υιοθετε�ται µια κοιν� πρακτικ�
που καλ�πτει τιr στατιστικ�r αν�γκεr, κατ�πιν συµφων�αr µε την Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα.

Αυτ� η υπ�δειξη οδηγε� στην καταχ�ριση των πραγµατικ�ν συµφωνι�ν επαναγορ�r, των συναλλαγ�ν µε
π�ληση/επαναγορ� και του δανεισµο� τ�τλων ωr δ�νειο �ναντι ενεχ�ρου:

1.6. Χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα (Απρ�λιοr 1997, Οκτ�βριοr 1997, Απρ�λιοr 1998: STA/WG/BOP/SG59802)

Ορισµ�r

Τα παρ�γωγα χρηµατοοικονοµικ� προϊ�ντα ε�ναι χρηµατοοικονοµικ� µ�σα που ε�ναι συνδεδεµ�να µε κ�ποιο
συγκεκριµ�νο χρηµατοοικονοµικ� µ�σο, δε�κτη � αγαθ�. Η παρ�γωγη αυτ� συµφων�α και οι συγκεκριµ�νοι
χρηµατοοικονοµικο� κ�νδυνοι που αναλαµβ�νονται γ�νονται αντικε�µενο διαπραγµ�τευσηr στιr αγορ�r. Οι
συναλλαγ�r στα χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα καταχωρ�ζονται ωr χωριστ� κατηγορ�α συναλλαγ�ν και δεν
ενσωµατ�νονται στην αξ�α των συναλλαγ�ν του «υποκε�µενου µ�σου» µε το οπο�ο ενδεχοµ�νωr συνδ�ονται.

Κ�λυψη

Οι συναλλαγ�r και οι θ�σειr σε χρηµατοοικονοµικ� δικαι�µατα προα�ρεσηr (OPTIONS), τ�τλουr προθε-
σµιακ�ν χρηµατοπιστωτικ�ν συµβ�σεων (Futures), συµβ�σειr ανταλλαγ�r υποχρε�σεων (SWAPS), προθε-
σµιακ�r συµβ�σειr συναλλ�γµατοr, πιστωτικ� παρ�γωγα  χρηµατοπιστωτικ� µ�σα (Credit Derivatives)
και ενσωµατωµ�να παρ�γωγα  χρηµατοοικονοµικ� µ�σα (Embedded Derivatives), καταγρ�φονται στο
ισοζ�γιο πληρωµ�ν και στη διεθν� επενδυτικ� θ�ση.

Οι καταβολ�r των αρχικ�ν περιθωρ�ων ασφαλε�αr (initial margins) θεωρο�νται ωr µεταβολ�r στιr καταθ�-
σειr και πρ�πει να καταγρ�φονται εφ�σον �χουν προσδιοριστε� στιr «λοιπ�r επενδ�σειr». Η µεταχε�ριση των
προσθ�των περιθωρ�ων ασφαλε�αr (variation margins) εξαρτ�ται απ� τον τ�πο των εν λ�γω καταβολ�ν, οι
συµπληρωµατικ�r καταβολ�r που αφορο�ν σε χρηµατοοικονοµικ� δικαι�µατα προα�ρεσηr θεωρο�νται, κατ�
καν�να, ωr µεταβολ�r καταθ�σεων και εφ�σον αναγνωρ�ζονται πρ�πει να καταγρ�φονται στιr «Λοιπ�r
Επενδ�σειr». Οι συµπληρωµατικ�r καταβολ�r που αφορο�ν προθεσµιακ�r συµβ�σειr θεωρο�νται, κατ�
καν�να, ωr συναλλαγ�r παραγ�γων και πρ�πει να καταγρ�φονται στην «κ�νηση χρηµατοοικονοµικ�ν
παραγ�γων».

Στην περ�πτωση των χρηµατοοικονοµικ�ν δικαιωµ�των προα�ρεσηr το πλ�ρεr τ�µηµα που καταβ�λλεται για
την αγορ� του δικαι�µατοr (π.χ. η τιµ� αγορ�r/π�λησηr του χρηµατοοικονοµικο� δικαι�µατοr που συµπερι-
λαµβ�νει και την προµ�θεια) πρ�πει να καταγρ�φεται στην «κ�νηση των παραγ�γων χρηµατοοικονοµικ�ν
µ�σων».

Η καθαρ� κ�νηση των διακανονιζ�µενων ρο�ν που συνδ�ονται µε τα παρ�γωγα επιτοκ�ων πρ�πει να
καταχωρο�νται ωr παρ�γωγα χρηµατοοικονοµικ� µ�σα.

Τα ενσωµατωµ�να παρ�γωγα πρ�πει να αντιµετωπ�ζονται απ� κοινο� µε το «υποκε�µενο χρηµατοοικονοµικ�
µ�σο» και δεν πρ�πει να καταγρ�φονται και να αποτιµ�νται χωριστ� στα στατιστικ� δεδοµ�να του
ισοζυγ�ου πληρωµ�ν τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr.

Η κατηγοριοπο�ηση των επιµ�ρουr κατηγορι�ν των πιστωτικ�ν παραγ�γων  χρηµατοπιστωτικ�ν µ�σων
αποφασ�ζεται κατ� περ�πτωση.

Η αποτ�µηση των χρηµατοοικονοµικ�ν παραγ�γων πρ�πει να γ�νεται µε β�ση την τρ�χουσα αξ�α τουr.

Χρ�νοr καταγραφ�r

Η καταγραφ� των συναλλαγ�ν σε χρηµατοοικονοµικ� µ�σα γ�νεται το χρ�νο εγγραφ�r τηr απα�τησηr/υποχ-
ρ�ωσηr στα βιβλ�α του πιστωτ�/οφειλ�τη αντ�στοιχα [σ�µφωνα µε το εγχειρ�διο ∆ΝΤ για το ΙΠ (BPM5)].
Εξαιτ�αr των πρακτικ�ν προβληµ�των που προκ�πτουν κατ� τη δι�κριση των ρο�ν ορισµ�νων παραγ�γων
σε απαιτ�σειr υποχρε�σειr, �λεr οι συναλλαγ�r σε παρ�γωγα χρηµατοοικονοµικ� στο ισοζ�γιο πληρωµ�ν
τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν καταγρ�φονται επ� του παρ�ντοr ωr καθαρ�
κ�νηση. Στη διεθν� επενδυτικ� θ�ση οι απαιτ�σειr και υποχρε�σειr σε χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα
καταγρ�φονται σε ακαθ�ριστη β�ση.

1.7. Συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα

Σ�µφωνα µε το εγχειρ�διο κατ�ρτισηr ισοζ�γιο πληρωµ�ν του ∆ΝΤ (BMP5) τα συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα
αποτελο�νται απ� τα χρηµατοοικονοµικ� µ�σα που �χουν εκδοθε� απ� µη κατο�κουr και τα οπο�α ε�ναι
�µεσα διαθ�σιµα και ελεγχ�µενα απ� τιr νοµισµατικ�r αρχ�r για τη χρηµατοδ�τηση των εξωτερικ�ν
ελλειµµ�των, για �µµεσο περιορισµ� τηr �κτασηr τ�τοιων ελλειµµ�των µ�σω παρεµβ�σεων στιr αγορ�r
συναλλ�γµατοr �/και για �λλουr σκοπο�r.

Τα συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα του ΕΣΚΤ αποτελο�νται απ� τα συν/κ� διαθ�σιµα τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ
των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν. Οι ΕθνΚΤ θα διαθ�σουν στην ΕΚΤ συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα νοµι-
σµ�των εκτ�r των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν, συναλλαγµατικ� θ�ση του ∆ΝΤ και ειδικ� τραβηκτικ�
δικαι�µατα, µ�χρι του ισ�τιµου ποσο� των 50 000 εκατοµµυρ�ων Ευρ� (προσαρµοσµ�νο προr τα κ�τω
αφαιρ�νταr τη συµµετοχ� στην κλε�δα κατανοµ�r στο κεφ�λαιο τηr ΕΚΤ που αντιστοιχε� στιr κεντρικ�r
τρ�πεζεr που δεν θα µετ�σχουν αρχικ� στη ζ�νη του Ευρ�).
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Με β�ση τα παραπ�νω, η σ�νθεση των συναλλαγµατικ�ν διαθεσ�µων για την ΟΝΕ �χει συµφωνηθε� ωr εξ�r
τα συναλλαγµατικ� διαθ�σιµα τηr ΟΝΕ αποτελο�νται απ� τιr οικονοµικ�r απαιτ�σειr τηr ΕΚΤ και των
ΕθνΚΤ, εκφρασµ�νεr σε συν�λλαγµα �ναντι µη κατο�κων τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν υπ� την προϋπ�θεση �τι πληρο�ν τα κριτ�ρια τηr ρευστ�τηταr και τηr εµπορευσιµ�τηταr του
παραπ�νω ορισµο� του BPM5, πλ�ον ο χρυσ�r, τα ειδικ� τραβηκτικ� δικαι�µατα και η συναλλαγµατικ�
θ�ση στο ∆ΝΤ των συµµετεχουσ�ν ΕΘνΚΤ.

Η συγκ�ντρωση των συναλλαγµατικ�ν διαθεσ�µων θα πραγµατοποιηθε� µε την απευθε�αr µεταβ�βαση τηr
κυρι�τηταr απ� τιr ΕΘνΚΤ στην ΕΚΤ.

2. Μ�θοδοι εφαρµογ�r τηr γεωγραφικ�r κατανοµ�r (STA/WGS/BOP/GEO96)

Οι δυσκολ�εr οι οπο�εr παρουσι�ζονται στην κατ�ρτιση των στατιστικ�ν στοιχε�ων για την γεωγραφικ�
κατανοµ� του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr αντιµετωπ�ζονται σταδιακ�. Η
προσ�γγιση που �χει υιοθετηθε� περιλαµβ�νει τρ�α στ�δια προοδευτικ� αυξαν�µενηr κ�λυψηr των στατι-
στικ�ν απαιτ�σεων.

2.1. �µεσεr Επενδ�σειr

Β�µα 1

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο νοµισµατικ�r �νωσηr (ΝΕ). Πρ�σθεση των συνολικ�ν καθαρ�ν εθνικ�ν
ποσ�ν των συναλλαγ�ν/ υπολο�πων των �µεσων επενδ�σεων

(εφαρµ�στηκε το 1998).

Β�µα 2

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο ΝΕ: πρ�σθεση τηr καθαρ�r κ�νησηr συναλλαγ�ν/θ�σεων των απαιτ�σεων
που εκδ�θηκαν απ� � �ναντι µη κατο�κων τηr οικονοµικ�r επικρ�τειαr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν
για τη διεν�ργεια �µεσων επενδ�σεων στο εξωτερικ�. Πρ�σθεση τηr καθαρ�r κ�νησηr των συναλλαγ�ν/
θ�σεων των καθαρ�ν �µεσων επενδ�σεων για κ�θε αναγγ�λλουσα οικονοµ�α και των συναλλαγ�ν/θ�σεων σε
χρε�γραφα εκδοθ�ντα απ� κατο�κουr για την πραγµατοπο�ηση �µεσων επενδ�σεων για κ�θε αναγγ�λλουσα
οικονοµ�α. ∆εν απαιτε�ται γεωγραφικ� αν�λυση στιr εκτ�r νοµισµατικ�r �νωσηr συναλλαγ�r.

Απαιτο�µενα στοιχε�α σε επ�πεδο ΕΘνΚΤ: συναλλαγ�r/θ�σειr για τιr �µεσεr επενδ�σειr στο εξωτερικ�, µε
κατανοµ� σε συναλλαγ�r/θ�σειr των επενδ�σεων ΝΕ (χρε�γραφα και λοιπ� χρηµατοοικονοµικ� µ�σα
εκδοθ�ντα απ� κατο�κουr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν και σε επενδ�σειr εκτ�r ΝΕ. Για να επιτευχθε�
αυτ�, ε�ναι απαρα�τητη η εξακρ�βωση του εκδ�τη (οφειλ�τη) του χρεογρ�φου � των λοιπ�ν χρηµατοοικονο-
µικ�ν µ�σων, προκειµ�νου να διαπιστωθε� αν ο εκδ�τηr ε�ναι κ�τοικοr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν �
�χι. Για το κονδ�λι των αµ�σων επενδ�σεων στην αναγγ�λλουσα οικονοµ�α ζητο�νται µ�νο η συνολικ�
καθαρ� κ�νηση σε συναλλαγ�r/θ�σειr και η καθαρ� θ�ση.

Απαιτε�ται επ�σηr, ωr υποσηµε�ωση, η γνωστοπο�ηση στοιχε�ων για τιr καθαρ�r συναλλαγ�r/θ�σειr των
αµ�σων επενδ�σεων στην αναγγ�λλουσα οικονοµ�α που προ�ρχονται απ� τα λοιπ� συµµετ�χοντα κρ�τη µ�λη.
Καταληκτικ� ηµεροµην�α εφαρµογ�r: Η �ναρξη του τρ�του σταδ�ου τηr οικονοµικ�r και νοµισµατατικ�r
�νωσηr

Β�µα 3

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο ΝΕ και απαιτο�µενα στοιχε�α σε επ�πεδο ΕΘνΚΤ των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν: �µοια µε το β�µα 2, µε την προσθ�κη γεωγραφικ�r κατανοµ�r των εκτ�r ΝΕ συναλλαγ�ν/
θ�σεων. Αυτ� η επιπρ�σθετη κατανοµ� απαιτε�ται µ�νο στα τριµηνια�α και ετ�σια στατιστικ� στοιχε�α

(Μ�νει να συµφωνηθε� η προθεσµ�α εφαρµογ�r).

2.2. Επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου

Β�µα 1

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο ΝΕ: πρ�σθεση των συνολικ�ν καθαρ�ν εθνικ�ν συναλλαγ�ν/θ�σεων των
επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου. ∆εν απαιτε�ται διαχωρισµ�r σε απαιτ�σειr και υποχρε�σειr

(εφαρµ�ζεται απ� το 1998).

Β�µα 2

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο ΝΕ: πρ�σθεση των καθαρ�ν συναλλαγ�ν/θ�σεων σε χρε�γραφα εκδοθ�ντα
απ� µη κατο�κουr, για απαιτ�σειr στιr επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου. Πρ�σθεση των καθαρ�ν συναλλαγ�ν/
θ�σεων των συνολικ�ν καθαρ�ν εθνικ�ν υποχρε�σεων και συναλλαγ�ν/θ�σεων σε χρε�γραφα εκδοθ�ντα
απ� κατο�κουr των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν για υποχρε�σειr, στιr επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου. ∆εν
απαιτε�ται γεωγραφικ� αν�λυση στιr συναλλαγ�r εκτ�r ΝΕ.

Στοιχε�α απαιτο�µενα σε επ�πεδο ΕθνΚΤ: συναλλαγ�r/θ�σειr στιr απαιτ�σειr των Επενδ�σεων Χαρτοφυλα-
κ�ου µε δι�κριση σε συναλλαγ�r/θ�σειr σε χρε�γραφα ΝΕ (εκδοθ�ντα απ� κατο�κουr των συµµετεχ�ντων
κρατ�ν µελ�ν) και σε χρε�γραφα. Εκτ�r ΝΕ για να επιτευχθε� αυτ� η κατανοµ� ε�ναι απαρα�τητη η
εξακρ�βωση του εκδ�τη (οφειλ�τη) του χρεογρ�φου, προκειµ�νου να διαπιστωθε� αν αυτ�r ε�ναι κ�τοικοr των
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συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν � �χι. Σε �,τι αφορ� τιr συναλλαγ�r/θ�σειr που αφορο�ν υποχρε�σειr σε
επενδ�σειr χαρτοφυλακ�ου απαιτο�νται µ�νο συνολικ� καθαρ� εθνικ� µεγ�θη.

Προϋπ�θεση: η πλ�ρηr εναρµ�νιση των κατανοµ�ν, τηr κ�λυψηr, των ορισµ�ν, των αρχ�ν που δι�πουν την
αποτ�µηση και το χρ�νο αναγγελ�αr των επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου (�πωr περιγρ�φεται παρακ�τω).

Λ�ξη προθεσµ�αr για εφαρµογ�: η �ναρξη του τρ�του σταδ�ου τηr οικονοµικ�r και νοµισµατικ�r �νωσηr,
δηλαδ� 1 Ιανουαρ�ου 1999, για τιr ρο�r των επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου. (Μ�νει να συµφωνηθε� για τα
υπ�λοιπα των Επενδ�σεων Χαρτοφυλακ�ου).

Β�µα 3

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο ΝΕ και απαιτο�µενα στοιχε�α σε επ�πεδο εθνικ�ν κεντρικ�ν τραπεζ�ν των
κρατ�ν µελ�ν: �µοια µε του β�µατοr 2, µε την προσθ�κη γεωγραφικ�r κατανοµ�r των εκτ�r ΝΕ συ-
ναλλαγ�ν/θ�σεων. Η κατανοµ� αυτ� απαιτε�ται µ�νο στα τριµηνια�α και ετ�σια στατιστικ� στοιχε�α.

Προϋπ�θεση: η πλ�ρηr εναρµ�νιση των αναλ�σεων, τηr κ�λυψηr, των ορισµ�ν των αρχ�ν αποτ�µησηr και
χρονικ�r περι�δου αναγγελ�αr των ρο�ν των επενδ�σεων χαρτοφυλακ�ου.

[Μ�νει να συµφωνηθε� η προθεσµ�α εφαρµογ�r].

2.3. Λοιπ�r Επενδ�σειr

Β�µα 1

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο νοµισµατικ�r �νωσηr: πρ�σθεση τηr εθνικ�r συνολικ�r καθαρ�r κ�νησηr των
«λοιπ�ν επενδ�σεων» στιr συναλλαγ�r/θ�σειr

(εφαρµ�στηκε το 1998).

Β�µα 2

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο νοµισµατικ�r �νωσηr: πρ�σθεση τηr καθαρ�r κ�νησηr των συναλλαγ�ν/
θ�σεων των λοιπ�ν επενδ�σεων (απαιτ�σεων και υποχρε�σεων) µε µη κατο�κουr.

Απαιτο�µενα στοιχε�α σε επ�πεδο ΕθνΚΤ µε νοµισµατικ� �νωση/εκτ�r νοµισµατικ�r �νωσηr. Κατηγοριο-
πο�ηση που διακρ�νει τιr συναλλαγ�r µεταξ� κατο�κων των συµµετεχ�ντων κρατ�ν µελ�ν και συναλλαγ�ν µε
κατο�κουr �λλων χωρ�ν (εκτ�r νοµισµατικ�r �νωσηr).

Χρ�νοr εφαρµογ�r: Η �ναρξη του τρ�του σταδ�ου τηr οικονοµικ�r και νοµισµατικ�r �νωσηr π.χ. 1 Ιανουαρ�ου
1999 για τιr ρο�r των λοιπ�ν επενδ�σεων (θα συµφωνηθε� τι θα ισχ�σει για τα αποθ�µατα των λοιπ�ν
επενδ�σεων).

Β�µα 3

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο νοµισµατικ�r �νωσηr και απαιτο�µενα στοιχε�α σε επ�πεδο κρ�τουr µ�λουr.
�,τι ισχ�σει στο δε�τερο β�µα και επιπλ�ον η γεωγραφικ� κατανοµ� των συναλλαγ�ν/θ�σεων εκτ�r τηr
νοµισµατικ�r �νωσηr. Αυτ� απαιτε�ται στα µηνια�α και ετ�σια στατιστικ� στοιχε�α.

(χρ�νοr εφαρµογ�r: θα συµφωνηθε�).

2.4. Χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα

Β�µατα 1 και 2

Μ�θοδοr κατ�ρτισηr σε επ�πεδο νοµισµατικ�r �νωσηr: πρ�σθεση τηr συνολικ�r εθνικ�r καθαρ�r κ�νησηr των
συναλλαγ�ν για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν και των θ�σεων σε χρηµατοοικονοµικ� παρ�γωγα

(εφαρµ�στηκε το 1998).

Β�µα 3

Γεωγραφικ� κατανοµ� των συναλλαγ�ν/θ�σεων σε χρηµατοικονοµικ� παρ�γωγα εκτ�r νοµισµατικ�r
�νωσηr. Απαρα�τητη µ�νο στα τριµηνια�α/ετ�σια στατιστικ� στοιχε�α

(χρ�νοr εφαρµογ�r: θα συµφωνηθε�).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ανταλλαγ� των στατιστικ�ν πληροφορι�ν που χρει�ζεται η ΕΚΤ βασ�ζεται στην υποδοµ� που παρ�χει το
δ�κτυο του Ευρωπαϊκο� Συστ�µατοr Κεντρικ�ν Τραπεζ�ν (∆�κτυο-ΕΣΚΤ). �λεr οι ανταλλαγ�r των δεδοµ�νων
στο ΕΣΚΤ χρησιµοποιο�ν το �διο θεωρητικ� υπ�δειγµα.

Οι Εθνικ�r Κεντρικ�r Τρ�πεζεr θα ακολουθο�ν τιr συστ�σειr που αναφ�ρονται παρακ�τω για να λειτουργε�
ικανοποιητικ� η µεταβ�βαση των δεδοµ�νων, ιδια�τερα δε �σον αφορ� τα παρακ�τω σηµε�α.

 πληρ�τητα: οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr θα αναγγ�λλουν �λεr τιr κωδικοποιηµ�νεr σειρ�r του ισοζυγ�ου
πληρωµ�ν. Η αποστολ� σειρ�ν χωρ�r κωδικο�r � σειρ�ν µε µη προβλεπ�µενουr κωδικο�r θα θεωρε�ται
ελλιπ�r αναγγελ�α. Σε περ�πτωση που λε�πει κ�ποια παρατ�ρηση, η �λλειψ� τηr θα επεξηγε�ται µε τη χρ�ση
κατ�λληλου κωδικο� που συνοδε�ει κ�θε παρατ�ρηση. Επιπρ�σθετα, �ταν γ�νονται αναθεωρ�σειr σε �να
υποσ�νολο στοιχε�ων του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν, οι καν�νεr επαλ�θευσηr θα πρ�πει να ισχ�ουν για το σ�νολο
των στοιχε�ων του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν,

 καν�νεr χρ�σηr προσ�µου: οι εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr πρ�πει να εφαρµ�ζουν τουr καν�νεr χρ�σηr προσ�-
µου που �χουν συµφωνηθε� για �λα τα στοιχε�α που αναγγ�λλονται στην ΕΚΤ, και �χουν ωr β�ση τα πρ�τυπα
του ∆ΝΤ. Σ�µφωνα µε τα πρ�τυπα αυτ� οι χρε�σειr και οι πιστ�σειr πρ�πει να αναγγ�λλονται µε το �διο
πρ�σηµο τ�σο για τιr τρ�χουσεr και κεφαλαιακ�r συναλλαγ�r �σο και για την κ�νηση χρηµατοικονοµικ�ν
µ�σων (οι πιστ�σειr θα πρ�πει να σηµει�νονται µε θετικ� πρ�σηµο και οι χρε�σειr µε αρνητικ� πρ�σηµο),

 λογιστικ�r ταυτ�τητεr στοιχε�ων: το σ�νολο των καν�νων επαλ�θευσηr (λογιστικ�ν ταυτοτ�των) που �χουν
γνωστοποιηθε� και ε�ναι διαθ�σιµοι αν ζητηθο�ν πρ�πει να εφαρµ�ζονται απ� τιr εθνικ�r κεντρικ�r τρ�πεζεr
πριν τα στοιχε�α αποσταλλο�ν στην ΕΚΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκ� Κεντρικ� Τρ�πεζα (ΕΚΤ) θα παρακολουθε� αφεν�r τιr µεθ�δουr κατ�ρτισηr που χρησιµοποιο�νται
για την αναγγελ�α των στοιχε�ων του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr και αφετ�ρου τιr
�ννοιεr και ορισµο�r που εφαρµ�ζονται σε µ�νιµη β�ση απ� τιr χ�ρεr µ�λη που συµµετ�χουν στη ζ�νη του ευρ�.
Η παρακολο�θηση θα συσχετ�ζεται µε τη διαδικασ�α αναθε�ρησηr του εγχειριδ�ου µε τ�τλο «Στατιστικ�r µ�θοδοι
για το ισοζ�γιο πληρωµ�ν στην Ευρωπαϊκ� �νωση» (Κ�νηση κεφαλα�ων και χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων) και
µ�σω τηr εξαµηνια�αr διαδικασ�αr ανασκ�πησηr των µεθ�δων κατ�ρτισηr στα κρ�τη µ�λη.

Το εγχειρ�διο του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν περι�χει πληροφορ�εr για την δι�ρθρωση των στατιστικ�ν στοιχε�ων του
ισοζυγ�ου πληρωµ�ν για �λεr τιr χ�ρεr µ�λη τηr Ευρωπαϊκ�r �νωσηr. Υπ�ρχει αναλυτικ� περιγραφ� των
µεθ�δων κατ�ρτισηr, των εννοι�ν και ορισµ�ν που εφαρµ�ζονται καθ�r και πληροφορ�εr για τιr αποκκλ�σειr
κ�θε χ�ραr απ� τουr συµφωνηθ�ντεr ορισµο�r για τη στατιστικ� του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και τηr διεθνο�r
επενδυτικ�r θ�σηr.

Το εγχειρ�διο του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν θα αναθεωρε�ται σε ετ�σια β�ση µε τη στεν� συνεργασ�α των χωρ�ν
µελ�ν.

Η εξαµηνια�α ανασκ�πηση αποτελε� µ�ροr τηr διαδικασ�αr για την αναθε�ρηση του εγχειριδ�ου του ισοζυγ�ου
πληρωµ�ν. Η διαδικασ�α τηr εξαµηνια�αr ανασκ�πησηr βασ�ζεται σε εκθ�σειr που θα επικυρ�νονται απ� το
∆ιοικητικ� Συµβο�λιο τηr ΕΚΤ και αφεν�r καλ�πτει τη στατιστικ� των εισοδηµ�των απ� επενδ�σειr, και τηr
κ�νησηr χρηµατοοικονοµικ�ν µ�σων του ισοζυγ�ου πληρωµ�ν και τηr διεθνο�r επενδυτικ�r θ�σηr. H εξαµηνια�α
ανασκ�πηση τ�λοr αποτελε� για την ΕΚΤ β�ση για την αξιολ�γηση τηr ποι�τηταr των στοιχε�ων του ισοζυγ�ου
πληρωµ�ν που παρ�χονται στην ΕΚΤ απ� τιr χ�ρεr µ�λη.


