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11.12.2002JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENEL 334/24

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 21 noiembrie 2002

privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare
trimestriale
(BCE/2002/7)

(2002/967/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale
și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 5.2,
articolul 12.1 și articolul 14.3,

întrucât:

(1) Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Banca Centrală Euro-
peană (BCE) are nevoie de conturi financiare trimestriale
comprehensibile și fiabile pentru sectoarele instituționale
din zona euro și pentru restul lumii.

(2) Articolul 5.1 din statut dispune ca BCE, asistată de băncile
centrale naționale (BCN), să colecteze fie de la autoritățile
naționale competente, fie direct de la agenții economici
informațiile statistice care îi sunt necesare pentru a înde-
plini misiunile Sistemului European al Băncilor Centrale
(SEBC). Articolul 5.2 prevede că BCN îndeplinesc, în
măsura în care este posibil, misiunile prevăzute la
articolul 5.1.

(3) O parte din informațiile necesare pentru îndeplinirea cerin-
țelor statistice ale BCE în domeniul conturilor financiare
trimestriale din zona euro sunt compilate de autoritățile
naționale competente, altele decât BCN. Prin urmare, unele
dintre misiunile care trebuie îndeplinite în temeiul prezen-
tei orientări impun cooperarea dintre SEBC și autoritățile
naționale competente, în conformitate cu articolul 5.1
din statut și cu articolul 4 din Regulamentul (CE)
nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind
colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală
Europeană (1).

(4) Din motive de consecvență, cerințele BCE în domeniul
conturilor financiare trimestriale din zona euro ar trebui să
se bazeze pe cât posibil pe standardele statistice comuni-
tare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al

Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european
de conturi naționale și regionale din Comunitate (2),
astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul
(CE) nr. 359/2002 al Parlamentului European și al
Consiliului (3) („SEC 95”).

(5) Conturile financiare sunt elaborate din diverse statistici, iar
o parte din datele trimestriale sunt previziuni.
Constrângerile care afectează sistemele de colectare a aces-
tor statistici și resursele pot presupun necesitatea acordării
de derogări de la prezenta orientare, mai puțin în ceea ce
privește oricare dintre datele pentru care există baze pen-
tru previziuni fiabile.

(6) Transmiterea de informații statistice confidențiale de către
BCN către BCE are loc în măsura în care sunt necesare pen-
tru exercitarea misiunilor SEBC. Regimul confidențialității
este prevăzut în articolul 8 din Regulamentul (CE)
nr. 2533/98 și Orientarea BCE/1998/NP28 din 22 decem-
brie 1998 privind normele comune și standardele minime
pentru protejarea confidențialității informațiilor statistice
individuale colectate de BCE asistată de BCN (4).

(7) Este necesar să se prevadă o procedură pentru efectuarea în
mod eficient a modificărilor tehnice ale anexelor la pre-
zenta orientare, cu condiția ca modificările în cauză să nu
modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sar-
cina de raportare. La punerea în aplicare a acestei proceduri
se va ține cont de opiniile Comitetului pentru statistici al
SEBC. BCN pot propune astfel de modificări tehnice ale
anexelor prin intermediul Comitetului pentru statistici.

(8) În conformitate cu articolele 12.1 și 14.3 din statut, orien-
tările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.
(3) JO L 58, 28.2.2002, p. 1.
(4) Publicată în JO L 55, 24.2.2001, ca anexa III la Decizia BCE/2000/12
din 10 noiembrie 2000 privind publicarea anumitor acte și
instrumente juridice ale Băncii Centrale Europene.
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ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1. „stat membru participant” înseamnă un stat membru care a
adoptat moneda unică în conformitate cu Tratatul de institu-
ire a Comunității Europene;

2. „zona euro” înseamnă teritoriul economic al statelor membre
participante și BCE.

Articolul 2

Obligațiile de raportare statistică ale BCN

(1) BCN raportează către BCE date privind activele și pasivele
financiare, în conformitate cu anexa I, pentru fiecare trimestru
calendaristic. Datele respectă principiile și definițiile din SEC 95,
cu excepția situațiilor în care anexa I prevede altfel.

(2) Datele acoperă perioada dintre trimestrul IV al anului 1997 și
trimestrul la care se referă transmiterea.

(3) Datele sunt însoțite de informații ușor accesibile cu privare la
evenimentele majore specifice și cu privare la motivele de revizu-
ire, dacă magnitudinea modificărilor aduse datelor, cauzate de
astfel de evenimente majore specifice și de revizii, este de cel puțin
0,1 % din PIB-ul trimestrial al zonei euro.

Articolul 3

Obligațiile de de raportare statistică ale BCE

BCE raportează către BCN conturile financiare trimestriale pentru
zona euro pe care BCE le întocmește și le publică în buletinul său
lunar.

Articolul 4

Termene

(1) Datele și alte informații prevăzute în articolul 2 sunt rapor-
tate căte BCE în termen de cel mult 130 de zile calendaristice de
la sfârșitul trimestrului la care se referă datele.

(2) Datele prevăzute în articolul 3 sunt raportate BCN cel târziu
în următoarea zi lucrătoare a BCE după finalizarea de către BCE a
datelor pentru publicare.

Articolul 5

Cooperarea cu autoritățile naționale competente

(1) Dacă sursele pentru unele dintre date sau pentru toate datele
și pentru informațiile descrise în articolul 2 sunt autorități națio-
nale competente, altele decât BCN, BCN depun diligențe pentru a
stabili cu autoritățile în cauză modalități adecvate de cooperare
pentru a asigura o structură permanentă a transmiterilor de date
care să îndeplinească standardele și cerințele BCE, cu excepția
cazului în care se obțin aceleași rezultate prin aplicarea legislației
naționale.

(2) Dacă, în cursul acestei cooperări, o BCN nu își poate îndeplini
obligațiile prevăzute la articolele 2 și 4 din cauza faptului că
autoritatea națională competentă nu i-a furnizat informațiile nece-
sare, BCE și BCN discută cu autoritatea în cauză modalitățile prin
care informațiile respective pot fi puse la dispoziție.

Articolul 6

Standarde de transmitere și codificare

BCN și BCE utilizează standardele prevăzute în anexa II pentru
transmiterea și codificarea datelor descrise în articolele 2 și 3.
Această cerință nu exclude posibilitatea utilizării unor alte
mijloace de transmitere a informațiilor statistice către BCE, ca
soluție de rezervă agreată.

Articolul 7

Calitatea

(1) BCN și BCE monitorizează și promovează calitatea datelor
raportate către BCE.

(2) Comitetul executiv al BCE prezintă anual Consiliului
guvernatorilor un raport privind calitatea conturilor financiare
trimestriale ale zonei euro.

(3) Raportul vizează, cel puțin, acoperirea datelor, măsura în care
respectă definițiile aplicabile și magnitudinea revizuirilor.

Articolul 8

Derogări

(1) Consiliul guvernatorilor BCE acordă derogări BCN care nu pot
respecta cerințele prevăzute în articolul 2. Derogările acordate
sunt enumerate în anexa III.

(2) O BCN căreia i-a fost acordată o derogare pentru o anumită
perioadă informează anual BCE asupra măsurilor care urmează să
fie adoptate pentru respectarea integrală a cerințelor de raportare.

(3) Consiliul guvernatorilor BCE reexaminează anual derogările.
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Articolul 9

Procedura simplificată de modificare

Ținând cont de opiniile Comitetului pentru statistici, Comitetul
executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor
la prezenta orientare, cu condiția ca modificările în cauză să nu
modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcinile de
raportare.

Articolul 10

Dispoziții finale

(1) Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre par-
ticipante.

(2) Prezenta orientare intră în vigoare la două zile de la adoptare.

(3) Prezenta orientare se publică în Jurnalul Oficial al
Comunităților Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 noiembrie 2002.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Willem F. DUISENBERG
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ANEXA I
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ANEXA II

STANDARDE DE TRANSMITERE ȘI CODIFICARE

Pentru transmiterea electronică a informațiilor statistice prevăzută în articolul 2, BCN utilizează facilitatea oferită de
SEBC, care se bazează pe rețeaua de telecomunicații „ESCB-Net”. Formatul de mesaj realizat pentru acest schimb de
informații statistice este formatul „Gesmes/CB”. Fiecare serie cronologică este codificată utilizând chei din familia
MUFA prezentată mai jos.

Familia de chei MUFA

Nr. crt. Denumirea Descriere Listă coduri

1 Frecvența Frecvența seriei raportate CL_FREQ

2 Zona de referință Codul de țară alfanumeric ISO de două carac-
tere al statutului membru care comunică
datele

CL_AREA_EE

3 Indicator de ajustare Parametrul indică dacă s-au aplicat ajustări
seriei temporale, precum ajustări sezoniere
și/sau ale zilelor lucrătoare.

CL_ADJUSTMENT

4 Post
(instrument financiar)

Categoria de instrumente a seriei temporale CL_MUFA_ITEM

5 Tipul datelor Tipul de cont (adică bilanț, tranzacții financi-
are sau alte fluxuri)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6 Scadența inițială Scadența inițială a instrumentului financiar CL_MATURITY_ORIG

7 Zona debitoare Zona de reședință a unității instituționale
debitoare

CL_AREA_EE

8 Sectorul debitor Sectorul unității instituționale debitoare CL_ESA95_SECTOR

9 Zona creditoare Zona de reședință a unității instituționale
creditoare

CL_AREA_EE

10 Sectorul creditor Sectorul unității instituționale creditoare CL_ESA95_SECTOR

11 Evaluare Metoda de evaluare utilizată CL_MUFA_VALUATION

12 Sursa datelor Cod utilizat pentru specificarea sursei datelor CL_MUFA_SOURCE
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ANEXA III

DEROGĂRI PRIVIND SERIILE TEMPORALE ENUMERATE ÎN ANEXA I TABELELE 1 – 4 (1)

1. Date actuale (2)

Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

BELGIA

1/3,4,6/E Depozite ale SAFP la AIF și SAFP rezidente și la nerezidenți trimestrul I 2004

1/28-30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP

2/2-4/E Depozite ale SAFP

2/5-10/E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
emise de SAFP

2/14,15,19,20/E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SAFP
de la SAFP rezidente și nerezidenți

2/22-24/B Rezerve pentru fonduri de pensii constituite de CNF

3/3,4,6/E Depozite ale SAFP la AIF și SAFP rezidenți și la nerezidenți

3/28-30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP

4/2-4/E Depozite ale SAFP

4/5-10/E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
emise de SAFP

4/14,15,19,20/E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SAFP
de la SAFP rezidente și nerezidenți

4/22-24/B Rezerve pentru fonduri de pensii constituite de CNF

GERMANIA

1/6/B-E Depozite ale SNF individuale și ale SAFP la nerezidenți trimestrul IV 2005

1/7-12/B-D Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF individuale

trimestrul IV 2005 (*)

1/14,15,17,18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP,
defalcate în funcție de zona împrumutatului

trimestrul IV 2003

1/19-21/B-D Acțiuni cotate deținute de SNF individuale trimestrul IV 2005 (*)

1/20,21/A,E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP, defalcate în funcție de
zona contrapartidei

1/23,24/B-D Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF individuale,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

trimestrul IV 2003

1/26,27/B-D Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF
individuale, defalcate în funcție de zona contrapartidei

(*) Cu condiția ca sursele necesare pentru datele primare să fie disponibile la timp și cu o frecvență trimestrială, Deutsche Bundesbank va respecta
acest termen. În caz contrar, poate fi invocat articolul 8 alineatul (3) din prezenta orientare.

(1) Abrevieri: SNF = sectoare nefinanciare (S.11 + S.13 + S.14 + S.15); AG = administrația generală (S.13); GG = gospodării, inclusiv instituții
nonprofit care deservesc gospodării (S.14 + S.15); CNF = societăți nefinanciare (S.11); AIF = alți intermediari financiari, alții decât societățile
de asigurare și fondurile de pensii, inclusiv auxiliari financiari (S.123 + S.124); SAFP = societăți de asigurare și fonduri de pensii (S.125).

(2) Derogări pentru date actuale și date retrospective, dacă datele curente nu sunt disponibile.
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

1/29,30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP, defalcate în funcție de
zona contrapartidei

trimestrul IV 2005

2/6,7,9,10/A,B Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
emise de CNF, defalcate în funcție de zona contrapartidei

2/9,10/E Titluri de valoare pe termen lung, altele decât acțiunile, cu
excepția instrumentelor financiare derivate, emise de SAFP,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

2/11-20/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG trimestrul IV 2005 (cu excep-
ția rândurilor 11 și 16:

trimestrul IV 2003)

2/13-15, 18-20/B,D Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de CNF și
GG de la AIF și SAFP rezidente și nerezidenți

trimestrul IV 2005

3/6/B-E Depozite ale SNF individuale și SAFP la nerezidenți trimestrul IV 2005

3/7-12/B-D Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF individuale

trimestrul IV 2005 (*)

3/14,15,17,18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

trimestrul IV 2003

3/19-21/B-D Acțiuni cotate deținute de SNF individuale trimestrul IV 2005 (*)

3/20,21/A,E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP, defalcate în funcție de
zona contrapartidei

3/23,24/B-D Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF individuale,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

trimestrul IV 2003

3/26,27/B-D Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF
individuale, defalcate în funcție de zona contrapartidei

3/29,30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP, defalcate în funcție de
zona contrapartidei

trimestrul IV 2005

4/6,7,9,10/A,B Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
emise de SNF, defalcate în funcție de zona contrapartidei

4/9,10/E Titluri de valoare pe termen lung, altele decât acțiunile, cu
excepția instrumentelor financiare derivate, emise de SAFP,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

4/11-20/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG trimestrul IV 2005 (cu excep-
ția rândurilor 11 și 16:

trimestrul IV 2003)

4/13-15, 18-20/B,D Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SNF și
GG de la AIF și SAFP rezidente și nerezidenți

trimestrul IV 2005

GRECIA

1/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP trimestrul IV 2005

1/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF și SAFP

1/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP

(*) Cu condiția ca sursele necesare pentru datele primare să fie disponibile la timp și cu o frecvență trimestrială, Deutsche Bundesbank va respecta
acest termen. În caz contrar, poate fi invocat articolul 8 alineatul (3) din prezenta orientare.
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

1/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP

1/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP

1/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de pe piață monetară deținute de SNF
și SAFP

1/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SNF și SAFP

2/1/C Monedă emisă de AG

2/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP

2/5-10/A-C,E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung emise de
SNF și SAFP

2/11-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SNF și
SAFP

2/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP

2/22-24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP

2/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP

3/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP

3/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF și SAFP

3/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP

3/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP

3/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP

3/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de pe piață monetară deținute de SNF
și SAFP

3/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SNF și SAFP

4/1/C Monedă emisă de AG

4/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP

4/5-10/A-C,E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung emise de
SNF și SAFP

4/11-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SNF și
SAFP

4/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP

4/22-24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP

4/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmi-
tere

FRANȚA

1/1,2/C Depozite ale AG trimestrul III 2005

1/3/A,B,D Depozite ale CNF și GG la AIF rezidenți trimestrul IV 2005

1/5/A-E Depozite ale SNF și SAFP la AG rezidentă trimestrul III 2005

1/6/A-E Depozite ale SNF și SAFP la nerezidenți trimestrul IV 2005 (cu
excepția coloanei C:
trimestrul III 2005)

1/8,9,11,12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele decât
acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate, deținute de
SNF și SAFP, defalcate în funcție de zona contrapartidei

trimestrul IV 2005 (cu
excepția coloanei C:
trimestrul III 2005)

1/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP trimestrul IV 2005 (cu
excepția rândurilor 13 și
16: trimestrul III 2004)

1/23,24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP, defalcate în
funcție de zona contrapartidei

trimestrul IV 2005

1/26,27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și SAFP,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

1/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pentru cre-
anțe restante deținute de SNF și SAFP

2/6,7,9,10/A-C Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele decât
acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate, emise de
SNF, defalcate în funcție de zona contrapartidei

2/5-7/E Titluri de valoare pe termen scurt, altele decât acțiunile, cu excepția
instrumentelor financiare derivate, emise de SAFP

2/9,10/E Titluri de valoare pe termen lung, altele decât acțiunile, cu excepția
instrumentelor financiare derivate, emise de SAFP, defalcate în func-
ție de zona contrapartidei

2/11-20/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG trimestrul IV 2005 (cu
excepția rândurilor 11,
14, 16 și 19: trimestrul

III 2005)

2/13-15, 18-20/A, Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de CNF de la AIF
și SAFP rezidente și nerezidenți

trimestrul IV 2005

2/14,15/E Credite pe termen scurt obținute de SAFP de la SAFP rezidente și
nerezidenți

2/18-20/E Credite pe termen lung obținute de SAFP de la AIF și SAFP rezidente
și nerezidenți

2/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pentru cre-
anțe restante constituite de SAFP

3/1,2/C Depozite ale AG trimestrul III 2005

3/3/A,B,D Depozite ale CNF și GG la AIF rezidenți trimestrul IV 2005

3/5/A-E Depozite ale SNF și SAFP la AG rezidentă trimestrul III 2005
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

3/6/A-E Depozite ale SNF și SAFP la nerezidenți trimestrul IV 2005 (cu excep-
ția coloanei C: trimestrul III

2005)

3/8,9,11,12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF și SAFP, defalcate în funcție de zona
contrapartidei

trimestrul IV 2005 (cu excep-
ția coloanei C: trimestrul III

2005)

3/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP trimestrul IV 2005 (cu excep-
ția rândurilor 13 și 16:

trimestrul III 2004)

3/23,24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP, defal-
cate în funcție de zona contrapartidei

trimestrul IV 2005

3/26,27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP, defalcate în funcție de zona contrapartidei

3/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SNF și SAFP

4/6,7,9,10/A-C Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
emise de SNF, defalcate în funcție de zona contrapartidei

4/5-7/E Titluri de valoare pe termen scurt, altele decât acțiunile, cu
excepția instrumentelor financiare derivate, emise de SAFP

4/9,10/E Titluri de valoare pe termen lung, altele decât acțiunile, cu
excepția instrumentelor financiare derivate, emise de SAFP,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

4/11-20/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG trimestrul IV 2005 (cu excep-
ția rândurilor 11, 14, 16 și 19:

trimestrul III 2005)

4/13-15, 18-20/A,B Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de CNF de
la AIF și SAFP rezidente și nerezidenți

trimestrul IV 2005

4/14,15/E Credite pe termen scurt obținute de SAFP de la SAFP rezidente
și nerezidenți

4/18-20/E Credite pe termen lung obținute de SAFP de la AIF și SAFP
rezidente și nerezidenți

4/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP

IRLANDA

1/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP trimestrul IV 2003

1/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF și SAFP

trimestrul IV 2005

1/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP

1/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP trimestrul IV 2004

1/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP trimestrul IV 2005
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

1/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP

trimestrul IV 2004

1/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SNF și SAFP

trimestrul IV 2005

2/1/C Monedă emisă de AG trimestrul IV 2003

2/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP

2/5-10/A-C, E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung emise de
SNF și SAFP

trimestrul IV 2005

2/11-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SNF și
SAFP

2/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP

2/22-24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP

trimestrul IV 2004

2/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP

3/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP

3/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF și SAFP

trimestrul IV 2005

3/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP

3/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP trimestrul IV 2004

3/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP trimestrul IV 2005

3/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP

trimestrul IV 2004

3/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SNF și SAFP

trimestrul IV 2005

4/1/C Monedă emisă de AG trimestrul IV 2003

4/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP trimestrul IV 2004

4/5-10/A-C, E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung emise de
SNF și SAFP

trimestrul IV 2005

4/11-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute SNF și
SAFP

4/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP

4/22-24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP

4/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP

ITALIA

1/25,27/A-D Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
emise de nerezidenți

trimestrul IV 2003

1/25-27/E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SAFP

1/28-30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

2/14,19/E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SAFP
de la SAFP rezidente

2/22,24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP față de
nerezidenți

3/25,27/A-D Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
emise de nerezidenți

3/25-27/E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SAFP

3/28-30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP

4/14,19/E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SAFP
de la SAFP rezidente

4/22,24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP față de
nerezidenți

LUXEMBURG (*)

1/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP trimestrul IV 2005

1/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF și SAFP

1/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP

1/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP

1/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP

1/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP

1/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SNF și SAFP

2/1/C Monedă emisă de AG

2/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP

2/5-10/A-C, E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung emise de
SNF și SAFP

2/11-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SNF și
SAFP

2/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP

(*) Cu condiția ca sursele necesare pentru datele primare să fie disponibile la timp și cu o frecvență trimestrială, Banque Centrale du Luxemburg va
respecta acest termen pentru datele actuale și retrospective. În caz contrar, poate fi invocat articolul 8 alineatul (3) din prezenta orientare.
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

2/22-24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP

2/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP

3/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP

3/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF și SAFP

3/13-18/E Credite pe termen scurt și pe termen lung acordate de SAFP

3/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP

3/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP

3/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP

3/28-30/A-E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SNF și SAFP

4/1/C Monedă emisă de AG

4/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP

4/5-10/A-C, E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung emise de
SNF și SAFP

4/11-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SNF și
SAFP

4/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP

4/22-24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de CNF și SAFP

4/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP

ȚĂRILE DE JOS

1/1,2/C Depozite ale AG trimestrul IV 2005

1/6/A-E Depozite ale SNF și SAFP la nerezidenți

1/7-12/B-D Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF individuale

1/8,9,11,12/A Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF, defalcate în funcție de zona contrapartidei

1/19-21/B-E Acțiuni cotate deținute de SNF individuale și SAFP

1/20,21/A Acțiuni cotate deținute de SNF, defalcate în funcție de zona
contrapartidei

1/22,24/A-D Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și emise de
nerezidenți

1/22-24/E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SAFP
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

1/25-27/A-D Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
emise de nerezidenți

1/25-27/E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SAFP

1/25,27/A Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
emise de nerezidenți

1/29/B,D Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de CNF și GG față de nerezidenți

1/28-30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP

2/6,7,9,10/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
emise de SNF și SAFP, defalcate în funcție de zona
contrapartidei

2/11,12,15-17,20/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG de
la rezidenți și nerezidenți

2/13-20/E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SAFP

2/15,20/A,B,D Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de CNF și
GG de la nerezidenți

2/23,24/E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de SAFP, defalcate în
funcție de zona contrapartidei

2/26,27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP, defalcate în funcție
de zona contrapartidei

3/1,2/C Depozite ale AG

3/6/A-E Depozite ale SNF și SAFP la nerezidenți

3/7-12/B-D Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF individuale

3/8,9,11,12/A Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
deținute de SNF, defalcate în funcție de zona contrapartidei

3/11,12/E Titluri de valoare pe termen lung, altele decât acțiunile, cu
excepția instrumentelor financiare derivate, deținute de SAFP,
defalcate în funcție de zona contrapartidei

3/19-21/B-E Acțiuni cotate deținute de SNF individuale și SAFP

3/20,21/A Acțiuni cotate deținute de SNF, defalcate în funcție de zona
contrapartidei

3/22,24/A-D Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și emise de
nerezidenți

3/22-24/E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SAFP

3/25-27/A-D Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
emise de nerezidenți
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

3/25-27/E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SAFP

3/25,27/A Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
emise de nerezidenți

3/29/B,D Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de CNF și GG față de nerezidenți

3/28-30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP

4/6,7,9,10/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și pe termen lung, altele
decât acțiunile, cu excepția instrumentelor financiare derivate,
emise de SNF și SAFP, defalcate în funcție de zona
contrapartidei

4/11,12,15-17,20/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG de
la rezidenți și nerezidenți

4/13-20/E Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de SAFP

4/15,20/A,B,D Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de CNF și
GG de la nerezidenți

4/23,24/E Capitalul net al gospodăriilor în asigurări de viață și rezerve
pentru fonduri de pensii constituite de SAFP, defalcate în
funcție de zona contrapartidei

4/26,27/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante constituite de SAFP, defalcate în funcție
de zona contrapartidei

AUSTRIA

1/19-21/A-D Acțiuni cotate deținute de SNF trimestrul IV 2004

1/20,21/E Acțiuni cotate deținute de SAFP, defalcate în funcție de zona
contrapartidei

2/11,12,16,17/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG de
la rezidenți

3/19-21/A-D Acțiuni cotate deținute de SNF

3/20,21/E Acțiuni cotate deținute de SAFP, defalcate în funcție de zona
contrapartidei

4/11,12,16,17/C Credite pe termen scurt și pe termen lung obținute de AG de
la rezidenți

PORTUGALIA

1/10,11/B, D Titluri de valoare pe termen lung deținute de CNF și GG și
emise de nerezidenți

trimestrul II 2005

1/19,21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP și emise de nerezidenți trimestrul II 2004

1/20/B, D Acțiuni cotate deținute de CNF și GG și emise de nerezidenți trimestrul II 2005

1/25,27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP și emise de nerezidenți

trimestrul II 2004
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Prima dată de transmitere

2/22-24/B Rezerve pentru fonduri de pensii constituite de CNF trimestrul II 2005

3/10,11/B, D Titluri de valoare pe termen lung deținute de CNF și GG și
emise de nerezidenți

3/19,21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP și emise de nerezidenți trimestrul II 2004

3/20/B, D Acțiuni cotate deținute de CNF și GG și emise de nerezidenți trimestrul II 2005

3/25,27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP și emise de nerezidenți

trimestrul II 2004

4/22-24/B Rezerve pentru fonduri de pensii constituite de CNF trimestrul II 2005

FINLANDA

1/6/A,D Depozite ale GG la nerezidenți trimestrul IV 2005

1/19,21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP și emise de nerezidenți

1/22,24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP și
emise de nerezidenți

1/25,27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP și emise de nerezidenți

1/28,30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP față de nerezidenți

2/11-15/A-E Credite pe termen scurt obținute de SNF și SAFP trimestrul IV 2004

2/16,17/C Credite pe termen lung obținute de AG de la rezidenți trimestrul IV 2005

2/20/A,D Credite pe termen lung obținute de GG de la nerezidenți

3/6/A,D Depozite ale GG la nerezidenți

3/19,21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și SAFP și emise de nerezidenți

3/22,24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deținute de SNF și SAFP și
emise de nerezidenți

3/25,27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață monetară deținute de SNF și
SAFP și emise de nerezidenți

3/28,30/E Plăți anticipate ale primelor de asigurare și provizioane pen-
tru creanțe restante deținute de SAFP față de nerezidenți

4/11-15/A-E Credite pe termen scurt obținute de SNF și SAFP trimestrul IV 2004

4/16,17/C Credite pe termen lung obținute de AG de la rezidenți trimestrul IV 2005

4/20/A,D Credite pe termen lung obținute de GG de la nerezidenți
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2. Date retrospective (3)

Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Perioada retrospectivă Prima dată de transmitere

IRLANDA

1/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP trimestrul IV 1997 –
trimestrul I 2003

trimestrul II 2005

1/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și
SAFP

trimestrul IV 1997 –
trimestrul I 2004

trimestrul IV 2005

1/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață
monetară deținute de SNF și SAFP

2/1/C Monedă emisă de AG trimestrul IV 1997 –
trimestrul I 2003

trimestrul II 2005

2/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP

2/22-24/B,E Capitalul net al gospodăriilor în
asigurări de viață și rezerve pentru
fonduri de pensii constituite de CNF
și SAFP

trimestrul IV 1997 –
trimestrul I 2004

trimestrul IV 2005

2/25-27/E Plăți anticipate ale primelor de asi-
gurare și provizioane pentru cre-
anțe restante constituite de SAFP

3/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP

3/19-21/A-E Acțiuni cotate deținute de SNF și
SAFP

3/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață
monetară deținute de SNF și SAFP

4/1/C Monedă emisă de AG trimestrul IV 1997 –
trimestrul I 2003

trimestrul II 2005

4/2-4/C,E Depozite ale AG și SAFP trimestrul IV 1997 –
trimestrul I 2004

trimestrul IV 2005

AUSTRIA

1/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP trimestrul IV 1997 –
trimestrul IV 1999

trimestrul IV 2004

1/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și
pe termen lung, altele decât
acțiunile, cu excepția instrumente-
lor financiare derivate, deținute de
SNF și SAFP

1/19-21/E Acțiuni cotate deținute de SAFP

1/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deți-
nute de SNF și SAFP

1/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață
monetară deținute de SNF și SAFP

2/1/C Monedă emisă de AG

2/5-10/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și
pe termen lung emise de SNF și
SAFP

2/13-15, 18-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen
lung obținute de SNF și SAFP de la
AIF și SAFP rezidente și nerezidenți

(1) Derogări pentru datele retrospective, dacă sunt disponibile datele actuale.
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Tabel/rând/coloană Descrierea seriei temporale Perioada retrospectivă Prima dată de transmitere

2/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP

3/1-6/A-E Depozite ale SNF și SAFP

3/7-12/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și
pe termen lung, altele decât
acțiunile, cu excepția instrumente-
lor financiare derivate, deținute de
SNF și SAFP

3/19-21/E Acțiuni cotate deținute de SAFP

3/22-24/A-E Acțiuni ale fondurilor mutuale deți-
nute de SNF și SAFP

3/25-27/A-E Acțiuni ale fondurilor de piață
monetară deținute de SNF și SAFP

4/1/C Monedă emisă de AG

4/5-10/A-E Titluri de valoare pe termen scurt și
pe termen lung emise de SNF și
SAFP

4/13-15, 18-20/A-E Credite pe termen scurt și pe termen
lung obținute de SNF și SAFP de la
AIF și SAFP rezidente și nerezidenți

4/21/B,E Acțiuni cotate emise de CNF și SAFP
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