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σχετικά µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παροχή στατιστικών στοιχείων στον
τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων

(ΕΚΤ/2003/8)

(2003/C 126/06)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕZΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεν-
τρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 5.1 και το άρθρο 34.1 τρίτη περίπτωση,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό
Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) απαιτεί πλήρη και αξιό-
πιστα στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωµών και τη
διεθνή επενδυτική θέση, καθώς και το πρότυπο διεθνών διαθε-
σίµων, που απεικονίζουν τα κύρια µεγέθη από τα οποία επη-
ρεάζονται οι νοµισµατικές συνθήκες και οι αγορές συναλλάγ-
µατος στη ζώνη του ευρώ. Οι στατιστικές απαιτήσεις της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στον τοµέα αυτό καθορίζον-
ται στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2003/7 της 2ας Μαΐου
2003 σχετικά µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του
ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης και
το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων (1).

(2) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5.1 του καταστατικού απαιτεί
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να συλλέγει, µε τη
βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), είτε από
αρµόδιες εθνικές αρχές άλλες από τις ΕθνΚΤ, είτε απευθείας
από οικονοµικούς παράγοντες, τις αναγκαίες στατιστικές πλη-
ροφορίες, προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ.
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5.1 ορίζει ότι για τo σκoπό
αυτό, η ΕΚΤ συvεργάζεται µε κoιvoτικά όργαvα ή oργαvι-
σµoύς και µε τις αρµόδιες αρχές τωv κρατώv µελώv ή τρίτωv
χωρώv και µε διεθvείς oργαvισµoύς.

(3) Οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων της ΕΚΤ, όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του
ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, είναι
δυνατόν να συλλέγονται ή/και να καταρτίζονται από αρµόδιες
αρχές άλλες από τις ΕθνΚΤ. Συνεπώς, ορισµένα από τα καθή-

κοντα που πρέπει να αναληφθούν για την εκπλήρωση των εν
λόγω απαιτήσεων απαιτούν τη συνεργασία της ΕΚΤ ή των
ΕθνΚΤ µε τις ανωτέρω αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το
άρθρο 5.1 του καταστατικού. Το άρθρο 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου
1998 σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2) απαιτεί τα κράτη µέλη να
αναλαµβάνουν µόνα τους την οργάνωση στον τοµέα της στατι-
στικής και να συνεργάζονται πλήρως µε το ΕΣΚΤ προκειµένου
να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από το άρθρο 5 του καταστατικού.

(4) Στις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες και
τις καθιερωµένες πρακτικές, οι µονάδες παροχής των στοιχείων
αναφέρονται σε αρµόδιες αρχές άλλες από τις ΕθνΚΤ, οι εν
λόγω αρχές και οι οικείες ΕθνΚΤ οφείλουν να συνεργάζονται,
προκειµένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των στατιστικών
απαιτήσεων της ΕΚΤ. Στην Ιρλανδία το Central Statistics
Office (CSO) και στην Ιταλία το Ufficio Italiano dei Cambi
(UIC) συλλέγουν και καταρτίζουν τις αναγκαίες στατιστικές
πληροφορίες στον τοµέα του ισοζυγίου πληρωµών και της
διεθνούς επενδυτικής θέσης. Προκειµένου να ανταποκριθούν
στις προαναφερόµενες στατιστικές απαιτήσεις, η Central
Bank of Ireland θα πρέπει να συνεργάζεται µε το CSO, και
η Banca d'Italia µε το UIC. Η παραπάνω συνεργασία θα πρέπει
να περιλαµβάνει τη θέσπιση ενός διαρκούς συστήµατος διαβί-
βασης στοιχείων, εκτός εάν το ίδιο αποτέλεσµα έχει ήδη επι-
τευχθεί µε βάση την εθνική νοµοθεσία. Το UIC, δυνάµει του
ιταλικού νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 319/9 της 26ης
Αυγούστου 1998 (3), αποτελεί οργανική οντότητα της Banca
d'Italia.

(5) Όπως ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας
γραµµής ΕΚΤ/2003/7 της 2ας Μαΐου 2003, στις περιπτώσεις
που στατιστικές πληροφορίες χαρακτηριζόµενες ως εµπιστευτι-
κές προέρχονται από αρµόδιες αρχές άλλες από τις ΕθνΚΤ, η
ΕΚΤ χρησιµοποιεί τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την
άσκηση των σχετιζόµενων µε το ΕΣΚΤ στατιστικών καθηκόντων,
εκτός εάν η µονάδα παροχής των στοιχείων ή άλλο νοµικό ή
φυσικό πρόσωπο, οργανισµός ή υποκατάστηµα που ενδεχοµέ-
νως παρέχει τις πληροφορίες αυτές, και εφόσον µπορεί να
εξακριβωθεί η ταυτότητά του, έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή
του για τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών για άλλους σκο-
πούς.
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(6) Τα στατιστικά στοιχεία για το µηνιαίο και τριµηνιαίο ισοζύγιο
πληρωµών και την ετήσια διεθνή επενδυτική θέση, που απεικο-
νίζουν τα κύρια µεγέθη από τα οποία επηρεάζονται οι νοµι-
σµατικές συνθήκες και οι αγορές συναλλάγµατος στη ζώνη του
ευρώ, θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα στη Central Bank of
Ireland και στην Banca d'Italia. Για το σκοπό αυτό, οι απαι-
τούµενες στατιστικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται
σύµφωνα µε τους όρους που συµφωνήθηκαν µε την οικεία
ΕθνΚΤ. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων όρων, τα στοιχεία
του µηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών θα πρέπει να διαβιβάζονται
το αργότερο την τριακοστή εργάσιµη ηµέρα µετά τον µήνα
στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, τα στοιχεία του τριµηνι-
αίου ισοζυγίου πληρωµών θα πρέπει να διαβιβάζονται εντός
τριών µηνών από το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρο-
νται τα στοιχεία, και τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής
θέσης θα πρέπει να διαβιβάζονται εντός εννέα µηνών από την
ηµεροµηνία στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία.

(7) Η συγκεντρωτική βάση δεδοµένων των τίτλων (Centralised
Securities Database/CSDB), που θα χρησιµοποιηθεί στο µέλ-
λον για την εξυπηρέτηση διάφορων στατιστικών σκοπών
(κατάρτιση και παραγωγή) και µη στατιστικών σκοπών (οικονο-
µικές αναλύσεις, αναλύσεις για τη χρηµατοπιστωτική σταθερό-
τητα ή αναλύσεις εργασιών) θα τεθεί στη διάθεση των ΕθνΚΤ.
Το περιεχόµενο των δεδοµένων θα είναι διαθέσιµο σε αρµόδιες
αρχές άλλες από τις ΕθνΚΤ, µε την επιφύλαξη τυχόν νοµικών
περιορισµών. Αυτό θα βοηθήσει σηµαντικά στην παραγωγή των
απαιτούµενων δεδοµένων για την κατάρτιση των στατιστικών
στοιχείων συναλλαγών και θέσεων της ζώνης του ευρώ όσον
αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Με τη θέση σε λειτουρ-
γία της CSDB, θα είναι δυνατή ιδίως η ακριβής καταγραφή, µε
ανάλυση κατά τοµέα, των συναλλαγών και θέσεων επί των
υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο ισοζύγιο
πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ.

(8) Είναι απαραίτητη η θέσπιση ορισµένης διαδικασίας για την
αποτελεσµατική διενέργεια τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρ-
τήµατα της παρούσας σύστασης, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτές δεν µεταβάλλουν το υφιστάµενο εννοιολογικό πλαίσιο
και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας των µονάδων παροχής
στοιχείων στα κράτη µέλη. Κατά την εφαρµογή της εν λόγω
διαδικασίας θα λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής
στατιστικής του ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ και άλλες αρµόδιες αρχές
µπορούν να προτείνουν τέτοιου είδους τεχνικές τροποποιήσεις
στα παραρτήµατα της παρούσας σύστασης µέσω της επιτροπής
στατιστικής και της οικείας οµάδας εργασίας.

(9) Μετά την έκδοση της σύστασης ΕΚΤ/2000/5 της 11ης Μαΐου
2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για παροχή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του
ισοζυγίου πληρωµών, του προτύπου διεθνών διαθεσίµων και
της διεθνούς επενδυτικής θέσης (1), η ανταλλαγή στατιστικών
πληροφοριών εντός του ΕΣΚΤ εξελίχθηκε σηµαντικά. Καθίστα-
ται συνεπώς αναγκαία η αντικατάσταση της σύστασης
ΕΚΤ/2000/5 από την παρούσα σύσταση.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης:

— µε τον όρο «συµµετέχον κράτος µέλος» voείται κάθε κράτος
µέλος, τo oπoίo έχει υιoθετήσει τo εvιαίo vόµισµα σύµφωvα µε
τη συvθήκη,

— ο όρος «κάτοικος» ταυτίζεται εννοιολογικά µε τον ορισµό του
άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98,

— µε τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η οικονοµική επικράτεια
των συµµετεχόντων κρατών µελών και η ΕΚΤ. Εδάφη που ανή-
κουν σε κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ ή χώρες που συνδέ-
ονται µε κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ αναφέρονται στον
πίνακα 5 του παραρτήµατος IV,

— µε τον όρο «Ευρωσύστηµα» νοούνται οι ΕθνΚΤ των συµµετε-
χόντων κρατών µελών και η ΕΚΤ,

— µε τον όρο «διασυνοριακή συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή
µε την οποία δηµιουργούνται ή εξοφλούνται, ολικά ή µερικά,
απαιτήσεις ή οφειλές, ή κάθε συναλλαγή που συνεπάγεται µετα-
βίβαση δικαιώµατος επί πράγµατος µεταξύ κατοίκων και µη
κατοίκων της ζώνης του ευρώ,

— µε τον όρο «διασυνοριακές θέσεις» νοείται το υπόλοιπο των
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και χρηµατοοικονοµικών υπο-
χρεώσεων έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ. Οι διασυ-
νοριακές θέσεις περιλαµβάνουν επίσης i) γη, λοιπά ενσώµατα
µη παραχθέντα στοιχεία του ενεργητικού και λοιπά ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός της ζώνης του
ευρώ και ανήκουν σε κατοίκους της ζώνης του ευρώ ή/και
βρίσκονται εντός της ζώνης του ευρώ και ανήκουν σε µη
κατοίκους της ζώνης του ευρώ, και ii) το νοµισµατικό χρυσό
και τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (ΕΤ∆) που ανήκουν σε
κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Ωστόσο, στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την κατάρτιση του
λογαριασµού επενδύσεων χαρτοφυλακίου και του λογαριασµού
εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο των
στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών, καθώς και του
λογαριασµού επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο των στα-
τιστικών στοιχείων της διεθνούς επενδυτικής θέσης, που καλύ-
πτουν τη ζώνη του ευρώ, οι όροι «διασυνοριακές θέσεις» και
«διασυνοριακές συναλλαγές» περιλαµβάνουν επίσης θέσεις και
συναλλαγές επί απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων κατοίκων της
ζώνης του ευρώ έναντι κατοίκων άλλων κρατών µελών της
ζώνης του ευρώ,
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— µε τον όρο «συναλλαγµατικά διαθέσιµα» νοούνται οι απαιτήσεις
του Ευρωσυστήµατος µε υψηλή ρευστότητα, διαπραγµατεύσι-
µες στην αγορά και µε υψηλή φερεγγυότητα, έναντι µη κατοί-
κων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε νοµίσµατα
εκτός του ευρώ, συν το χρυσό, τις αποθεµατικές θέσεις στο
∆ΝΤ και τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα,

— µε τον όρο «λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα»
νοούνται i) οι απαιτήσεις του Ευρωσυστήµατος έναντι κατοίκων
της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε νοµίσµατα εκτός
του ευρώ, και ii) οι απαιτήσεις του Ευρωσυστήµατος έναντι µη
κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε νοµί-
σµατα εκτός του ευρώ και δεν πληρούν τα κριτήρια ρευστότη-
τας, εµπορευσιµότητας και φερεγγυότητας των συναλλαγµατι-
κών διαθεσίµων,

— µε τον όρο «υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά
διαθέσιµα» νοείται η προκαθορισµένη και ενδεχόµενη βραχυπρό-
θεσµη καθαρή διαρροή από το Ευρωσύστηµα στοιχείων παρό-
µοιων µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα και λοιπών στοιχείων
ενεργητικού σε ξένο νόµισµα του Ευρωσυστήµατος,

— µε τον όρο «ισοζύγιο πληρωµών» νοείται η στατιστική κατά-
σταση στην οποία απεικονίζονται, µε την κατάλληλη ανάλυση,
διασυνοριακές συναλλαγές στη διάρκεια της εκάστοτε υπό εξέ-
ταση περιόδου,

— µε τον όρο «πρότυπο διεθνών διαθεσίµων» νοείται η στατιστική
κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, µε την κατάλληλη ανά-
λυση, τα υπόλοιπα των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, τα λοιπά
στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα και οι υποχρεώσεις που
σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος
σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία αναφοράς,

— µε τον όρο «διεθνής επενδυτική θέση» νοείται η ετήσια λογι-
στική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, µε την κατάλληλη
ανάλυση, τα υπόλοιπα των διασυνοριακών χρηµατοοικονοµικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία ανα-
φοράς.

Άρθρο 2

Παροχή στατιστικών πληροφοριών στις ΕθνΚΤ

1. Στο µέτρο που η συλλογή των στατιστικών πληροφοριών που
αφορούν τις διασυνοριακές συναλλαγές και θέσεις ανατίθεται στους
αποδέκτες της παρούσας σύστασης, κάθε ένας από αυτούς διασφα-
λίζει ότι οι παραπάνω πληροφορίες υποβάλλονται έγκαιρα στην
οικεία ΕθνΚΤ. Για το σκοπό αυτό, εκτός αν άλλως συµφωνήθηκε
µε την οικεία ΕθνΚΤ, τα απαιτούµενα στοιχεία του µηνιαίου ισοζυ-
γίου πληρωµών θα πρέπει να διαβιβάζονται το αργότερο την τρια-
κοστή εργάσιµη ηµέρα µετά τον µήνα στον οποίο αναφέρονται τα
στοιχεία, τα στοιχεία του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών θα πρέ-

πει να διαβιβάζονται εντός τριών µηνών από το τέλος του τριµήνου
στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, και τα στοιχεία της διεθνούς
επενδυτικής θέσης θα πρέπει να διαβιβάζονται εντός εννέα µηνών
από την ηµεροµηνία στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία.

2. Οι πληροφορίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τα στατιστικά
πρότυπα και τις απαιτήσεις της ΕΚΤ σχετικά µε το ισοζύγιο πλη-
ρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση, κατά τα οριζόµενα στα
παραρτήµατα I, II, III, IV, V και VII της παρούσας σύστασης. Με
την επιφύλαξη του καθήκοντος παρακολούθησης της ΕΚΤ, κατά
τους όρους του παραρτήµατος VI της παρούσας σύστασης, οι
αποδέκτες της παρακολουθούν την ποιότητα και την αξιοπιστία
του στατιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται στην οικεία
ΕθνΚΤ.

Άρθρο 3

∆ιαρκής συνεργασία

Οι αποδέκτες της παρούσας σύστασης θεσπίζουν µε την οικεία
ΕθνΚΤ, εγγράφως, τους κατάλληλους όρους συνεργασίας, προκει-
µένου να διασφαλιστεί ένα διαρκές σύστηµα διαβίβασης στοιχείων
ανταποκρινόµενο στα στατιστικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της
ΕΚΤ, εκτός εάν το ίδιο αποτέλεσµα έχει ήδη επιτευχθεί µε βάση την
εθνική νοµοθεσία.

Άρθρο 4

Απλοποιηµένη διαδικασία τρoπoπoίησης

Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, η
εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ έχει το δικαίωµα να επιφέρει τεχνικές
τροποποιήσεις στα παραρτήµατα της παρούσας σύστασης, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτές δεν µεταβάλλουν το υφιστάµενο εννοι-
ολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζουν το φόρτο εργασίας των µονά-
δων παροχής στοιχείων στα κράτη µέλη.

Άρθρο 5

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα σύσταση αντικαθιστά τη σύσταση ΕΚΤ/2000/5.

2. Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στο CSO στην Ιρλανδία και
στο UIC στην Ιταλία.

3. Η παρούσα σύσταση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 2 Μαΐου 2003.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙZΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ

1. Στατιστικές υποχρεώσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ)

1.1. Οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στοιχεία για τις διασυνοριακές συναλλαγές, τα υπόλοιπα
των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα, τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε
συναλλαγµατικά διαθέσιµα και τις διασυνοριακές θέσεις, έτσι ώστε να µπορεί η ΕΚΤ να καταρτίζει τα στατιστικά στοιχεία
του συγκεντρωτικού ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων
της ζώνης του ευρώ.

1.2. Τα στοιχεία συνοδεύονται από άµεσα διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένα γεγονότα µείζονος σηµασίας και τα
αίτια τυχόν αναθεωρήσεων, όταν εξαιτίας των γεγονότων αυτών ή των αναθεωρήσεων προκλήθηκαν στα στοιχεία σηµαν-
τικές µεταβολές, ή εφόσον το ζητήσει η ΕΚΤ.

1.3. Τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται στην ΕΚΤ σύµφωνα µε τους όρους των παραρτηµάτων IΙ, IIΙ και IV, οι
οποίοι συνάδουν προς τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και, κυρίως, προς την πέµπτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου
Πληρωµών του ∆ΝΤ. Τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία των συναλλαγών και θέσεων που αφορούν υποχρεώσεις από
επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αναλυόµενα κατά τοµέα εκδότη κατοίκου της ζώνης του ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
τµήµατα 1.1, 1.2 και 3 του παραρτήµατος IΙ και στους πίνακες 1, 2 και 4 του παραρτήµατος IIΙ, υποβάλλονται από την
1η Ιουλίου 2005. Εάν το σύστηµα της συγκεντρωτικής βάσης δεδοµένων των τίτλων δεν έχει τεθεί σε λειτουργία µέχρι τις
31 Μαρτίου 2004, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εντός 15 µηνών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του διοικητικού
συµβουλίου από την επιτροπή στατιστικής περί της θέσης σε λειτουργία του εν λόγω συστήµατος.

1.4. Τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών υποβάλλονται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση. Τα απαι-
τούµενα στατιστικά στοιχεία του προτύπου διεθνών διαθεσίµων υποβάλλονται όπως έχουν στο τέλος του µήνα στον οποίο
αναφέρονται τα στοιχεία. Τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης υποβάλλονται όπως έχουν
στο τέλος του ηµερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

1.5. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 τα συστήµατα συλλογής στοιχείων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου συµµορφώνονται προς
ορισµένο πρότυπο, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον «αποδεκτό», σύµφωνα µε τον πίνακα του παραρτήµατος VII. Εφόσον οι
ΕθνΚΤ αδυνατούν να τηρήσουν την ανωτέρω προθεσµία, συντάσσουν, έως το τέλος Ιουνίου 2003, σε συνεργασία µε την
ΕΚΤ, χρονοδιάγραµµα συµµόρφωσής τους προς το κοινό πρότυπο.

2. Προθεσµίες

2.1. Τα στοιχεία του µηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του ευρώ υποβάλλονται στην ΕΚΤ έως το πέρας των εργασιών
της 30ής εργάσιµης ηµέρας από το τέλος του µηνός στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

2.2. Τα τριµηνιαία αναλυτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του ευρώ υποβάλλονται στην ΕΚΤ εντός τριών
µηνών από το τέλος του τριµήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

2.3. Τα στοιχεία του προτύπου διεθνών διαθεσίµων υποβάλλονται στην ΕΚΤ εντός τριών εβδοµάδων από το τέλος του µηνός
στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

2.4. Τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης υποβάλλονται στην ΕΚΤ εντός εννέα µηνών από το τέλος του έτους στο οποίο
αναφέρονται τα στοιχεία.

2.5. Αναθεωρήσεις των στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ υποβάλ-
λονται στην ΕΚΤ σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του παραρτήµατος V.

2.6. Κατά τη συλλογή των στοιχείων αυτών σε εθνικό επίπεδο επιδιώκεται η τήρηση των παραπάνω προθεσµιών.

3. Πρότυπο για τη διαβίβαση των στοιχείων

Οι απαιτούµενες στατιστικές πληροφορίες υποβάλλονται στην ΕΚΤ υπό µορφή που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτή-
µατος V της παρούσας σύστασης.

4. Ποιότητα των στατιστικών πληροφοριών

4.1. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων παρακολούθησης της ΕΚΤ κατά τους όρους του παραρτήµατος VI, οι ΕθνΚΤ, σε
συνεργασία µε αρµόδιες αρχές άλλες από τις ΕθνΚΤ όπου κρίνεται σκόπιµο, διασφαλίζουν την παρακολούθηση και
αξιολόγηση των στατιστικών πληροφοριών που υποβάλλονται στην ΕΚΤ. Η ΕΚΤ αξιολογεί µε παρόµοιο τρόπο στοιχεία
που σχετίζονται µε το ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ, τα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης και
τα διεθνή διαθέσιµα. Η αξιολόγηση διεκπεραιώνεται έγκαιρα. Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ υποβάλλει ετησίως αναφορά
στο διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε την ποιότητα των στοιχείων.

4.2. Η παρακολούθηση, από την ΕΚΤ, της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών µπορεί να περιλαµβάνει εξέταση τυχόν
αναθεωρήσεών τους µε σκοπό: πρώτον, να λαµβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη αξιολόγηση των στατιστικών πληροφοριών,
και, εποµένως, να επιτυγχάνεται βελτίωση της ποιότητας, και δεύτερον, να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν, η συνέπεια
µεταξύ των αντίστοιχων µεγεθών του ισοζυγίου πληρωµών για κάθε µία από τις διαφορετικές συχνότητες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ

1. Στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου πληρωµών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί την παροχή των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών µε δύο
διαφορετικές συχνότητες: µηνιαίως και τριµηνιαίως, σε σχέση µε τις αντίστοιχες ηµερολογιακές περιόδους αναφοράς. Τα
ετήσια στοιχεία καταρτίζονται µε πρόσθεση των τριµηνιαίων στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη για το
αντίστοιχο έτος. Τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών θα πρέπει να συµφωνούν, κατά το δυνατόν, µε άλλα
στατιστικά στοιχεία που παρέχονται για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.

1.1. Στατιστικά στοιχεία µηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός του µηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του ευρώ είναι η απεικόνιση των κύριων µεγεθών από τα οποία
επηρεάζονται οι νοµισµατικές συνθήκες και οι αγορές συναλλάγµατος (βλ. παράρτηµα ΙΙΙ, πίνακας 1).

Α π α ι τ ή σ ε ι ς

Τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία πρέπει απαραιτήτως να είναι κατάλληλα για τον υπολογισµό του ισοζυγίου πληρωµών της
ζώνης του ευρώ.

Λαµβάνοντας υπόψη τη σύντοµη προθεσµία παροχής των στοιχείων του µηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών, τον ιδιαίτερα
συγκεντρωτικό χαρακτήρα τους και τη χρήση τους για τους σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής και των πράξεων
συναλλάγµατος, η ΕΚΤ επιτρέπει κάποια παρέκκλιση από τα διεθνή πρότυπα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναπόφευκτο.
∆εν απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων αποκλειστικά σε δεδουλευµένη βάση ή µε βάση τις συναλλαγές. Κατόπιν
συµφωνίας µε την ΕΚΤ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) µπορούν να παρέχουν στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών και το ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών µε βάση το διακανονισµό. Η ΕΚΤ θα δέχεται την υποβολή
εκτιµήσεων ή προσωρινών στοιχείων, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την τήρηση της προθεσµίας.

Για κάθε γενική κατηγορία συναλλαγών απαιτείται ο διαχωρισµός ανάµεσα σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις (ή πιστώσεις και
χρεώσεις για τα µεγέθη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών). Για το λόγο αυτό, απαιτείται εν γένει από τις ΕθνΚΤ, όσον
αφορά τις εξωτερικές συναλλαγές, να διαχωρίζουν τις συναλλαγές µε κατοίκους άλλων κρατών µελών της ζώνης του ευρώ
από τις συναλλαγές εκτός της ζώνης του ευρώ. Οι ΕθνΚΤ ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο µε συνέπεια.

Κάθε φορά που η σύνθεση της ζώνης του ευρώ µεταβάλλεται, οι ΕθνΚΤ υποχρεούνται να συµπεριλαµβάνουν τη µεταβολή
αυτή, από την ηµεροµηνία θέσης της σε ισχύ, στον ορισµό της σύνθεσης της ζώνης του ευρώ. Οι ΕθνΚΤ των κρατών µελών
της ζώνης του ευρώ, υπό τη σύνθεσή της πριν τη µεταβολή, καθώς και αυτές των νέων συµµετεχόντων κρατών µελών
απαιτείται να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις σχετικά µε τα ιστορικά στοιχεία που καλύπτουν τη διευρυµένη
ζώνη του ευρώ.

Προκειµένου να καθίσταται δυνατή στον τοµέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου η κατάρτιση έγκυρων συγκεντρωτικών
στοιχείων σχετικά µε τη ζώνη του ευρώ σε µηνιαία βάση, απαιτείται ο διαχωρισµός µεταξύ των συναλλαγών επί τίτλων που
εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και των συναλλαγών επί τίτλων που εκδόθηκαν από µη κατοίκους της
ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί απαιτήσεων από επενδύσεις χαρτο-
φυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται µε βάση τα συγκεντρωτικά υποβληθέντα στοιχεία για την καθαρή κίνηση των
συναλλαγών επί τίτλων που εκδόθηκαν από µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για την καθαρή
κίνηση των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται µε ενοποίηση
της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των συνολικών εθνικών υποχρεώσεων και της καθαρής κίνησης των συναλλαγών
επί των τίτλων που εκδόθηκαν και αγοράστηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Ανάλογη απαίτηση παροχής στοιχείων και µέθοδος κατάρτισης των συγκεντρωτικών στοιχείων ισχύουν για το εισόδηµα
από επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Ενόψει της κατάρτισης της νοµισµατικής απεικόνισης του ισοζυγίου πληρωµών, οι ΕθνΚΤ απαιτείται να υποβάλλουν
στοιχεία αναλυόµενα κατά θεσµικό τοµέα. Η ανάλυση κατά τοµέα όσον αφορά το µηνιαίο ισοζύγιο πληρωµών έχει ως
ακολούθως:

— για τις άµεσες επενδύσεις: i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών), και ii) µη-ΝΧΙ

— για τις απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου: i) νοµισµατικές αρχές, ii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών), και
iii) µη-ΝΧΙ

— για τις λοιπές επενδύσεις: i) νοµισµατικές αρχές, ii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών), iii) γενική κυβέρνηση, και iv)
λοιποί τοµείς.

Ενόψει της κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωµών µε ανάλυση κατά τοµέα, διά της οποίας θα είναι δυνατή η δηµιουργία της
νοµισµατικής απεικόνισης, θα απαιτείται από τις ΕθνΚΤ να παρέχουν, από την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 5 της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2003/7, στοιχεία για την καθαρή κίνηση συναλλαγών επί τίτλων
επενδύσεων χαρτοφυλακίου που εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ, αναλυόµενα κατά θεσµικό τοµέα στον
οποίο ανήκει ο εκδότης. Επίσης, οι υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, θα περιλαµβάνουν ανάλυση κατά θεσµικό
τοµέα του εγχώριου εκδότη.
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Τα στατιστικά στοιχεία της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης
του ευρώ, µε ανάλυση κατά τοµέα, καταρτίζονται, στη συνέχεια, µε ενοποίηση των καθαρών συνολικών εθνικών υποχρε-
ώσεων των αντίστοιχων τοµέων και της αντίστοιχης καθαρής κίνησης συναλλαγών επί τίτλων που εκδόθηκαν και αγορά-
στηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

1.2. Στατιστικά στοιχεία τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του ευρώ είναι η παροχή λεπτοµερέστερων στοιχείων, τα οποία
επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυση των εξωτερικών συναλλαγών. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία χρησιµοποιούνται κυρίως
στο υπό κατάρτιση ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και στην από κοινού δηµοσίευση του ισοζυγίου πληρωµών
της ΕΕ/ζώνης του ευρώ σε συνεργασία µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat).

Α π α ι τ ή σ ε ι ς

Τα στατιστικά στοιχεία του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών συµφωνούν κατά το δυνατόν µε τα διεθνή πρότυπα. Η
απαιτούµενη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών παρουσιάζεται στον πίνακα 2 του
παραρτήµατος ΙΙΙ. Το παράρτηµα ΙV περιλαµβάνει εναρµονισµένες έννοιες και ορισµούς του λογαριασµού κίνησης κεφα-
λαίων και του ισοζυγίου χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.

Η ανάλυση του τριµηνιαίου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι παρόµοια µε αυτή που απαιτείται για τα µηνιαία
στοιχεία. Ωστόσο, για το εισόδηµα απαιτείται λεπτοµερέστερη ανάλυση σε τριµηνιαία βάση.

Όσον αφορά τις «λοιπές επενδύσεις» του ισοζυγίου χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, η ΕΚΤ εφαρµόζει σε απλοποιηµένη
µορφή τις απαιτήσεις της πέµπτης έκδοσης του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών (BPM5) του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (∆ΝΤ). Η απλοποίηση συνίσταται στην κατάργηση της διάκρισης µεταξύ δανείων και καταθέσεων σε κάθε σκέλος
της κατάστασης και στην κατάργηση της ανάλυσης κατά διάρκεια. Μεταβάλλεται επίσης η παρουσίαση της ανάλυσης
(δηλαδή, δίνεται προτεραιότητα στον τοµέα). Αυτή η ανάλυση κατά τοµέα είναι συµβατή -αλλά δεν ταυτίζεται- µε εκείνη
της πέµπτης έκδοσης του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (BPM5), όπου δίδεται προτεραιότητα στην ανάλυση
κατά χρηµατοδοτικό µέσο.

Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών, απαιτείται από τις ΕθνκΤ να διακρίνουν µεταξύ
των συναλλαγών µε συµµετέχοντα κράτη µέλη και όλων των λοιπών εξωτερικών συναλλαγών. Όπως και στην περίπτωση
των µηνιαίων στοιχείων, στα τριµηνιαία στοιχεία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαιτείται διαχωρισµός ανάµεσα σε
συναλλαγές επί τίτλων που εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και σε συναλλαγές επί τίτλων που εκδόθηκαν
από µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί απαιτήσεων
από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζονται µε βάση τα συγκεντρωτικά υποβληθέντα στοιχεία για
την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί τίτλων που εκδόθηκαν από µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Η καθαρή κίνηση
των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτίζεται µε ενοποίηση της
καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των συνολικών εθνικών υποχρεώσεων και της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί
των τίτλων που εκδόθηκαν και αγοράστηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Ανάλογη απαίτηση παροχής στοιχείων και µέθοδος κατάρτισης των συγκεντρωτικών στοιχείων ισχύουν για το εισόδηµα
από επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Όσον αφορά τις άµεσες επενδύσεις, απαιτείται από τις ΕθνκΤ να υποβάλλουν τριµηνιαία ανάλυση κατά τοµέα «ΝΧΙ (πλην
των κεντρικών τραπεζών)/Μη ΝΧΙ». Όσον αφορά τις «απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου» και τις «λοιπές επενδύ-
σεις» η ανάλυση των παρεχοµένων στοιχείων µε κριτήριο τους θεσµικούς τοµείς, ακολουθεί τα τυποποιηµένα στοιχεία του
∆ΝΤ, συµπεριλαµβάνοντας i) νοµισµατικές αρχές, ii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών), iii) γενική κυβέρνηση, και iv)
λοιπούς τοµείς.

Όσον αφορά την κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων της καθαρής κίνησης συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις
χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ κατά τοµέα εκδότη κατοίκου της ζώνης του ευρώ, οι απαιτήσεις σε σχέση µε την
παροχή τριµηνιαίων στοιχείων είναι παρόµοιες µε εκείνες που ισχύουν σε σχέση µε το µηνιαίο ισοζύγιο πληρωµών.

Όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ, απαιτείται η ανά τρίµηνο υποβολή στοιχείων δεδουλευµένου
εισοδήµατος από επενδύσεις. Σύµφωνα µε το Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών, η πέµπτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου
Πληρωµών του ∆ΝΤ (BPM5) συνιστά την καταγραφή των τόκων σε δεδουλευµένη βάση. Η απαίτηση αυτή επηρεάζει τόσο
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εισόδηµα από επενδύσεις), όσο και το ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.

2. Πρότυπο διεθνών διαθεσίµων

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός του προτύπου διεθνών διαθεσίµων είναι η κατάρτιση µιας µηνιαίας κατάστασης των συναλλαγµατικών διαθεσίµων,
των λοιπών στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα και των υποχρεώσεων που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα,
τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ µε βάση τη µορφή του κοινού προτύπου του ∆ΝΤ και της
Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Τ∆∆) για τα διεθνή διαθέσιµα και τη ρευστότητα συναλλάγµατος. Οι πληροφορίες αυτές
συµπληρώνουν τα δεδοµένα σχετικά µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα που περιλαµβάνονται στα στατιστικά στοιχεία του
ισοζύγιο πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ.

Α π α ι τ ή σ ε ι ς

Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ζώνης του ευρώ είναι απαιτήσεις της ΕΚΤ («συγκεντρωµένα συναλλαγµατικά διαθέσιµα»)
και των ΕθνΚΤ («µη συγκεντρωµένα συναλλαγµατικά διαθέσιµα»), µε υψηλή ρευστότητα, διαπραγµατεύσιµες στην αγορά,
και µε υψηλή φερεγγυότητα, έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε ξένο νόµισµα (δηλ. σε
νοµίσµατα εκτός του ευρώ), σε χρυσό, σε αποθεµατικές θέσεις στο ∆ΝΤ και ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα. Είναι επίσης
δυνατό να περιλαµβάνουν θέσεις σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα καταρτίζονται σε
ακαθάριστη βάση, χωρίς συµψηφισµό των υποχρεώσεων που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα. Η ανάλυση των
στοιχείων που απαιτούνται από τις ΕθνΚΤ παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ, πίνακας 3, τµήµα Ι.Α.

ELC 126/12 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2003



Τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα στοιχεία ενεργητικού του Ευρωσυστήµατος που δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν τον ορισµό,
δηλαδή i) οι απαιτήσεις έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ, και ii) οι απαιτήσεις έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι
οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και φερεγγυότητας, περιλαµβάνονται στα «λοιπά στοιχεία
ενεργητικού σε ξένο νόµισµα» του προτύπου διεθνών διαθεσίµων (παράρτηµα ΙΙΙ, πίνακας 3, τµήµα Ι.Β.).

Οι απαιτήσεις σε ευρώ έναντι µη κατοίκων και τα υπόλοιπα σε ξένο νόµισµα των κυβερνήσεων των συµµετεχόντων κρατών
µελών δεν θεωρούνται συναλλαγµατικά διαθέσιµα. Τα εν λόγω ποσά καταγράφονται ως «λοιπές επενδύσεις», εάν αντι-
προσωπεύουν απαιτήσεις έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ.

Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά µε την προκαθορισµένη και ενδεχόµενη βραχυπρόθεσµη καθαρή διαρροή από το Ευρωσύ-
στηµα συναλλαγµατικών διαθεσίµων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα του Ευρωσυστήµατος, αποκαλού-
µενα «υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα», πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ,
πίνακας 3, τµήµατα ΙΙ έως ΙV.

3. Στατιστικά στοιχεία διεθνούς επενδυτικής θέσης

Σ κ ο π ό ς

Σκοπός της διεθνούς επενδυτικής θέσης είναι η κατάρτιση µιας ετήσιας κατάστασης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
έναντι του εξωτερικού, που αφορούν το σύνολο της ζώνης του ευρώ, για τους σκοπούς της ανάλυσης της νοµισµατικής
πολιτικής και της αγοράς συναλλάγµατος. Οι στατιστικές αυτές πληροφορίες µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται υπο-
βοηθητικά στην κατάρτιση των ροών του ισοζυγίου πληρωµών.

Α π α ι τ ή σ ε ι ς

Η ΕΚΤ απαιτεί τα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης να αναφέρονται στα υπόλοιπα του τέλους του
ηµερολογιακού έτους.

Τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης συµφωνούν κατά το δυνατόν µε τα διεθνή πρότυπα. Η ΕΚΤ καταρτίζει τη
διεθνή επενδυτική θέση για το σύνολο της ζώνης του ευρώ. Η ανάλυση της διεθνούς επενδυτικής θέσης για τη ζώνη του
ευρώ παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, πίνακας 4.

Η ΕΚΤ είναι δυνατό να απαιτεί, σε τριµηνιαία βάση, µεγέθη ιδιαίτερης σηµασίας για την άσκηση της νοµισµατικής
πολιτικής. Ειδικότερα, µπορεί να απαιτήσει µεγέθη που εµπίπτουν στο λογαριασµό «λοιπές επενδύσεις» και που προς το
παρόν υποβάλλονται στην Τ∆∆ για τη διεθνή τραπεζική στατιστική της.

Η διεθνής επενδυτική θέση απεικονίζει τα υπόλοιπα των χρηµατοδοτικών µέσων στο τέλος της περιόδου αναφοράς,
αποτιµώµενα σε τιµές τέλους περιόδου. Μεταβολές στην αξία των υπολοίπων είναι δυνατό να οφείλονται στους ακόλου-
θους παράγοντες. Πρώτον, µέρος των µεταβολών της αξίας στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς οφείλεται σε χρηµατο-
οικονοµικές συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί και έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο πληρωµών. ∆εύτερον, µέρος των
µεταβολών των θέσεων στην αρχή και στο τέλος δεδοµένης περιόδου οφείλεται σε µεταβολές των τιµών των χρηµατο-
οικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που καταγράφονται. Τρίτον, στην περίπτωση που τα υπόλοιπα εκφράζονται σε
νοµίσµατα διαφορετικά από τη λογιστική µονάδα που χρησιµοποιείται στην κατάρτιση της διεθνούς επενδυτικής θέσης, οι
µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών έναντι άλλων νοµισµάτων θα επηρεάσουν επίσης τις αξίες. Τέλος, όποιες άλλες
µεταβολές δεν οφείλονται στους προαναφερθέντες παράγοντες θα θεωρείται ότι οφείλονται στις «λοιπές διορθώσεις».

Για να επιτυγχάνεται πλήρης συµφωνία µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών ροών και των υπολοίπων της ζώνης του ευρώ
απαιτείται να καταγράφονται χωριστά οι µεταβολές αξίας που οφείλονται σε µεταβολές τιµών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών
και σε λοιπές διορθώσεις.

Τα στοιχεία που καλύπτει η διεθνής επενδυτική θέση θα πρέπει να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα στοιχεία
των ροών του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών. Οι έννοιες, οι ορισµοί και οι αναλύσεις είναι εναρµονισµένες µε εκείνες
που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των ροών του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών. Στο βαθµό που είναι δυνατόν,
τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσεις θα πρέπει να συµφωνούν µε άλλα στατιστικά στοιχεία, όπως είναι τα στοιχεία
της νοµισµατικής και τραπεζικής στατιστικής, το ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και οι εθνικοί λογαριασµοί.

Όσον αφορά το µηνιαίο και τριµηνιαίο ισοζύγιο πληρωµών, απαιτείται από τις ΕθνΚΤ να διαχωρίζουν, προκειµένου για τα
στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης τους, τα διαθέσιµά τους έναντι συµµετεχόντων κρατών µελών από όλες τις
υπόλοιπες εξωτερικές τους θέσεις. Στους λογαριασµούς επενδύσεων χαρτοφυλακίου, απαιτείται διαχωρισµός των διακρατού-
µενων τίτλων που εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ από τους τίτλους που εκδόθηκαν από µη κατοίκους της ζώνης
του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για τις καθαρές απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης του ευρώ καταρτί-
ζονται µε βάση τα συγκεντρωτικά υποβληθέντα στοιχεία για τις καθαρές απαιτήσεις από τίτλους που εκδόθηκαν από µη
κατοίκους της ζώνης του ευρώ. Τα στατιστικά στοιχεία για τις καθαρές υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της ζώνης
του ευρώ καταρτίζονται µε ενοποίηση των καθαρών συνολικών εθνικών υποχρεώσεων και του καθαρού υπολοίπου των
διακρατούµενων τίτλων που εκδόθηκαν και αγοράστηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Οι ΕθνΚΤ απαιτείται να υποβάλλουν στοιχεία για τα ετήσια διαθέσιµα, όσον αφορά τις «άµεσες επενδύσεις», τις «απαιτήσεις
από επενδύσεις χαρτοφυλακίου» και τις «λοιπές επενδύσεις», µε την ίδια ανάλυση κατά τοµέα, όπως και για τις ροές του
τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών.

Προκειµένου η ΕΚΤ να καταρτίζει, µε ανάλυση κατά τοµέα, τις καθαρές απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της
ζώνης του ευρώ, οι στατιστικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις ΕθνΚΤ, όσον αφορά τα στοιχεία για τη διεθνή επενδυτική
θέση, είναι οι ίδιες µε εκείνες για τις ροές του ισοζυγίου πληρωµών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2
παράγραφος 5 της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/2003/7.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου εντός της διεθνούς επενδυτικής θέσης καταρτίζονται
αποκλειστικά µε βάση τα στοιχεία για τα αποθέµατα.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Πίνακας 1

Μηνιαία µεγέθη για το ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ

Πίστωση Χρέωση Καθαρή θέση

I. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Αγαθά εκτός εκτός εκτός

Υπηρεσίες εκτός εκτός εκτός

Εισοδήµατα

Αµοιβές-µισθοί εκτός εκτός εκτός

Εισόδηµα από επενδύσεις

— άµεσες επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

— επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός σε εθνικό επίπεδο

— λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

Τρέχουσες µεταβιβάσεις εκτός εκτός εκτός

II. Κίνηση κεφαλαίων εκτός εκτός εκτός

Καθαρές απαιτήσεις Καθαρές υποχρεώσεις Καθαρή θέση

III. Ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών

Άµεσες επενδύσεις εκτός

Στο εξωτερικό εκτός

— Συµµετοχές εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Λοιπά κεφάλαια εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

Στην αναγγέλλουσα οικονοµία εκτός

— Συµµετοχές εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Λοιπά κεφάλαια εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός
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Καθαρές απαιτήσεις Καθαρές υποχρεώσεις Καθαρή θέση

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

Μετοχικοί τίτλοι εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) —

ii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iii) Μη-ΝΧΙ εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

Χρεόγραφα εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

— Οµόλογα και γραµµάτια εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) —

ii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iii) Μη-ΝΧΙ εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

— Μέσα χρηµαταγοράς εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) —

ii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iii) Μη-ΝΧΙ εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα σε εθνικό επίπεδο

Λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

Νοµισµατικές αρχές εκτός εκτός

Γενική κυβέρνηση εκτός εκτός

ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός εκτός

— Μακροπρόθεσµες εκτός εκτός

— Βραχυπρόθεσµες εκτός εκτός

Λοιποί τοµείς εκτός εκτός

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα εκτός

«εκτός»: αντιστοιχεί στις συναλλαγές µε µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ (για τις απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και το
συναφές εισόδηµα, ο όρος αναφέρεται στον τόπο κατοικίας των εκδοτών)

«εντός»: αντιστοιχεί στις συναλλαγές µεταξύ διαφορετικών κρατών µελών της ζώνης του ευρώ
«σε εθνικό επίπεδο»: αντιστοιχεί στο σύνολο των διασυνοριακών συναλλαγών κατοίκων ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους (χρησιµοποιείται µόνο

σε σχέση µε τις υποχρεώσεις στους λογαριασµούς επενδύσεων χαρτοφυλακίου και το καθαρό υπόλοιπο των λογαριασµών
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων)

(1) Ανάλυση κατά κάτοχο κάτοικο της ζώνης του ευρώ.

(2) Ανάλυση κατά εκδότη κάτοικο εσωτερικού.

(3) Ανάλυση κατά εκδότη κάτοικο της ζώνης του ευρώ.
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Πίνακας 2

Τριµηνιαίο ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ

Πίστωση Χρέωση Καθαρή θέση

I. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Αγαθά εκτός εκτός εκτός

Υπηρεσίες εκτός εκτός εκτός

Εισοδήµατα

Αµοιβές-µισθοί εκτός εκτός εκτός

Εισόδηµα από επενδύσεις

— Άµεσες επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

— Εισόδηµα από συµµετοχές εκτός εκτός εκτός

— Εισόδηµα από χρεόγραφα (τόκοι) εκτός εκτός εκτός

— Επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός σε εθνικό επίπεδο

— Εισόδηµα από συµµετοχές (µερίσµατα) εκτός σε εθνικό επίπεδο

— Εισόδηµα από χρεόγραφα (τόκοι) εκτός σε εθνικό επίπεδο

— Οµόλογα και γραµµάτια εκτός σε εθνικό επίπεδο

— Μέσα χρηµαταγοράς εκτός σε εθνικό επίπεδο

— Λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

Τρέχουσες µεταβιβάσεις εκτός εκτός εκτός

II. Κίνηση κεφαλαίων εκτός εκτός εκτός

Καθαρές απαιτήσεις Καθαρές υποχρεώσεις Καθαρή θέση

III. Ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών

Άµεσες επενδύσεις εκτός

Στο εξωτερικό εκτός

— Συµµετοχές εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Λοιπά κεφάλαια εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

Στην αναγγέλλουσα οικονοµία εκτός

— Συµµετοχές εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Λοιπά κεφάλαια εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός
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Καθαρές απαιτήσεις Καθαρές υποχρεώσεις Καθαρή θέση

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

Μετοχικοί τίτλοι εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) —

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός (1)/εντός (3) —

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iv) Λοιποί τοµείς εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

Χρεόγραφα εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

— Οµόλογα και γραµµάτια εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iv) Λοιποί τοµείς εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

— Μέσα χρηµαταγοράς εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iv) Λοιποί τοµείς εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα σε εθνικό επίπεδο

i) Νοµισµατικές αρχές σε εθνικό επίπεδο

ii) Γενική κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο

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

iv) Λοιποί τοµείς σε εθνικό επίπεδο

Λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός εκτός

— Εµπορικές πιστώσεις εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

iv) Λοιποί τοµείς εκτός εκτός

— Εµπορικές πιστώσεις εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα εκτός

Νοµισµατικός χρυσός εκτός

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα εκτός

Αποθεµατική θέση στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο (∆ΝΤ)

εκτός
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Καθαρές απαιτήσεις Καθαρές υποχρεώσεις Καθαρή θέση

Συνάλλαγµα: εκτός

— Νόµισµα και καταθέσεις εκτός

— Σε νοµισµατικές αρχές εκτός

— Σε ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

— Τίτλοι εκτός

— Μετοχές εκτός

— Οµόλογα και γραµµάτια εκτός

— Μέσα χρηµαταγοράς εκτός

— Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα εκτός

Λοιπές απαιτήσεις εκτός

(1) Ανάλυση κατά κάτοχο κάτοικο της ζώνης του ευρώ.
(2) Ανάλυση κατά εκδότη κάτοικο εσωτερικού.
(3) Ανάλυση κατά εκδότη κάτοικο της ζώνης του ευρώ.
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Πίνακας 3

Μηνιαία διεθνή διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος· υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα της
ζώνης του ευρώ

I. Επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα και λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα (κατά προσέγγιση αγοραία
τιµή)

A. Επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

1. Συνάλλαγµα (σε µετατρέψιµα ξένα νοµίσµατα)

α) Τίτλοι, εκ των οποίων:

— εκδότης έχει την έδρα του εντός της ζώνης του ευρώ

β) σύνολο νοµίσµατος και καταθέσεων σε:

i) λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες, Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Τ∆∆) και ∆ΝΤ

ii) τράπεζες µε έδρα εντός της ζώνης του ευρώ και τόπο εγκατάστασης στο εξωτερικό

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

2. Αποθεµατική θέση στο ∆ΝΤ

3. ΕΤ∆.

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

5. λοιπά συναλλαγµατικά διαθέσιµα

α) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

β) δάνεια σε µη κατοίκους που δεν συνιστούν τραπεζικά ιδρύµατα

γ) λοιπά

Β. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα

α) τίτλοι που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

β) καταθέσεις που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

γ) δάνεια που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

δ) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που δεν περιλαµβάνονται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

ε) χρυσός που δεν περιλαµβάνεται στα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

στ) λοιπά

II. Προκαθορισµένη βραχυπρόθεσµη καθαρή άντληση στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα (ονοµαστική αξία)
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III. Ενδεχόµενη βραχυπρόθεσµη καθαρή άντληση στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα (ονοµαστική αξία)

ELC 126/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2003



IV. Στοιχεία προς υπόµνηση

1. Υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και εγκαίρως:

α) βραχυπρόθεσµο χρέος σε εγχώριο νόµισµα σε συνάρτηση µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες

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

— µη παραδοτέες προθεσµιακές συµβάσεις

i) ελλειµµατικές θέσεις

ii) πλεονασµατικές θέσεις

— λοιπά µέσα

γ) ενεχυρασµένα στοιχεία ενεργητικού

— περιλαµβανόµενα στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα

— περιλαµβανόµενα στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα
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δ) τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο και αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς

— τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς και περιλαµβάνονται στο
τµήµα I

— τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς, αλλά δεν περιλαµβά-
νονται στο τµήµα I

— τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί και περιλαµβάνονται στο τµήµα I

— τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί, αλλά δεν περιλαµβάνονται στο τµήµα I

ε) απαιτήσεις από χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (καθαρή θέση, µε τις τιµές της αγοράς)

— προθεσµιακές συµβάσεις

— συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης

— πράξεις ανταλλαγής

— δικαιώµατα προαίρεσης

— λοιπά

στ) παράγωγα προϊόντα (προθεσµιακές συµβάσεις, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης ή συµβόλαια δικαιωµάτων προ-
αίρεσης) µε εναποµένουσα διάρκεια άνω του ενός έτους, τα οποία υπόκεινται σε συµπληρωµατικές καταβολές για την
κάλυψη περιθωρίων

— Συγκεντρωτικές ελλειµµατικές και πλεονασµατικές θέσεις επί προθεσµιακών συµβάσεων και συµβολαίων µελλον-
τικής εκπλήρωσης σε ξένα νοµίσµατα έναντι του εγχώριου νοµίσµατος (συµπεριλαµβανοµένου του προθεσµιακού
σκέλους των πράξεων ανταλλαγής νοµισµάτων)

i) ελλειµµατικές θέσεις

ii) πλεονασµατικές θέσεις

— Συγκεντρωτικές ελλειµµατικές και πλεονασµατικές θέσεις επί δικαιωµάτων προαίρεσης σε ξένα νοµίσµατα έναντι
του εγχώριου νοµίσµατος

i) ελλειµµατικές θέσεις

— αγορασθέντα δικαιώµατα πώλησης

— πωληθέντα δικαιώµατα αγοράς

ii) πλεονασµατικές θέσεις

— αγορασθέντα δικαιώµατα αγοράς

— πωληθέντα δικαιώµατα πώλησης

2. Γνωστοποιούνται µε µικρότερη συχνότητα (π.χ. µία φορά το έτος):

α) νοµισµατική σύνθεση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων (κατά οµάδα νοµισµάτων)

— νοµίσµατα που περιλαµβάνονται στο καλάθι των ΕΤ∆

— νοµίσµατα που δεν περιλαµβάνονται στο καλάθι των ΕΤ∆
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Πίνακας 4

Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Καθαρή θέση

I. Άµεσες επενδύσεις εκτός

Στο εξωτερικό εκτός

— Συµµετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Λοιπά κεφάλαια εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

Στην αναγγέλλουσα οικονοµία εκτός

— Συµµετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

— Λοιπά κεφάλαια εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

ii) Μη-ΝΧΙ εκτός

II. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Μετοχικοί τίτλοι εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) —

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός (1)/εντός (3) —

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iv) Λοιποί τοµείς εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

Χρεόγραφα εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

— Οµόλογα και γραµµάτια εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iv) Λοιποί τοµείς εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

— Μέσα χρηµαταγοράς εκτός (1)/εντός (1) σε εθνικό επίπεδο (2)

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

iv) Λοιποί τοµείς εκτός (1)/εντός (3) σε εθνικό επίπεδο (2)

III. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα εκτός εκτός εκτός

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός εκτός εκτός

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός εκτός εκτός
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Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Καθαρή θέση

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

iv) Λοιποί τοµείς εκτός εκτός εκτός

IV. Λοιπές επενδύσεις εκτός εκτός εκτός

i) Νοµισµατικές αρχές εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

ii) Γενική κυβέρνηση εκτός εκτός

— Εµπορικές πιστώσεις εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

iv) Λοιποί τοµείς εκτός εκτός

— Εµπορικές πιστώσεις εκτός εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις εκτός εκτός

— Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις εκτός εκτός

V. Συναλλαγµατικά διαθέσιµα εκτός

Νοµισµατικός χρυσός εκτός

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα εκτός

Αποθεµατική θέση στο ∆ΝΤ εκτός

Συνάλλαγµα: εκτός

— Νόµισµα και καταθέσεις εκτός

— Σε νοµισµατικές αρχές εκτός

— Σε ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών) εκτός

— Τίτλοι εκτός

— Μετοχές εκτός

— Οµόλογα και γραµµάτια εκτός

— Μέσα χρηµαταγοράς εκτός

— Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα εκτός

Λοιπές απαιτήσεις εκτός

«εκτός»: αντιστοιχεί στις θέσεις έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ (για τις απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και το
συναφές εισόδηµα, ο όρος αναφέρεται στον τόπο κατοικίας των εκδοτών)

«εντός»: αντιστοιχεί στις θέσεις µεταξύ διαφορετικών κρατών µελών της ζώνης του ευρώ
«σε εθνικό επίπεδο»: αντιστοιχεί στο σύνολο των διασυνοριακών θέσεων κατοίκων ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους (χρησιµοποιείται µόνο σε

σχέση µε τις υποχρεώσεις στους λογαριασµούς επενδύσεων χαρτοφυλακίου και το καθαρό υπόλοιπο των λογαριασµών
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων)

(1) Ανάλυση κατά κάτοχο κάτοικο της ζώνης του ευρώ.

(2) Ανάλυση κατά εκδότη κάτοικο εσωτερικού.

(3) Ανάλυση κατά εκδότη κάτοικο της ζώνης του ευρώ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟZΥΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Για την κατάρτιση έγκυρων συγκεντρωτικών εξωτερικών στατιστικών στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ, έχουν καθορισθεί έννοιες
και ορισµοί όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών (εισοδήµατα, κίνηση κεφαλαίων και ισοζύγιο χρηµα-
τοοικονοµικών συναλλαγών), της διεθνούς επενδυτικής θέσης και το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων. Οι εν λόγω έννοιες και
ορισµοί βασίζονται στην αποκαλούµενη ∆έσµη Εφαρµογής (Implementation Package — Ιούλιος 1996) και σε συµπληρωµατικά
έγγραφα που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ως σηµεία αναφοράς για
τη διατύπωση των παραπάνω εννοιών και ορισµών χρησιµοποιήθηκαν τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, όπως η πέµπτη έκδοση του
Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου [fifth edition of the International Monetary Fund
(IMF) Balance of Payments Manual (BPM5)] και το πρότυπο για τα διεθνή διαθέσιµα και τη ρευστότητα συναλλάγµατος του
∆ΝΤ και της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών. Στη συνέχεια παρατίθενται οι σηµαντικότερες προτάσεις εναρµόνισης, οι οποίες
συνάδουν προς τις µεθοδολογικές σηµειώσεις της ΕΚΤ σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση της
ζώνης του ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγµατικών διαθεσίµων) («Balance of payments and international invest-
ment position of the euro area (including reserves)»), που διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ http://www.ecb.int.
Περαιτέρω οδηγίες παρέχονται στα κεφάλαια 2 και 3 της έκδοσης της ΕΚΤ σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους για το ισοζύγιο
πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης [European Union balance of payments/international
investment position statistical methods, (το «Bop Book»)], η οποία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση και είναι διαθέσιµη
τόσο σε έντυπη µορφή, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή στην παραπάνω ιστοσελίδα.

1. Έννοιες και ορισµοί επιλεγµένων µεγεθών

1.1. Εισόδηµα από επενδύσεις (βλ. και τµήµα 3.4 του BoP Book)

Το εισόδηµα από επενδύσεις περιλαµβάνει το εισόδηµα που προέρχεται από συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του
ενεργητικού εκτός της ζώνης του ευρώ, το οποίο βρίσκεται στην κυριότητα κατοίκου της ζώνης του ευρώ (πιστώσεις) και,
αντίστοιχα, εισόδηµα που προέρχεται από χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού της ζώνης του ευρώ, το οποίο
βρίσκεται στην κυριότητα µη κατοίκου της ζώνης του ευρώ (χρεώσεις). Στις περιπτώσεις που µπορούν να προσδιοριστούν
χωριστά, τα κεφαλαιακά κέρδη και ζηµίες δεν ταξινοµούνται ως εισόδηµα από επενδύσεις, αλλά ως µεταβολές στην αξία
των επενδύσεων, οφειλόµενες στις εξελίξεις των τιµών της αγοράς.

Το εισόδηµα από επενδύσεις περιλαµβάνει το εισόδηµα που δηµιουργείται από άµεσες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυ-
λακίου και λοιπές επενδύσεις, καθώς και από τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος. Ωστόσο, οι καθαρές
ροές που συνδέονται µε τα παράγωγα επιτοκίων καταγράφονται στα «χρηµατοοικονοµικά παράγωγα» του ισοζυγίου
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Τα επανεπενδυθέντα κέρδη καταγράφονται στο «εισόδηµα από άµεσες επενδύσεις» και
ορίζονται ως το µερίδιο του άµεσου επενδυτή στα συνολικά ενοποιηµένα κέρδη της επιχείρησης άµεσων επενδύσεων στη
δεδοµένη χρονική περίοδο αναφοράς (αφού ληφθούν υπόψη φόροι, τόκοι και αποσβέσεις), µείον τα µερίσµατα που είναι
καταβλητέα εντός της περιόδου αναφοράς, ακόµη και αν αυτά αφορούν κέρδη προηγούµενων περιόδων.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία του µηνιαίου και τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών σχεδόν ταυτίζονται µε εκείνες
των τυποποιηµένων στοιχείων του ∆ΝΤ, όπως έχουν οριστεί στην πέµπτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του
∆ΝΤ (BPM5). Η κύρια διαφορά είναι ότι η ΕΚΤ δεν απαιτεί το εισόδηµα από άµεσες επενδύσεις σε µετοχές να αναλύεται σε
διανεµηθέντα και σε µη διανεµηθέντα κέρδη.

Το εισόδηµα από τόκους καταγράφεται σε δεδουλευµένη βάση (αυτό δεν απαιτείται για τα µηνιαία στοιχεία). Η καταγραφή
των µερισµάτων πραγµατοποιείται την ηµεροµηνία κατά την οποία καθίστανται πληρωτέα. Τα επανεπενδυθέντα κέρδη
καταγράφονται εντός της περιόδου στην οποία αποκτώνται.

1.2. Λογαριασµός κίνησης κεφαλαίων (βλ. και τµήµα 3.6 του BoP Book)

Ο λογαριασµός κίνησης κεφαλαίων καλύπτει τις µεταβιβάσεις κεφαλαίων και την απόκτηση/διάθεση µη παραχθέντων µη
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού. Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις καταγράφονται στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Οι µεταβιβάσεις κεφαλαίων αποτελούνται από i) τις µεταβιβάσεις κυριότητας πάγιων στοιχείων του ενεργη-
τικού, ii) τις µεταβιβάσεις κεφαλαίων που συνδέονται µε ή τελούν υπό την αίρεση της απόκτησης ή διάθεσης πάγιων
στοιχείων του ενεργητικού, και iii) την, άνευ είσπραξης οποιουδήποτε ανταλλάγµατος, διαγραφή υποχρεώσεων από τους
πιστωτές. Οι κεφαλαιακές µεταβιβάσεις µπορεί να πραγµατοποιούνται σε χρήµα ή σε είδος (π.χ. άφεση χρέους). Η διάκριση
µεταξύ τρεχουσών µεταβιβάσεων και κεφαλαιακών µεταβιβάσεων, στηρίζεται, στην πράξη, στο τρόπο χρήσης των µεταβι-
βαζόµενων κεφαλαίων από τη χώρα αποδέκτη. Η απόκτηση/διάθεση µη παραχθέντων µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του
ενεργητικού καλύπτει κυρίως άυλα στοιχεία, όπως δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, µισθώσεις ή άλλες µεταβιβάσιµες συµβάσεις.
Στο µέγεθος αυτό του λογαριασµού κίνησης κεφαλαίων καταγράφεται µόνο η πώληση/αγορά τέτοιου είδους στοιχείων του
ενεργητικού και όχι η χρήση αυτών.

Ενώ τα τυποποιηµένα στοιχεία του ∆ΝΤ όσον αφορά το λογαριασµό κίνησης κεφαλαίων αναλύονται κατά τοµέα σε «γενική
κυβέρνηση» και «λοιπούς τοµείς» (στη συνέχεια διακρίνονται σε περαιτέρω υποκατηγορίες), η ΕΚΤ καταρτίζει µόνο έναν
ενιαίο λογαριασµό κίνησης κεφαλαίων, χωρίς καµία ανάλυση.
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1.3. Άµεσες επενδύσεις (βλ. και τµήµα 3.7 του BoP Book)

Οι άµεσες επενδύσεις αποτελούν κατηγορία των διεθνών επενδύσεων, η οποία αντανακλά το σκοπό ορισµένης οικονοµικής
µονάδας, κατοίκου µιας οικονοµίας, να αποκτήσει διαρκές συµφέρον σε επιχείρηση κάτοικο µιας άλλης οικονοµίας.
Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (∆ΝΤ), προκειµένου να συναχθεί η ύπαρξη άµεσης επένδυσης, δηλ. ένα διαρκές συµφέρον,
στην περίπτωση του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ, εφαρµόζεται το
«κριτήριο συµµετοχής στο κεφάλαιο µε ποσοστό 10 %». Με βάση το κριτήριο αυτό, είναι δυνατό να υπάρχει σχέση
άµεσης επένδυσης µεταξύ περισσότερων συναφών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν ο δεσµός αφορά µία µόνο ή
περισσότερες αλυσίδες σχέσεων. Μπορεί να εκτείνεται σε θυγατρικές επιχειρήσεων άµεσων επενδύσεων, σε θυγατρικές
θυγατρικών και συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Μόλις δηµιουργηθεί η άµεση επένδυση, όλες οι παρεπόµενες χρηµατοοικονο-
µικές ροές/διαθέσιµα µεταξύ/έναντι των συναφών επιχειρήσεων καταγράφονται ως συναλλαγές/θέσεις άµεσων επενδύ-
σεων (1).

Ακολούθως προς τα πρότυπα του ∆ΝΤ και τις οδηγίες της Eurostat και του ΟΟΣΑ, οι σχέσεις άµεσης επένδυσης της
ζώνης του ευρώ καταγράφονται σύµφωνα µε την αρχή της κατεύθυνσης της επένδυσης, η οποία υποδηλώνει ότι οι
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µεταξύ άµεσου επενδυτή κατοίκου της ζώνης του ευρώ και επιχειρήσεων άµεσων επεν-
δύσεων µη κατοίκων ζώνης του ευρώ ταξινοµούνται στις «άµεσες επενδύσεις στο εξωτερικό». Αντίστοιχα, οι χρηµατοοι-
κονοµικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων άµεσων επενδύσεων κατοίκων και άµεσων επενδυτών µη κατοίκων της ζώνης
του ευρώ ταξινοµούνται στις «άµεσες επενδύσεις στην αναγγέλλουσα οικονοµία» του ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του
ευρώ.

Τα στοιχεία των άµεσων επενδύσεων είναι το µετοχικό κεφάλαιο, τα επανεπενδυθέντα κέρδη και τα «λοιπά κεφάλαια» που
συνδέονται µε ποικίλες πράξεις που αφορούν χρέη µεταξύ των εταιρειών. Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει το κεφάλαιο
των υποκαταστηµάτων, όπως επίσης και µετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Τα επανεπενδυθέντα κέρδη
αποτελούνται από την αντιλογιστική εγγραφή που αντιστοιχεί στο µερίδιο του άµεσου επενδυτή στα κέρδη των θυγατρικών
ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων που δεν διανεµήθηκαν ως µερίσµατα και στα κέρδη υποκαταστηµάτων που δεν εµβάστηκαν
στον άµεσο επενδυτή και τα οποία καταγράφονται στο «εισόδηµα από επενδύσεις». Τα «λοιπά κεφάλαια» καλύπτουν όλες
τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µεταξύ συνδεόµενων επιχειρήσεων (χορήγηση και λήψη δανείων) — συµπεριλαµβα-
νοµένων των χρεογράφων και των πιστώσεων από τους προµηθευτές (δηλ. τις εµπορικές πιστώσεις) — µεταξύ των άµεσων
επενδυτών και των θυγατρικών, υποκαταστηµάτων και συνδεδεµένων επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την αποτίµηση των υπολοίπων των άµεσων επενδύσεων, η διεθνώς προτεινόµενη µέθοδος συνίσταται στη
χρήση των αγοραίων τιµών. Ωστόσο, λόγω πρακτικών δυσκολιών, οι φορείς κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων
χρησιµοποιούν σήµερα τις λογιστικές αξίες που βασίζονται στον όγκο των ιδίων κεφαλαίων των εµπλεκόµενων εταιρειών.
Κριτήρια αποτίµησης των υπολοίπων των άµεσων επενδύσεων για τη διεθνή επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ είναι, για
τις εισηγµένες εταιρείες, η χρηµατιστηριακή τους τιµή, ενώ οι µη εισηγµένες εταιρείες αποτιµώνται µε βάση τα ίδια
κεφάλαιά τους (δηλ. τις λογιστικές αξίες), βάσει κοινού ορισµού, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα λογιστικά στοιχεία:

i) το καταβεβληµένο κεφάλαιο (στο οποίο δεν περιλαµβάνονται οι ίδιες µετοχές, αλλά περιλαµβάνονται οι διαφορές από
την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο)·

ii) όλα τα είδη αποθεµατικών (περιλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, όταν σύµφωνα µε τις λογιστικές οδηγίες
θεωρούνται αποθεµατικά της εταιρείας)· και

iii) τα µη διανεµηθέντα κέρδη, µείον τις ζηµίες (περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα του τρέχοντος έτους).

1.4. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου (βλ. και τµήµα 3.8 του BoP Book)

Ο λογαριασµός επενδύσεων χαρτοφυλακίου περιλαµβάνει i) µετοχικούς τίτλους, και ii) χρεόγραφα µε τη µορφή οµολόγων
και γραµµατίων και µέσων χρηµαταγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των άµεσων επενδύσεων
ή των συναλλαγµατικών διαθεσίµων. Εξαιρούνται από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα,
καθώς και οι συµφωνίες επαναγοράς και ο δανεισµός τίτλων.

Οι «µετοχικοί τίτλοι» περιλαµβάνουν όλα τα µέσα που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις επί της υπολειµµατικής αξίας των
κεφαλαιουχικών εταιρειών, µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των πιστωτών. Μετοχές, προνοµιούχες µετοχές,
πιστοποιητικά συµµετοχής ή παρόµοια έγγραφα δηλώνουν συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο. Περιλαµβάνονται συναλλα-
γές/χαρτοφυλάκια µετοχών ή µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, π.χ. εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Τα οµόλογα και τα γραµµάτια είναι τίτλοι οι οποίοι εκδίδονται µε αρχική διάρκεια µεγαλύτερη του έτους και οι οποίοι
δίνουν συνήθως στον κάτοχο i) το απεριόριστο δικαίωµα επί σταθερού χρηµατικού εισοδήµατος ή συµβατικά καθοριζό-
µενου µεταβλητού χρηµατικού εισοδήµατος (η καταβολή των τόκων είναι ανεξάρτητη από τα κέρδη του οφειλέτη), και ii)
το απεριόριστο δικαίωµα επί σταθερού ποσού από την αποπληρωµή του αρχικού κεφαλαίου σε καθορισµένη ηµεροµηνία ή
ηµεροµηνίες.
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(1) Οι εξαιρέσεις αφορούν τις συναλλαγές/θέσεις χρηµατοοικονοµικών παραγώγων µεταξύ συνδεόµενων επιχειρήσεων, για τις οποίες συµφωνήθηκε
σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι θα καταγράφονται στην κατηγορία «χρηµατοοικονοµικά παράγωγα» και όχι στις κατηγορίες «άµεσες επενδύσεις/
λοιπά κεφάλαια».



Σε αντίθεση µε τα οµόλογα και τα γραµµάτια, τα µέσα χρηµαταγοράς είναι χρεόγραφα που εκδίδονται µε αρχική διάρκεια
µικρότερη ή ίση του έτους. ∆ίνουν γενικώς στον κάτοχο το απεριόριστο δικαίωµα λήψης ορισµένου, σταθερού χρηµατικού
ποσού σε καθορισµένη ηµεροµηνία. Τα µέσα αυτά αποτελούν συνήθως αντικείµενο διαπραγµάτευσης, µε διαφορά υπό το
άρτιο, σε οργανωµένες αγορές· η διαφορά υπό το άρτιο εξαρτάται από το επιτόκιο και το χρονικό διάστηµα που
υπολείπεται έως την ηµεροµηνία λήξης του µέσου.

Η έκθεση της οµάδας εργασίας για τα συστήµατα συλλογής στοιχείων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου δηµοσιεύθηκε από
την ΕΚΤ τον Ιούνιο του 2002. Η αναγκαιότητα και τα ενδεχόµενα οφέλη από την λήψη µέτρων προς την εναρµόνιση των
συστηµάτων συλλογής στοιχείων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου αποτέλεσαν το αντικείµενο έρευνας σε βάθος. Ορισµένες
διαπιστώσεις χρησιµοποιήθηκαν για το χαρακτηρισµό των προτύπων συλλογής στοιχείων ως επαρκών («ιδανικό», «καλό» ή
«αποδεκτό») και, αντίθετα, ανεπαρκών («µη αποδεκτό»), καθώς και για την αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων τους (ιδιαίτερα
στην ανά τίτλο παροχή στοιχείων) και το κόστος τους σε σχέση µε την ποιότητα. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη συµφώ-
νησαν να υιοθετήσουν επαρκή συστήµατα συλλογής στοιχείων από την 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ ένα από αυτά διατύπωσε
µία επιφύλαξη (που αφορά στο χρονοδιάγραµµα για την συλλογή των στοιχείων για τα αποθέµατα).

Η καταγραφή των συναλλαγών των επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του ευρώ πραγµα-
τοποιείται όταν οι οφειλέτες ή οι πιστωτές της ζώνης του ευρώ εγγράφουν στα βιβλία τους την απαίτηση ή την
υποχρέωση, αντίστοιχα. Οι συναλλαγές καταγράφονται στην αξία που πραγµατικά καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε, µείον
προµήθειες και έξοδα. Έτσι, στην περίπτωση τίτλων µε τοκοµερίδια, περιλαµβάνεται ο δεδουλευµένος τόκος από την
τελευταία πληρωµή τόκου, και στην περίπτωση τίτλων που εκδόθηκαν µε διαφορά υπό το άρτιο, περιλαµβάνεται ο τόκος
που συσσωρεύθηκε από την έκδοσή τους. Στο ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών του τριµηνιαίου ισοζυγίου
πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση απαιτείται ο συνυπολογισµός του δεδουλευµένου τόκου· η ίδια αντιµετώπιση
ενθαρρύνεται και όσον αφορά το µηνιαίο ισοζύγιο πληρωµών. Οι ανωτέρω καταγραφές στο τριµηνιαίο (και µηνιαίο)
ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών απαιτούν αντιλογιστικές εγγραφές στον αντίστοιχο λογαριασµό εισοδηµάτων.

1.5. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (βλ. και τµήµα 3.9 του BoP Book)

Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα είναι χρηµατοδοτικά µέσα συνδεδεµένα µε κάποιο συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό µέσο,
δείκτη ή εµπόρευµα. Μέσω των παραγώγων αυτών προϊόντων, συγκεκριµένοι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι γίνονται οι ίδιοι
αντικείµενο διαπραγµάτευσης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων αντι-
µετωπίζονται ως χωριστή κατηγορία συναλλαγών και όχι ως αναπόσπαστα µέρη της αξίας των συναλλαγών του υποκει-
µένου µέσου, µε το οποίο ενδεχοµένως συνδέονται.

Οι συναλλαγές και οι θέσεις σε δικαιώµατα προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, πράξεις ανταλλαγής, προθε-
σµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος, πιστωτικά παράγωγα και ενσωµατωµένα παράγωγα καταγράφονται στο ισοζύγιο πλη-
ρωµών, στα διεθνή διαθέσιµα και στη διεθνή επενδυτική θέση. Για πρακτικούς λόγους, τα ενσωµατωµένα παράγωγα δεν
πρέπει να διαχωρίζονται από το υποκείµενο µέσο µε το οποίο συνδέονται.

Οι καθαρές ροές που συνδέονται µε παράγωγα επιτοκίων καταγράφονται ως χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, και όχι ως
εισόδηµα από επενδύσεις, σύµφωνα και µε πρόσφατη διεθνή συµφωνία. Η ταξινόµηση συγκεκριµένων µέσων των πιστω-
τικών παραγώγων θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση.

Οι καταβολές αρχικών περιθωρίων θεωρούνται µεταβολές των καταθέσεων και θα πρέπει να καταγράφονται, εφόσον έχουν
προσδιοριστεί, στις «λοιπές επενδύσεις». Η αντιµετώπιση των καταβολών των περιθωρίων διαφορών αποτίµησης εξαρτάται
από τον τύπο των εν λόγω περιθωρίων: Τα περιθώρια διαφορών αποτίµησης που αφορούν δικαιώµατα προαίρεσης
θεωρούνται, κατ' αρχήν, µεταβολές καταθέσεων και, εφόσον έχουν προσδιοριστεί, θα πρέπει να καταγράφονται στις «λοιπές
επενδύσεις». Οι καταβολές των περιθωρίων διαφορών αποτίµησης που αφορούν συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
θεωρούνται, κατ' αρχήν, συναλλαγές επί παραγώγων και θα πρέπει να καταγράφονται στα «χρηµατοοικονοµικά παράγωγα».

Στην περίπτωση των δικαιωµάτων προαίρεσης, καταγράφεται το πλήρες τίµηµα του δικαιώµατος (δηλαδή η τιµή αγοράς/
πώλησης του δικαιώµατος προαίρεσης και η σχετική προµήθεια).

Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις τιµές της αγοράς.

Η καταγραφή των συναλλαγών επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων γίνεται όταν ο πιστωτής και ο οφειλέτης της ζώνης
του ευρώ εγγράφουν την απαίτηση ή την υποχρέωση, αντίστοιχα, στα βιβλία τους. Λόγω των πρακτικών προβληµάτων που
συνεπάγεται ο διαχωρισµός των ροών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων επί ορισµένων παραγώγων µέσων, όλες οι
συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ σε καθαρή
βάση. Στα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης, οι θέσεις σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις επί χρηµατοοι-
κονοµικών παραγώγων καταγράφονται σε ακαθάριστη βάση. Εξαιρούνται όσα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα εµπίπτουν
στην κατηγορία των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, τα οποία καταγράφονται σε καθαρή βάση.
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1.6. Λοιπές επενδύσεις (βλ. και τµήµα 3.10 του BoP Book)

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων περιλαµβάνονται οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που δεν υπάγονται στις
κατηγορίες άµεσων επενδύσεων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηµατοοικονοµικών παραγώγων ή συναλλαγµατικών διαθε-
σίµων.

Οι λοιπές επενδύσεις περιλαµβάνουν εµπορικές πιστώσεις, δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις και λοιπές απαιτήσεις/λοιπές
υποχρεώσεις. Περιλαµβάνουν επίσης τις αντιλογιστικές εγγραφές για το δεδουλευµένο εισόδηµα από µέσα που ταξινο-
µούνται στις «λοιπές επενδύσεις».

Οι εµπορικές πιστώσεις αποτελούνται από απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άµεση χορήγηση πίστωσης
από τους προµηθευτές ή αγοραστές της ζώνης του ευρώ, αντίστοιχα, για συναλλαγές µε αντικείµενο αγαθά και υπηρεσίες,
καθώς και προκαταβολές για εργασίες που συνεχίζονται (ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν) και συνδέονται µε τις
παραπάνω συναλλαγές.

Στα δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις περιλαµβάνονται συναλλαγές/διαθέσιµα στα παρακάτω χρηµατοδοτικά µέσα: δάνεια,
δηλαδή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις που δηµιουργήθηκαν διά του άµεσου δανεισµού κεφαλαίων από έναν πιστωτή
(δανειστή) στον οφειλέτη (δανειολήπτη) µε συµφωνία κατά την οποία ο δανειστής είτε δεν λαµβάνει τίτλους είτε λαµβάνει
µη διαπραγµατεύσιµο τίτλο ή µέσο, πράξεις τύπου repos, νόµισµα και καταθέσεις. Εδώ περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
δάνεια για τη χρηµατοδότηση του εµπορίου, λοιπά δάνεια και προκαταβολές (συµπεριλαµβανοµένων των υποθηκών) και
χρηµατοδοτικές µισθώσεις.

Για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης της ζώνης του ευρώ όλες οι πράξεις
τύπου repos, δηλαδή συµφωνίες επαναγοράς, πράξεις πώλησης/επαναγοράς και δανεισµός τίτλων, αντιµετωπίζονται ως
δάνεια που καλύπτονται από ασφάλεια και όχι ως άµεσες αγορές/πωλήσεις τίτλων, και καταγράφονται στις «λοιπές
επενδύσεις» του τοµέα του κατοίκου της ζώνης του ευρώ που διεξάγει την πράξη. H παραπάνω αντιµετώπιση, η οποία
συνάδει προς τη λογιστική πρακτική των τραπεζών και άλλων χρηµατοδοτικών εταιρειών, αντικατοπτρίζει καλύτερα την
οικονοµική λογική των εν λόγω χρηµατοδοτικών µέσων.

Οι λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις περιλαµβάνουν όλα τα µεγέθη εκτός από εµπορικές πιστώσεις, δάνεια και νόµισµα και
καταθέσεις.

Ο τοµέας «Ευρωσύστηµα» της ζώνης του ευρώ στις «λοιπές επενδύσεις» περιλαµβάνει τις καθαρές θέσεις του Ευρωσυ-
στήµατος στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των µη συµµετεχόντων κρατών µελών που σχετίζονται µε τη λειτουργία
του συστήµατος TARGET. Τα παραπάνω υπόλοιπα/λογαριασµοί εντός του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΣΚΤ), σε ευρώ, οµοιάζουν µε τις κινήσεις λογαριασµών nostro/vostro των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
(ΝΧΙ) και, ως εκ τούτου, υποβάλλονται στην ΕΚΤ σε καθαρή βάση στις «υποχρεώσεις».

Οι αρχές της «µεταβίβασης της κυριότητας», του «χρόνου διακανονισµού» και του «χρόνου πληρωµής» συνάδουν προς τα
πρότυπα του ∆ΝΤ.

Σε σύγκριση µε τα τυποποιηµένα στοιχεία της πέµπτης έκδοσης του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (BPM5), η
παρουσίαση της κατηγορίας «λοιπές επενδύσεις» του ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του ευρώ εµφανίζεται απλοποιηµένη,
κατά το ότι παραλείπεται η διάκριση µεταξύ δανείων και καταθέσεων και από τα δύο σκέλη της κατάστασης και η ανάλυση
κατά διάρκεια για τα στατιστικά στοιχεία του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών. Μεταβάλλεται επίσης η παρουσίαση της
ανάλυσης (δηλ. δίδεται προτεραιότητα στον τοµέα). Αυτή η ανάλυση κατά τοµέα είναι συµβατή -αλλά δεν ταυτίζεται- µε
εκείνη της πέµπτης έκδοσης του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (BPM5), όπου δίδεται προτεραιότητα στην
ανάλυση κατά χρηµατοδοτικό µέσο. Όσον αφορά τα στοιχεία του µηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών, απαιτείται διάκριση
µεταξύ των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων ροών του τοµέα των ΝΧΙ.

1.7. Συναλλαγµατικά διαθέσιµα (βλ. και τµήµα 3.11 του BoP Book)

Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ζώνης του ευρώ αποτελούνται από τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος,
δηλαδή τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ.

Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα θα πρέπει i) να τελούν υπό τον ουσιαστικό έλεγχο της οικείας νοµισµατικής αρχής του
Ευρωσυστήµατος ή µιας ΕθνΚΤ, και ii) να είναι απαιτήσεις του Ευρωσυστήµατος µε υψηλή ρευστότητα, διαπραγµατεύσιµες
στην αγορά και µε υψηλή φερεγγυότητα, έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε νοµίσµατα
εκτός του ευρώ, σε χρυσό, αποθεµατικές θέσεις στο ∆ΝΤ ή ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (ΕΤ∆).

Ο παραπάνω ορισµός ρητά αποκλείει από την έννοια των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ και τις απαιτήσεις σε
ευρώ έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ. Παροµοίως, οι θέσεις σε συνάλλαγµα της κεντρικής διοίκησης ή/και του
υπουργείου οικονοµικών δεν περιλαµβάνονται στην έννοια των συναλλαγµατικών διαθεσίµων για τη ζώνη του ευρώ,
σύµφωνα µε τις θεσµικές διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΕΚΤ είναι αυτά που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 30 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ και συνεπώς θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό τον άµεσο και ουσιαστικό έλεγχο της ΕΚΤ. Καθόσον δεν λαµβάνει χώρα
περαιτέρω µεταβίβαση κυριότητας, τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα που παραµένουν στις ΕθνΚΤ βρίσκονται υπό τον άµεσο
και ουσιαστικό έλεγχό τους και αντιµετωπίζονται ως συναλλαγµατικά διαθέσιµα κάθε µιας από αυτές.

Η παρουσίαση των συναλλαγών επί των διεθνών διαθεσίµων του Ευρωσυστήµατος απεικονίζει τα συνολικά στοιχεία των
µηνιαίων συναλλαγών. Πρόσθετες λεπτοµέρειες για τις συναλλαγές του Ευρωσυστήµατος σε χρυσό, συνάλλαγµα, ειδικά
τραβηκτικά δικαιώµατα και αποθεµατικές θέσεις στο ∆ΝΤ υποβάλλονται τριµηνιαίως, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα
στοιχεία της πέµπτης έκδοσης του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ. Για τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
παρουσιάζεται χωριστή κατηγορία, σύµφωνα και µε την πρόσφατη σύσταση του ∆ΝΤ στον τοµέα αυτόν.

Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος καταρτίζονται σε ακαθάριστη βάση, χωρίς συµψηφισµό των υποχρε-
ώσεων που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα (µε εξαίρεση εκείνα τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα που περιλαµβά-
νονται στην υποκατηγορία «χρηµατοοικονοµικά παράγωγα» και τα οποία καταγράφονται σε καθαρή βάση).

Η αποτίµηση βασίζεται στις αγοραίες τιµές, και συγκεκριµένα i) όσον αφορά τις συναλλαγές, στις αγοραίες τιµές που
ισχύουν κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής και ii) όσον αφορά τα διαθέσιµα, στις µέσες αγοραίες τιµές κλεισί-
µατος στο τέλος της ενδεδειγµένης περιόδου. Όσον αφορά τη µετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών και των διαθεσίµων σε
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού σε ξένο νόµισµα, χρησιµοποιούνται, αντίστοιχα, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες
του χρόνου της συναλλαγής και οι µέσες αγοραίες τιµές κλεισίµατος στο τέλος της ενδεδειγµένης περιόδου.

Το εισόδηµα από συναλλαγµατικά διαθέσιµα πρέπει να καταγράφεται αδιακρίτως στις «λοιπές επενδύσεις» του λογαριασµού
εισοδήµατος από επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένου του εισοδήµατος από τόκους επί χρεογράφων που περιλαµβάνονται
στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα, και σε δεδουλευµένη βάση, τουλάχιστον κάθε τρίµηνο.

Η άποψη ότι τα χρησιµοποιήσιµα διαθέσιµα ενδέχεται να αποτελούν σηµαντικότερο δείκτη σχετικά µε την ικανότητα µιας
χώρας να ανταποκριθεί στις συναλλαγµατικές υποχρεώσεις της -σε σχέση µε τα ακαθάριστα συναλλαγµατικά διαθέσιµα,
όπως εµφανίζονται στα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης- έχει διαδοθεί σε
ευρύτερη κλίµακα και υιοθετήθηκε στο Ειδικό Πρότυπο ∆ιάχυσης Στοιχείων (Special Data Dissemination Standard) του
∆ΝΤ. Για τον υπολογισµό των χρησιµοποιήσιµων διαθεσίµων, τα στοιχεία για τα ακαθάριστα συναλλαγµατικά διαθέσιµα
είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από συµπληρωµατικές πληροφορίες για άλλα στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα και
υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα. Αντίστοιχα, τα µηνιαία στοιχεία για τα (ακαθάριστα)
συναλλαγµατικά διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος συνοδεύονται από συµπληρωµατικές πληροφορίες για άλλα στοιχεία
ενεργητικού σε ξένο νόµισµα και για την προκαθορισµένη και ενδεχόµενη βραχυπρόθεσµη καθαρή διαρροή ακαθάριστων
συναλλαγµατικών διαθεσίµων, που ταξινοµούνται ανάλογα µε την εναποµένουσα διάρκεια. Επιπρόσθετα, απαιτείται κατά
νόµισµα διαχωρισµός µεταξύ των ακαθάριστων συναλλαγµατικών διαθεσίµων που εκφράζονται σε νοµίσµατα περιλαµβα-
νόµενα στο καλάθι των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων (συνολικά) και των άλλων νοµισµάτων (συνολικά) µε τριµηνιαία
χρονική υστέρηση.

Όσον αφορά συγκεκριµένα µεγέθη, τα διαθέσιµα σε νοµισµατικό χρυσό θα πρέπει να παραµένουν αµετάβλητα σε όλες τις
αντιστρέψιµες συναλλαγές σε χρυσό (πράξεις ανταλλαγής χρυσού, repos, δάνεια και καταθέσεις). Οι συµφωνίες επαναγο-
ράς επί τίτλων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα συνεπάγονται αύξηση του συνολικού ποσού των συναλλαγµατικών
διαθεσίµων της ΕθνΚΤ που λαµβάνει δάνεια σε µετρητά, λόγω του γεγονότος ότι οι τίτλοι που αποτελούν αντικείµενο
συµφωνιών επαναγοράς εξακολουθούν να εµφανίζονται στη λογιστική κατάσταση. Στην περίπτωση των αντιστρεπτέων
συµφωνιών επαναγοράς, η νοµισµατική αρχή που χορηγεί δάνεια σε µετρητά δεν καταγράφει καµία µεταβολή στο συνολικό
ποσό των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, εάν ο αντισυµβαλλόµενος µη κάτοικος είναι άλλη νοµισµατική αρχή ή χρηµατοπι-
στωτικό ίδρυµα, λόγω του γεγονότος ότι η απαίτηση έναντι του δανειολήπτη θεωρείται ότι υπάγεται, στην περίπτωση
αυτή, στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα.

Πίνακας 5

Εδάφη που ανήκουν σε κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ ή χώρες που συνδέονται µε κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ

Εδάφη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ:

— Helgoland: Γερµανία,

— Βαλεαρίδες Νήσοι, Κανάριοι Νήσοι, Θέουτα και Μελίλια: Ισπανία,

— Μονακό, γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα (Γουιάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα και Ρεϋνιόν), Σεν Πιερ και Μικελόν,
Μαγιότ: Γαλλία,

— Μαδέρα, Αζόρες: Πορτογαλία,

— Νήσοι Åland: Φινλανδία.

Εδάφη που συνδέονται µε κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ και περιλαµβάνονται στον «υπόλοιπο κόσµο»:

— Büsingen (όχι Γερµανία),

— Ανδόρρα (ούτε Ισπανία ούτε Γαλλία),

— Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούµπα (όχι Κάτω Χώρες),

— Γαλλικά υπερπόντια εδάφη (Γαλλική Πολυνησία, Νέα Καληδονία και οι Νήσοι Γουόλις και Φουτούνα),

— Άγιος Μαρίνος και Πόλη του Βατικανού (όχι Ιταλία).
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2. Μέθοδοι εφαρµογής της γεωγραφικής ανάλυσης

Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην κατάρτιση των κατά γεωγραφική περιοχή αναλυοµένων στατιστικών στοιχείων του
ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης αντιµετωπίζονται σε διαδοχικά στάδια. Η προσέγγιση που έχει
υιοθετηθεί περιλαµβάνει τρία στάδια που αποβλέπουν στην εκπλήρωση των προοδευτικά αυξανόµενων απαιτήσεων παροχής
στοιχείων. Τα µεγέθη «επενδύσεις χαρτοφυλακίου», «εισόδηµα από επενδύσεις χαρτοφυλακίου» και «χρηµατοοικονοµικά
παράγωγα» είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά.

2.1. Γενική προσέγγιση (εφαρµόζεται σε όλους τους λογαριασµούς του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης — µε τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια)

Σ τ ά δ ι ο 1

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών συναλλαγών/θέσεων.

Εφαρµόζεται από το 1999 στη διεθνή επενδυτική θέση.

Σ τ ά δ ι ο 2

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: χωριστή πρόσθεση των συναλλαγών/θέσεων µε µη κατοίκους για τις
πιστώσεις και τις χρεώσεις ή τις καθαρές απαιτήσεις και καθαρές υποχρεώσεις (ισοζύγιο πληρωµών)/απαιτήσεις και
υποχρεώσεις (διεθνής επενδυτική θέση).

Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: χωριστή καταγραφή των συναλλαγών/θέσεων µεταξύ κατοίκων της ζώνης του
ευρώ και µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ.

Εφαρµόζεται στο ισοζύγιο πληρωµών από τον Ιανουάριο 1999.

Εφαρµόζεται στη διεθνή επενδυτική θέση από το τέλος Σεπτεµβρίου 2002.

Σ τ ά δ ι ο 3

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ και απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνκΤ: παρόµοια µε εκείνη του σταδίου
2, µε την προσθήκη γεωγραφικής ανάλυσης (βλ. πίνακα 6) των συναλλαγών/θέσεων εκτός της ζώνης του ευρώ. Το στάδιο
3 είναι απαραίτητο µόνο για τα στατιστικά στοιχεία του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης.

Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: χωριστή καταγραφή των συναλλαγών/θέσεων ανάµεσα σε κατοίκους της ζώνης
του ευρώ και κατοίκους των χωρών που απαριθµούνται στον συµφωνηµένο κατάλογο των αντισυµβαλλοµένων χωρών/
περιοχών του πίνακα 6.

Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στο τριµηνιαίο ισοζύγιο πληρωµών: τέλος Ιουνίου 2004 — στοιχεία που αναφέρονται
στο πρώτο τρίµηνο του 2003.

Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στη διεθνή επενδυτική θέση: τέλος Σεπτεµβρίου 2004 — στοιχεία που αναφέρονται
στο τέλος του 2002 και στο τέλος του 2003.

2.2. Λογαριασµός επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Σ τ ά δ ι ο 1

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών συναλλαγών/θέσεων των επεν-
δύσεων χαρτοφυλακίου.

Εφαρµόζεται στη διεθνή επενδυτική θέση από το 1999.

Σ τ ά δ ι ο 2

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των καθαρών συναλλαγών/θέσεων σε τίτλους που εκδόθηκαν από
µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ για τις απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Ενοποίηση των καθαρών συναλλα-
γών/θέσεων σε συνολικές εθνικές υποχρεώσεις και των συναλλαγών/θέσεων σε τίτλους που εκδόθηκαν και αγοράστηκαν
από κατοίκους της ζώνης του ευρώ για τις υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου.
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Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: συναλλαγές/θέσεις σε απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου µε ανάλυση σε
συναλλαγές/θέσεις σε τίτλους της ζώνης του ευρώ, που εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ, και σε λοιπούς
τίτλους. Για να επιτευχθεί αυτή η ανάλυση, είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός του εκδότη (οφειλέτη) του τίτλου,
προκειµένου να διαπιστωθεί αν είναι κάτοικος της ζώνης του ευρώ ή µη κάτοικος. Όσον αφορά τις συναλλαγές/θέσεις
σε υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, απαιτούνται µόνο συνολικά καθαρά εθνικά στοιχεία.

Οι θέσεις των επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη διεθνή επενδυτική θέση καταρτίζονται αποκλειστικά µε βάση τα στοιχεία για
τα αποθέµατα που αφορούν τους διακρατούµενους, στο τέλος του έτους, µετοχικούς τίτλους και τα βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος
ότι οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται από την ΕΚΤ είναι απολύτως συνεπείς µε τη συµµετοχή στη
συντονισµένη έρευνα του ∆ΝΤ για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Εφαρµόζεται στις συναλλαγές επί επενδύσεων χαρτοφυλακίου από τον Ιανουάριο 1999.

Εφαρµόζεται στα υπόλοιπα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου από το τέλος Σεπτεµβρίου 2002.

Σ τ ά δ ι ο 3

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ και απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνκΤ: παρόµοια µε εκείνη του σταδίου
2, µε την προσθήκη γεωγραφικής ανάλυσης (βλ. πίνακα 6) των συναλλαγών/θέσεων εκτός της ζώνης του ευρώ για τις
απαιτήσεις. ∆εν απαιτείται γεωγραφική ανάλυση των συναλλαγών/θέσεων εκτός της ζώνης του ευρώ για τις υποχρεώσεις.
Το στάδιο 3 είναι απαραίτητο µόνο για τα τριµηνιαία στατιστικά στοιχεία των συναλλαγών και τα ετήσια στατιστικά
στοιχεία των θέσεων.

Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: χωριστή καταγραφή των συναλλαγών/θέσεων, στις απαιτήσεις από επενδύσεις
χαρτοφυλακίου, των κατοίκων της ζώνης του ευρώ µε κατοίκους των χωρών που απαριθµούνται στον συµφωνηµένο
κατάλογο των αντισυµβαλλοµένων χωρών/περιοχών του πίνακα 6.

Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στις τριµηνιαίες συναλλαγές επί επενδύσεων χαρτοφυλακίου: τέλος Ιουνίου 2004 —
στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο τρίµηνο του 2003.

Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στις θέσεις των επενδύσεων χαρτοφυλακίου (µόνο απαιτήσεις): τέλος Σεπτεµβρίου
2004 — στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του 2002 και στο τέλος του 2003.

2.3. Λογαριασµός εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου

Σ τ ά δ ι ο 1

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών συναλλαγών επί εισοδήµατος από
επενδύσεις.

Σ τ ά δ ι ο 2

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των πιστωτικών συναλλαγών επί εισοδήµατος, που προέρχονται
από απαιτήσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, έκδοσης µη κατοίκων. Ενοποίηση των χρεωστικών συναλλαγών επί εισο-
δήµατος, που προέρχονται από τις συνολικές καθαρές εθνικές υποχρεώσεις και των πιστωτικών συναλλαγών που προ-
έρχονται από τίτλους που εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ.

Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: πιστωτικές συναλλαγές επί εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου που
αναλύονται σε συναλλαγές, οι οποίες προέρχονται από τίτλους που εκδόθηκαν από κατοίκους της ζώνης του ευρώ και από
τίτλους που εκδόθηκαν από κατοίκους λοιπών χωρών. Για να επιτευχθεί αυτή η ανάλυση, είναι απαραίτητος ο προσδιορι-
σµός του εκδότη (οφειλέτη) του τίτλου, προκειµένου να διαπιστωθεί αν είναι κάτοικος της ζώνης του ευρώ ή µη κάτοικος.
Όσον αφορά τις χρεωστικές συναλλαγές που προέρχονται από υποχρεώσεις από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, απαιτούνται
µόνο συνολικά εθνικά στοιχεία.

Εφαρµόζεται από τον Ιανουάριο 2000.

Σ τ ά δ ι ο 3

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ και απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνκΤ: παρόµοια µε εκείνη του σταδίου
2, µε την προσθήκη γεωγραφικής ανάλυσης των πιστωτικών συναλλαγών εκτός της ζώνης του ευρώ. ∆εν απαιτείται
γεωγραφική ανάλυση σε συναλλαγές επί εισοδήµατος εκτός της ζώνης του ευρώ για το χρεωστικό σκέλος. Το στάδιο
3 είναι απαραίτητο µόνο για τα στατιστικά στοιχεία του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών.

Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: χωριστή καταγραφή των πιστώσεων στις συναλλαγές επί εισοδήµατος από
επενδύσεις χαρτοφυλακίου µεταξύ κατοίκων της ζώνης του ευρώ και κατοίκων των χωρών που απαριθµούνται στον
συµφωνηµένο κατάλογο των αντισυµβαλλοµένων χωρών/περιοχών του πίνακα 6.

Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στις τριµηνιαίες συναλλαγές επί εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου: τέλος
Ιουνίου 2004 — στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο τρίµηνο του 2003.
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2.4. Λογαριασµός χρηµατοοικονοµικών παραγώγων

Συναλλαγές

Σ τ ά δ ι ο 1

Τα απαιτούµενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων έναντι αντισυµβαλλοµένων εκτός της
ζώνης του ευρώ περιλαµβάνουν µόνον µια καθαρή απεικόνιση του µεγέθους αυτού.

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών συναλλαγών επί χρηµατοοικο-
νοµικών παραγώγων.

Θέσεις

Σ τ ά δ ι ο 1

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών θέσεων σε χρηµατοοικονοµικά
παράγωγα.

Εφαρµόζεται από το 1999.

Σ τ ά δ ι ο 2

Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: χωριστή πρόσθεση των καθαρών θέσεων σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
έναντι µη κατοίκων, για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις.

Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: χωριστή καταγραφή των θέσεων µεταξύ κατοίκων της ζώνης του ευρώ και των
θέσεων έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, όπως αυτοί ορίζονται, κατά περίπτωση, βάσει της τοποθεσίας της οικείας
αγοράς ή του συγκεκριµένου αντισυµβαλλοµένου για τα εξωχρηµατιστηριακά χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.

Εφαρµόστηκε στο τέλος Σεπτεµβρίου 2002.

Σ τ ά δ ι ο 3

∆εν απαιτείται γεωγραφική ανάλυση των θέσεων σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα εκτός της ζώνης του ευρώ.

Πίνακας 6

Οι γεωγραφικές αναλύσεις της ΕΚΤ για τα στοιχεία των ροών του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών και της
ετήσιας διεθνούς επενδυτικής θέσης

— ∆ανία

— Σουηδία

— Ηνωµένο Βασίλειο

— Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— «Χώρες που θα προσχωρήσουν» (δηλ. Κύπρος, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα,
Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) (1)

— Ελβετία

— Καναδάς

— Ηνωµένες Πολιτείες

— Ιαπωνία

— Υπεράκτια κέντρα (2)

— ∆ιεθνείς οργανισµοί (2) (3)

— Υπόλοιπος κόσµος (δηλαδή χώρες και οργανισµοί εκτός της ζώνης του ευρώ που δεν αναφέρονται στον κατάλογο) (4)

(1) Οι χώρες απαριθµούνται σε παρένθεση µόνο για τους σκοπούς της απεικόνισης της σύνθεσης της συγκεκριµένης οµάδας και δεν
απαιτείται ανάλυση κατά συγκεκριµένη χώρα.

(2) Μόνον ως επιλεγµένα µεγέθη του ισοζυγίου χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωµών, των λογαριασµών συναφούς
εισοδήµατος και της διεθνούς επενδυτικής θέσης. Βλ. πίνακα 7.

(3) Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. πίνακα 8. Οι οργανισµοί απαριθµούνται µόνο για τους σκοπούς της απεικόνισης της σύνθεσης της
συγκεκριµένης οµάδας και δεν απαιτείται ανάλυση κατά συγκεκριµένο οργανισµό.

(4) Υπολογίζεται ως διαφορά (του ποσού που αντιστοιχεί στο σύνολο κάθε επικεφαλίδας του ισοζυγίου πληρωµών/της διεθνούς επενδυτικής
θέσης και του ποσού που αντιστοιχεί στους αντισυµβαλλόµενους που απαριθµούνται παραπάνω).
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3. Ταξινόµηση κατά θεσµικό τοµέα στα συγκεντρωτικά µεγέθη της ζώνης του ευρώ (βλ. και τµήµα 3.1.6 του BoP
Book)

Η κατά τοµέα ανάλυση των συγκεντρωτικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ περιλαµβάνει τις νοµισµατικές αρχές, τη γενική
κυβέρνηση, τα ΝΧΙ και λοιπούς τοµείς της ζώνης του ευρώ.

Νοµισµατικές αρχές

Ο τοµέας «νοµισµατικές αρχές» των στατιστικών στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ αποτελείται από το Ευρωσύστηµα.

Γενική κυβέρνηση

Ο τοµέας «γενική κυβέρνηση» των στατιστικών στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ συµφωνεί µε τον ορισµό του δηµοσίου
τοµέα, όπως διατυπώνεται στο ΣΕΛ 93 και στο ΕΣΛ 95 και, ως εκ τούτου, περιλαµβάνει τις ακόλουθες µονάδες:

— κεντρική διοίκηση,

— διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων/περιφερειακή αυτοδιοίκηση,

— τοπική αυτοδιοίκηση,

— οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης.

ΝΧΙ εξαιρουµένων των νοµισµατικών αρχών

Ο τοµέας «ΝΧΙ εξαιρουµένων των νοµισµατικών αρχών» συµπίπτει µε τον τοµέα ΝΧΙ της νοµισµατικής και τραπεζικής
στατιστικής (εξαιρουµένων των νοµισµατικών αρχών). Περιλαµβάνει:

i) πιστωτικά ιδρύµατα όπως ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο, δηλαδή επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται
στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό (συµπεριλαµβανοµένου του προϊόντος της
πώλησης τραπεζικών οµολόγων στο κοινό) και στη χορήγηση πιστώσεων για ίδιο λογαριασµό, και

ii) όλα τα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κατοίκους, η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην αποδοχή καταθέ-
σεων ή/και στενών υποκατάστατων καταθέσεων από φορείς εκτός των ΝΧΙ, και στη χορήγηση πιστώσεων ή/και στις
τοποθετήσεις σε τίτλους για ίδιο λογαριασµό (τουλάχιστον από οικονοµικής απόψεως).

Λοιποί τοµείς

Η κατηγορία «λοιποί τοµείς» των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ περιλαµβάνει διάφορες θεσµικές µονάδες και
κυρίως:

i) λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που δεν περιλαµβάνονται στον ορισµό των ΝΧΙ, όπως οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων που δεν θεωρούνται αµοιβαία κεφάλαια της χρηµαταγοράς, οργανισµοί επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες
µεσιτείας σε συναλλαγές κινητών αξιών, ιδρύµατα κτηµατικής πίστης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταµεία και
επικουρικοί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και φορείς, και

ii) µη χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως δηµόσιες και ιδιωτικές µη χρηµατοδοτικές εταιρείες, µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα
που εξυπηρετούν νοικοκυριά, και νοικοκυριά.

Μη-ΝΧΙ

Η κατηγορία «µη ΝΧΙ» των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ περιλαµβάνει τους τοµείς i) «γενική κυβέρνηση» και
ii) «λοιποί τοµείς».
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Πίνακας 7

Κατάλογος των υπεράκτιων κέντρων χρησιµοποιούµενος για τους σκοπούς της γεωγραφικής ανάλυσης της ΕΚΤ
για τα στοιχεία των ροών του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών και της ετήσιας διεθνούς επενδυτική θέσης

Κωδικοί ISO Eurostat + ΟΟΣΑ
Υπεράκτια χρηµατοοικονοµικά κέντρα

AD Ανδόρρα

AG Αντίγκουα και Μπαρµπούντα

AI Ανγκουίλα

AN Ολλανδικές Αντίλλες

BB Μπαρµπάντος

BH Μπαχρέιν

BM Βερµούδες

BS Μπαχάµες

BZ Μπελίζε

CK Νήσοι Κουκ

DM Ντοµίνικα

GD Γρενάδα

GG Guernsey

GI Γιβραλτάρ

HK Χονγκ Κονγκ

IM Νήσος του Μαν

JE Jersey

JM Τζαµάικα

KN Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

KY Νήσοι Κάιµαν

LB Λίβανος

LC Αγία Λουκία

LI Λιχτενστάιν

LR Λιβερία

MH Μάρσαλ (Νήσοι)

MS Μονσεράτ

MV Μαλδίβες

NR Ναουρού

NU Νιούε

PA Παναµάς

PH Φιλιππίνες

SG Σιγκαπούρη

TC Νήσοι Τερκς και Κάικος

VC Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

VG Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

VI Παρθένοι Νήσοι των Ηνωµένων Πολιτειών

VU Βανουάτου

WS Σαµόα
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Πίνακας 8

Κατάλογος των διεθνών οργανισµών (1) χρησιµοποιούµενος για τους σκοπούς της γεωγραφικής ανάλυσης της
ΕΚΤ για τα στοιχεία των ροών του τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών και της ετήσιας διεθνούς επενδυτικής θέσης

1. Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.1. Κύρια όργανα και οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της ΕΚΤ)

ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης)

ΕΤΕ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων)

1.2. Λοιπά όργανα και οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτονται από το γενικό προϋπολογισµό

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ικαστήριο

Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

Επιτροπή των Περιφερειών

2. ∆ιεθνείς οργανισµοί

2.1. ∆ιεθνείς νοµισµατικοί οργανισµοί

∆ΝΤ (∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο)

Τ∆∆ (Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών)

2.2. ∆ιεθνείς µη νοµισµατικοί οργανισµοί

2.2.1. Κ ύ ρ ι ο ι Ο ρ γ α ν ι σ µ ο ί τ ω ν Η ν ω µ έ ν ω ν Ε θ ν ώ ν

ΠΟΕ (Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου)

∆ΤΑΑ (∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης)

IDA (International Development Association/Ένωση ∆ιεθνούς Ανάπτυξης)

2.2.2. Λ ο ι π ο ί Ο ρ γ α ν ι σ µ ο ί τ ω ν Η ν ω µ έ ν ω ν Ε θ ν ώ ν

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για
την Εκπαίδευση, την Επιστήµη και τον Πολιτισµό)

FAO (Food and Agriculture Organisation/Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη ∆ιατροφή και τη Γεωργία)

ΠΟΥ (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας)

IFAD (International Fund for Agricultural Development/∆ιεθνές Ταµείο για την Ανάπτυξη της Γεωργίας)

IFC (International Finance Corporation/∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης)

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency/Πολυµερής Οργανισµός Εγγύησης Επενδύσεων)

Unicef (United Nations Children's Fund/Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά)

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees/Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες)

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine/Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωµένων
Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή)

∆ΟΑΕ (∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας)

∆ΟΕ (∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας)

ITU (International Telecommunication Union/∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών)
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2.2.3. Λ ο ι π ο ί κ ύ ρ ι ο ι δ ι ε θ ν ε ί ς ο ρ γ α ν ι σ µ ο ί κ α ι ό ρ γ α ν α ( π λ η ν τ η ς Ε Κ Τ )

ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)

IADB (Inter-American Development Bank/∆ιαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης)

AfDB (African Development Bank/Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης)

AsDB (Asian Development Bank/Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης)

ΕΤΑΑ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης)

IIC (Inter-American Investment Corporation/∆ιαµερικανική Εταιρεία Επενδύσεων)

NIB (Nordic Investment Bank/Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων)

IBEC (International Bank for Economic Cooperation/∆ιεθνής Τράπεζα Οικονοµικής Συνεργασίας)

IIB (International Investment Bank/∆ιεθνής Τράπεζα Επενδύσεων)

CDB (Carribean Development Bank/Τράπεζα Αναπτύξεως της Καραϊβικής)

AMF (Arab Monetary Fund/Αραβικό Νοµισµατικό Ταµείο)

BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique/Αραβική Τράπεζα για την Οικονοµική
Ανάπτυξη της Αφρικής)

CASDB (Central African States Development Bank/Τράπεζα Ανάπτυξης των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής)

Αφρικανικό Ταµείο Ανάπτυξης

Ασιατικό Ταµείο Ανάπτυξης

Fonds spécial unifié de développement (Ειδικό Ενοποιηµένο Ταµείο Ανάπτυξης)

CABEI (Central American Bank for Economic Integration/Τράπεζα της Κεντρικής Αµερικής για την Οικονοµική
Ολοκλήρωση)

ADC (Andean Development Corporation/Αναπτυξιακός Οργανισµός των Άνδεων)

2.2.4. Λ ο ι π ο ί δ ι ε θ ν ε ί ς ο ρ γ α ν ι σ µ ο ί

ΝΑΤΟ (North Atlantic Treaty Organisation/Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµφώνου)

Συµβούλιο της Ευρώπης

∆ΕΕΣ (∆ιεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού)

ΕΥ∆ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος)

ΕΟ∆Ε (Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας)

Eurocontrol (Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια της Αεροναυσιπλοΐας)

Eutelsat (European Telecommunications Satellite Organisation/Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ορυφορικών Τηλεπι-
κοινωνιών)

Intelsat (International Telecommunications Satellite Organisation/∆ιεθνής Οργανισµός ∆ορυφορικών Τηλεπικοι-
νωνιών)

EBU/UER (European Broadcasting Union/Union européenne de radio-télévision/Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική
Ένωση)

Eumetsat (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites/Ευρωπαϊκή Οργάνωση για
την Εκµετάλλευση Μετεωρολογικών ∆ορυφόρων)

ESO (European Southern Observatory/Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τις Αστρονοµικές Έρευνες στον Νότιο Ηµι-
σφαίριο)

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts/Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσµων Μετεω-
ρολογικών Προγνώσεων)

EMBL (European Molecular Biology Laboratory/Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας)

CERN (European Organisation for Nuclear Research/Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πυρηνικών Ερευνών)

∆ΟΜ (∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ

Για την ηλεκτρονική διαβίβαση των απαιτούµενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στατιστικών πληροφοριών, οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) χρησιµοποιούν τη διευκόλυνση που τους παρέχει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ), η οποία έχει ως βάση το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο «ESCB-Net». Κάθε ανταλλαγή δεδοµένων εντός του
ΕΣΚΤ διενεργείται βάσει του ίδιου εννοιολογικού προτύπου δεδοµένων. Το µορφότυπο στατιστικού µηνύµατος που έχει
σχεδιαστεί για την εν λόγω ηλεκτρονική ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών είναι το µορφότυπο «GESMES/TS». Η εν
λόγω ρύθµιση δεν εµποδίζει τη χρήση άλλου µέσου διαβίβασης στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ που έχει συµφωνηθεί
ως εφεδρική λύση.

Οι ΕθνκΤ ακολουθούν τις συστάσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, προκειµένου να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική λειτουργία
της διαβίβασης των στοιχείων.

— Πληρότητα: Οι ΕθνΚΤ ανακοινώνουν όλες τις απαιτούµενες κλείδες σειράς. Η ανακοίνωση χωρίς κλείδες σειράς ή µη
καταχωρηµένων κλείδων σειράς θα θεωρείται ελλιπής παροχή στοιχείων. Σε περίπτωση που παραλείπεται ορισµένη παρα-
τήρηση, η παράλειψη καταγράφεται µε τη χρήση του αντίστοιχου κωδικού καθεστώτος παρατήρησης. Επιπλέον, όταν
γίνονται αναθεωρήσεις σε ένα µόνο υποσύνολο κλείδων σειράς, οι κανόνες επαλήθευσης θα πρέπει να εφαρµόζονται στο
σύνολο των στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών.

— Κανόνες χρήσης προσήµου: κατά τη διαβίβαση των στοιχείων από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Eurostat) ακολουθούνται οµοιόµορφοι κανόνες χρήσης προσήµου για το σύνολο των δεδοµένων που πρέπει να υποβλη-
θούν. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα στοιχεία για τις πιστώσεις και τις χρεώσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών και στο λογαριασµό κίνησης κεφαλαίων πρέπει να υποβάλλονται µε θετικό πρόσηµο, ενώ τα καθαρά υπόλοιπα πρέπει
να υπολογίζονται και να υποβάλλονται ως πιστώσεις µείον τις χρεώσεις. Στο ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, οι
µειώσεις των καθαρών απαιτήσεων/αυξήσεις των καθαρών υποχρεώσεων πρέπει να υποβάλλονται µε θετικό πρόσηµο, ενώ οι
αυξήσεις των καθαρών απαιτήσεων/µειώσεις των καθαρών υποχρεώσεων πρέπει να υποβάλλονται µε αρνητικό πρόσηµο. Τα
καθαρά υπόλοιπα πρέπει να υπολογίζονται και να υποβάλλονται ως καθαρές µεταβολές των απαιτήσεων, συν τις καθαρές
µεταβολές των υποχρεώσεων.

Κατά τη διαβίβαση των στοιχείων της διεθνούς επενδυτικής θέσης, οι καθαρές θέσεις θα πρέπει να υπολογίζονται και να
υποβάλλονται ως θέση σε απαιτήσεις, µείον τη θέση σε υποχρεώσεις.

— Λογιστικές ταυτότητες των στοιχείων: πριν από τη διαβίβαση των στοιχείων στην ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ πρέπει να εφαρµόζουν τους
κανόνες επαλήθευσης, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί και οι οποίοι καθίστανται διαθέσιµοι κατόπιν αιτήµατος.

Σε περίπτωση αναθεωρήσεων, οι ΕθνΚΤ δύνανται να αποστέλλουν στην ΕΚΤ ενηµερωµένη δέσµη στοιχείων. Τυχόν αναθεωρήσεις
θα πρέπει να διαβιβάζονται ως ακολούθως:

— αναθεωρήσεις µηνιαίων στοιχείων καθίστανται διαθέσιµες µε την υποβολή i) των αντίστοιχων τριµηνιαίων στοιχείων, ii) των
αντίστοιχων αναθεωρηµένων τριµηνιαίων στοιχείων, iii) των στοιχείων της διεθνούς επενδυτικής θέσης για το αντίστοιχο
έτος, και iv) των αναθεωρηµένων στοιχείων της διεθνούς επενδυτικής θέσης για το αντίστοιχο έτος·

— αναθεωρήσεις τριµηνιαίων στοιχείων καθίστανται διαθέσιµες µε την υποβολή i) των στοιχείων που αναφέρονται στο επόµενο
τρίµηνο, ii) των στοιχείων της διεθνούς επενδυτικής θέσης για το αντίστοιχο έτος, και iii) των αναθεωρηµένων στοιχείων της
διεθνούς επενδυτικής θέσης για το αντίστοιχο έτος·

— αναθεωρήσεις των στοιχείων της ετήσιας διεθνούς επενδυτικής θέσης καθίστανται διαθέσιµες µε την υποβολή των στοιχείων
των επόµενων ετών.

Αναθεωρήσεις των στοιχείων του µηνιαίου και τριµηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών, που αναφέρονται σε ολόκληρα έτη, υποβάλ-
λονται από τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ µε την υποβολή των στοιχείων της διεθνούς επενδυτικής θέσης του έτους στο οποίο
αναφέρονται τα στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρακολουθεί τις µεθόδους κατάρτισης των παρεχοµένων στατιστικών στοιχείων του
ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς επίσης τις έννοιες και τους ορισµούς που εφαρµόζουν σε
τακτική βάση τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται σε συνδυασµό µε τη διαδικασία ενηµέρωσης της
έκδοσης της ΕΚΤ σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους για το ισοζύγιο πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης [European Union balance of payments/international investment position statistical methods (το «BoP Book»)] και τη
διαδικασία της «Εξαµηνιαίας επισκόπησης» («Six-monthly review»). Εκτός από την παρακολούθηση, αµφότερα τα έγγραφα
στόχο έχουν την πληροφόρηση των φορέων κατάρτισης των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του
ευρώ σχετικά µε τις εξελίξεις σε άλλα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ.

Το BoP Book περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διάρθρωση των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών και της
διεθνούς επενδυτικής θέσης για όλα τα κράτη µέλη. Περιέχει αναλυτική περιγραφή των µεθόδων κατάρτισης στοιχείων, των
εννοιών και ορισµών που εφαρµόζονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις αποκλίσεις κάθε κράτους µέλους από την
τήρηση των συµφωνηθέντων ορισµών όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης.

Το BoP Book ενηµερώνεται σε ετήσια βάση, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η εξαµηνιαία επισκόπηση διεξάγεται προς
συµπλήρωση της ανωτέρω ενηµέρωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Λόγω των εγγενών δυσχερειών της ορθής καταγραφής των ροών και υπολοίπων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κρίθηκε
αναγκαίο να καθοριστούν κοινές µέθοδοι συλλογής των εν λόγω στοιχείων για όλη τη ζώνη του ευρώ (1).

Τα συστήµατα συλλογής στοιχείων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου συµµορφώνονται προς ορισµένο πρότυπο, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται τουλάχιστον «αποδεκτό» σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

(1) Μηνιαίες ροές [s-b-s] + µηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] Ιδανικό

(2α) Μηνιαίες ροές [s-b-s] + τριµηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] Καλό

(2β) Μηνιαίες ροές [s-b-s] + ετήσια υπόλοιπα [s-b-s]

(3) Τριµηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] + µηνιαίες ροές [agg.] Αποδεκτό

(4) Μηνιαία υπόλοιπα [agg.] + µηνιαίες ροές [agg.]

(5) Μηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] + µηνιαίες ροές που προέκυψαν [s-b-s]

(6) Ετήσια υπόλοιπα [s-b-s] + µηνιαίες ροές [agg.]

(7) Τριµηνιαία υπόλοιπα [agg.] + µηνιαίες ροές [agg.]

(8) Ετήσια υπόλοιπα που προέκυψαν [s-b-s] + µηνιαίες ροές [s-b-s] Μη αποδεκτό

(9) Τριµηνιαία υπόλοιπα [s-b-s] + τριµηνιαίες ροές που προέκυψαν
[s-b-s] + εκτιµώµενες µηνιαίες ροές [agg.]

(10) Ετήσια υπόλοιπα [s-b-s] + τριµηνιαίες ροές [agg.] + εκτιµώµενες
µηνιαίες ροές [agg.]

(11) Τριµηνιαία υπόλοιπα [agg.] + τριµηνιαίες ροές [agg.] + εκτι-
µώµενες µηνιαίες ροές [agg.]

(12) Ετήσια υπόλοιπα που προέκυψαν [agg.] + µηνιαίες ροές
[agg.]

Σηµειώσεις:
«s-b-s» = security by security data collection (συλλογή στοιχείων ανά τίτλο)
«agg.» = data collection on an aggregated basis (συλλογή στοιχείων σε συγκεντρωτική βάση)
«υπόλοιπα που προέκυψαν» = συσσώρευση ροών
«ροές που προέκυψαν» = ως διαφορές από υπόλοιπα (προσαρµοσµένες ως προς τις µεταβολές ισοτιµιών και τιµών)
«εκτιµώµενες ροές» = κατανεµηµένες κατά µήνα, εκτιµώµενες µε βάση τις τριµηνιαίες ροές
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(1) Βλ. και την έκθεση της ΕΚΤ «Task Force on Portfolio Investment Collection Systems, final report» του Ιουνίου 2002, η οποία δηµοσι-
εύθηκε στην ιστοσελίδα της: http://www.ecb.int


