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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 4ης Φεβρουαρίου 2004
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάρτιση τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών
λογαριασµών ανά θεσµικό τοµέα [COM(2003) 789 τελικό]
(CON/2004/4)

(2004/C 42/16)
1. Στις 13 Ιανουαρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει τη γνώµη της αναφορικά µε πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την κατάρτιση τριµηνιαίων µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών ανά
θεσµικό τοµέα (στο εξής «σχέδιο κανονισµού»).

σχετικά µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης στην ΟΝΕ, που εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο Ecofin στις 5 Ιουνίου 2000. Η πέµπτη
έκθεση προόδου, όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin
στις 18 Φεβρουαρίου 2003, αναφέρει την κατάρτιση ενός
συνόλου τριµηνιαίων ανά τοµέα λογαριασµών ως σηµαντικό
εκκρεµές ζήτηµα του σχεδίου δράσης ΟΝΕ.

2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται
στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 17.5,
πρώτη πρόταση, του εσωτερικού κανονισµού της ΕΚΤ, η
παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο της
ΕΚΤ.

6. Η ΕΚΤ σηµειώνει ότι η κοινή έκθεση του Συµβουλίου Ecofin
και της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τις
στατιστικές και τους δείκτες της ευρωζώνης, η οποία εγκρίθηκε
από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Φεβρουαρίου 2003, τονίζει
ότι δράσεις υψηλής προτεραιότητας, που δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί, θα πρέπει ταχύτατα να εφαρµοστούν, συµπεριλαµβανοµένων των τριµηνιαίων εθνικών λογαριασµών ανά θεσµικό
τοµέα. Οι τριµηνιαίοι εθνικοί λογαριασµοί ανά θεσµικό τοµέα,
ως τµήµα των κύριων ευρωπαϊκών οικονοµικών δεικτών, θα
πρέπει να εφαρµοστούν πλήρως µέχρι το 2005.

3. Στόχος του σχεδίου κανονισµού είναι να παράσχει ένα κοινό
πλαίσιο για τις συνεισφορές των κρατών µελών στην κατάρτιση
τριµηνιαίων ευρωπαϊκών µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών
ανά θεσµικό τοµέα.
4. Το Μνηµόνιο Συνεννόησης µεταξύ της Γενικής ∆ιεύθυνσης Στατιστικής της ΕΚΤ και της Υπηρεσίας Στατιστικής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) όσον αφορά την οικονοµική
και χρηµατοπιστωτική στατιστική, το οποίο καταρτίστηκε στις
10 Μαρτίου 2003, ορίζει ότι η Γ∆ Στατιστικής της ΕΚΤ και η
Eurostat αναπτύσσουν από κοινού το πεδίο των µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών ανά θεσµικό τοµέα στο πλαίσιο των
στατιστικών των εθνικών λογαριασµών. Η ανάπτυξη και δηµοσίευση των µη χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών ανά θεσµικό
τοµέα για τη ζώνη του ευρώ σε τριµηνιαία και ετήσια συχνότητα
αποτελεί κοινή αρµοδιότητα.
5. Η ΕΚΤ χαιρετίζει το εν λόγω σχέδιο κανονισµού που εκπόνησε
κοινή οµάδα σχεδιασµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Στατιστικής
της ΕΚΤ και της Eurostat. Το σχέδιο κανονισµού αποτελεί
µέρος του σχεδίου δράσης σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) (στο εξής
«σχέδιο δράσης ΟΝΕ»), που εκπονήθηκε από τη Eurostat σε
στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ, κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου Ecofin. Το σχέδιο δράσης ΟΝΕ αποτελεί απάντηση στην
έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε τις απαιτήσεις
ενηµέρωσης στην ΟΝΕ, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, και στη δεύτερη έκθεση προόδου

7. Ο κανονισµός θα αποτελέσει τµήµα του γενικού στόχου κατάρτισης ενός συνεκτικού συστήµατος ετήσιων και τριµηνιαίων
λογαριασµών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του
ευρώ. Το σύστηµα περιλαµβάνει ιδίως τα κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη για τους τοµείς των νοικοκυριών και εταιρειών
στους χρηµατοπιστωτικούς και µη χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς ανά θεσµικό τοµέα. Το σύστηµα απαιτεί συνοχή
µεταξύ των στατιστικών στοιχείων ισοζυγίου πληρωµών και
των λογαριασµών της αλλοδαπής. Εκτός των λογαριασµών
των κρατών µελών ανά θεσµικό τοµέα, για να ολοκληρωθεί το
σύστηµα ευρωπαϊκών λογαριασµών απαιτούνται και οι λογαριασµοί των οργάνων και φορέων της ΕΕ.
8. Τέλος, η ΕΚΤ εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα για τη διαβίβαση
στοιχείων στη Eurostat το αργότερο 90 ηµερολογιακές ηµέρες
µετά τη λήξη του τριµήνου το οποίο αφορούν τα στοιχεία,
καθώς και την παροχή αναδροµικών στοιχείων από το πρώτο
τρίµηνο του 1999 και εξής.
Φρανκφούρτη, 4 Φεβρουαρίου 2004.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

