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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕZΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕZΑΣ
της 8ης Ιουλίου 2003
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς
λογαριασµούς του ∆ηµοσίου [COM(2003) 242 τελικό]
(CON/2003/12)
(2003/C 165/04)
1. Στις 21 Μαΐου 2003 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διατυπώσει τη γνώµη της αναφορικά µε σχέδιο κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του
∆ηµοσίου (εφεξής καλούµενο «σχέδιο κανονισµού»).
2. Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ να διατυπώνει τη γνώµη της βασίζεται
στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε από
το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 17.5
πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισµού της ΕΚΤ.
3. Στόχος του σχεδίου κανονισµού είναι να ορίσει τα κύρια
χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών
(ΕΣΛ) 1995 (1), όσον αφορά τις κατηγορίες των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και των χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του τοµέα και των υποτοµέων
του ∆ηµοσίου. Από το 2005, θα παρέχεται πλήρες σύνολο
τριµηνιαίων χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του ∆ηµοσίου.
4. Η ΕΚΤ επιδοκιµάζει το σχέδιο κανονισµού, το οποίο προετοίµασε κοινή οµάδα εργασίας της Επιτροπής και της ΕΚΤ. Το
σχέδιο κανονισµού αποτελεί µέρος του σχεδίου δράσης σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) (εφεξής καλούµενου «σχέδιο δράσης
της ΟΝΕ»), που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Eurostat) σε στενή συνεργασία µε την ΕΚΤ, κατόπιν αιτήµατος
του Συµβουλίου Ecofin. Το σχέδιο δράσης της ΟΝΕ αποτελεί
απάντηση στην έκθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής σχετικά µε
τις απαιτήσεις ενηµέρωσης στην ΟΝΕ, η οποία εγκρίθηκε από
το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου 1999, και στη
δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης στην ΟΝΕ, η οποία εκπονήθηκε από την Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συµβούλιο
Ecofin στις 5 Ιουνίου 2000. Στην πέµπτη έκθεση προόδου,
όπως αυτή εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 18
Φεβρουαρίου 2003, επισηµαίνεται ότι η έκδοση ενός κανονισµού σχετικά µε τους τριµηνιαίους χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του ∆ηµοσίου συνάντησε µεγάλες καθυστερήσεις,
και ότι απαιτείται πλέον ταχεία πρόοδος προς την κατεύθυνση
αυτή.
(1) Περιέχεται στο παράρτηµα Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του
Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος
εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας, ΕΕ L 310 της
30.11.1996, σ. 1 (εφεξής καλούµενου «ΕΣΛ 95»)· κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1889/2002
(ΕΕ L 286 της 24.10.2002, σ. 11).

5. Η παροχή τριµηνιαίων στοιχείων για τις χρηµατοπιστωτικές
συναλλαγές και τα χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις του τοµέα και των υποτοµέων του ∆ηµοσίου
διευρύνει τη βραχυπρόθεσµη µακροοικονοµική ανάλυση στο
πλαίσιο των εθνικών λογαριασµών του ΕΣΛ 95.
6. Ο συνδυασµός των στοιχείων των εν λόγω τριµηνιαίων χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών µε τα στοιχεία των τριµηνιαίων µη
χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών του τοµέα του ∆ηµοσίου, τα
οποία καλύπτει το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
264/2000 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή του ΕΣΛ 95 όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές δηµοσίων οικονοµικών (2) και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, όσον αφορά
τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς του
∆ηµοσίου (3), καθιστά δυνατή την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου συνόλου λογαριασµών του ∆ηµοσίου. Οι εν λόγω ολοκληρωµένοι λογαριασµοί του ∆ηµοσίου θα διευκολύνουν τη
λεπτοµερή τριµηνιαία αξιολόγηση της επίδρασης των µέτρων
της φορολογικής πολιτικής, των συγκεκριµένων στοιχείων της
διαδικασίας µεταφοράς της νοµισµατικής πολιτικής που εφαρµόζει η ΕΚΤ στο επίπεδο των φορέων του ∆ηµοσίου, καθώς
και των συναφών επιδράσεων από πλευράς εισοδήµατος και
πλούτου.
7. Επίσης, το σχέδιο κανονισµού διευρύνει το υφιστάµενο υποσύνολο τριµηνιαίων χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών της
Νοµισµατικής Ένωσης που καταρτίζει η ΕΚΤ. Η ενσωµάτωση
των τριµηνιαίων στοιχείων σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές
συναλλαγές και τα χρηµατοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του τοµέα και των υποτοµέων του ∆ηµοσίου στο
εν λόγω υποσύνολο των τριµηνιαίων χρηµατοπιστωτικών λογαριασµών της Νοµισµατικής Ένωσης αποτελεί σηµαντικό βήµα
προς ένα πλήρες σύστηµα τριµηνιαίων χρηµατοπιστωτικών
λογαριασµών της Νοµισµατικής Ένωσης, για τους σκοπούς
της νοµισµατικής πολιτικής.
8. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ επιδοκιµάζει επίσης το γεγονός ότι
το άρθρο 5 παράγραφος 3 του σχεδίου κανονισµού απαιτεί
την παροχή πληροφοριών που απεικονίζουν τις σχέσεις («από
ποιον σε ποιον»). Τέτοιου είδους πληροφορίες θεωρούνται
ουσιώδεις για την κατάρτιση ενοποιηµένων µεγεθών για τη
ζώνη του ευρώ και για την παροχή πληρέστερης ανάλυσης
για τη νοµισµατική πολιτική.
(2) ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 4.
(3) ΕΕ L 179 της 9.7.2002, σ. 1.
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9. Επίσης, η ΕΚΤ εκτιµά το γεγονός ότι το σχέδιο κανονισµού
περιλαµβάνει σύνολο λεπτοµερών τριµηνιαίων στοιχείων σχετικά µε το δηµόσιο χρηµατοπιστωτικό πλούτο. Λαµβανοµένων
υπόψη των ειδικών δυσχερειών που παρουσιάζει η κατάρτιση
των εν λόγω στοιχείων, προβλέπεται εξαίρεση όσον αφορά τις
µη εισηγµένες µετοχές και λοιπές συµµετοχές σε κεφάλαιο.
Στην ανωτέρω περίπτωση, θεωρούνται αποδεκτές τριµηνιαίες
εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται µε βάση τη µέθοδο της
παρεµβολής (διαθέσιµα ετήσια στοιχεία) ή της παρεκβολής
(όταν τα στοιχεία δεν καθίστανται εγκαίρως διαθέσιµα).
10. Η ΕΚΤ υποστηρίζει σθεναρά το χρονοδιάγραµµα διαβίβασης
τριµηνιαίων στοιχείων, όπως αυτό προβλέπεται στο σχέδιο
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κανονισµού. Επίσης, καλεί τα κράτη µέλη να αποφεύγουν τις
παρεκκλίσεις και να παρέχουν τριµηνιαία στοιχεία που ευθυγραµµίζονται µε τις έννοιες του ΕΣΛ 95, ιδίως για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών µεγεθών για τη ζώνη του ευρώ.
11. Η παρούσα γνώµη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φρανκφούρτη, 8 Ιουλίου 2003.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

