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(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
τηr 1ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε τιr απαιτσειr για στατιστικ πληροφρηση τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr
στον τοµα τηr στατιστικr ισοζυγου πληρωµν και τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr
(ΕΚΤ/1998/17)
(1999/294/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

τιστικν στοιχεων στην ΕΚΤ να εκπληρονται µσω
µεταβατικν διαδικασιν λγω των υφιστµενων
αδυναµιν στα συστµατα συλλογr, τι αυτ µπορε κυρωr να συνεπγεται τι, στην περπτωση των
χρηµατοπιστωτικν συναλλαγν στο ισοζγιο
πληρωµν, τα στατιστικ δεδοµνα σχετικ µε τιr
διασυνοριακr θσειr  συναλλαγr των συµµετεχντων κρατν µελν, θεωρουµνων ωr µαr οικονοµικr επικρτειαr, να υπολογζονται βσει λων των
θσεων  συναλλαγν µεταξ κατοκων ενr συµµετχοντοr κρτουr µλουr και κατοκων λλων
χωρν·

χονταr υπψη το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr
Τρπεζαr (εφεξr καλοµενο το «καταστατικ») και ιδωr
τα ρθρα 5.1, 12.1 και 14.3 αυτο,
Εκτιµνταr:
(1)

τι, για την εκπλρωση των καθηκντων του, το
Ευρωπαϊκ Σστηµα Κεντρικν Τραπεζν (ΕΣΚΤ)
χει ανγκη να καταρτζει πλρη και αξιπιστα
µηνιαα, τριµηνιαα και ετσια στατιστικ στοιχεα
ισοζυγου πληρωµν και ετσια στατιστικ στοιχεα
διεθνοr επενδυτικr θσηr, που να περιλαµβνουν
τα κρια µεγθη που επηρεζουν τιr νοµισµατικr
συνθκεr και τιr αγορr συναλλγµατοr στα συµµετχοντα κρτη-µλη, που τα τελευταα θεωρονται
ωr µα οικονοµικ επικρτεια·

(2)

τι το καταστατικ απαιτε απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (ΕΚΤ), βοηθοµενη απ τιr εθνικr
κεντρικr τρπεζεr (ΕθνΚΤ) να συλλγει ετε απ τιr
αρµδιεr εθνικr αρχr ετε απευθεαr απ τουr οικονοµικοr παργοντεr τιr απαρατητεr στατιστικr
πληροφορεr για την εκπλρωση των καθηκντων
του ΕΣΚΤ, τι το ρθρο 5.2 του καταστατικο απαιτε απ τιr ΕθνΚΤ να εκτελον στο βαθµ που εναι
δυνατν τα καθκοντα που αναφρονται στο ρθρο
5.1 του καταστατικο.

(3)

τι, πωr ορζει η αιτιολογικ σκψη 12 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1998, αναφορικ µε τη συλλογ στατιστικν πληροφοριν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ
Τρπεζα, τα πρτα χρνια τηr ζνηr του ενιαου
νοµσµατοr η σχση κστουr/αποτελεσµατικτηταr
ενδχεται να επιβλλει οι υποχρεσειr παροχr στα-

(4)

τι τα υφιστµενα στατιστικ στοιχεα σχετικ µε
τιr θσειr και τιr συναλλαγr επ των απαιτσεων
/και των υποχρεσεων των κατοκων συµµετεχντων κρατν µελν ναντι κατοκων λλων
συµµετεχντων κρατν µελν θα εξακολουθσουν
να αναγγλλονται µετ την ναρξη του τρτου σταδου τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr νωσηr
σµφωνα µε τιr εθνικr απαιτσειr  τιr καθιερωµνεr πρακτικr, τι αυτr οι πληροφορεr εναι αναγκαεr, κατ τα πρτα χρνια τηr ζνηr του ενιαου
νοµσµατοr, για την εκπλρωση των απαιτσεων
παροχr στατιστικν στοιχεων τηr Ευρωπαϊκr
Κεντρικr Τρπεζαr, τι αυτ δεν θα δηµιουργσει
πρσθετο φρτο εργασαr στον αναγγλλοντα
πληθυσµ για την παροχ στατιστικν στοιχεων·

(5)

τι σε ορισµνα κρτη µλη, σµφωνα µε καθιερωµνεr εθνικr πρακτικr, o πραγµατικr αναγγλλων
πληθυσµr δεν αναγγλλει στοιχεα στην ΕΚΤ, αλλ
σε λλη αρµδια εθνικ στατιστικ αρχ, τι, προκειµνου να αντεπεξλθουν στιr απαιτσειr παροχr
στατιστικν στοιχεων τηr ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ αυτν
των κρατν µελν και οι λλεr αρµδιεr εθνικr
στατιστικr αρχr θα συνεργασθον µεταξ τουr,
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πωr ορζεται στη σσταση τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr τηr 1ηr ∆εκεµβρου 1998, σχετικ
µε τιr απαιτσειr για στατιστικ πληροφρηση τηr
Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr στον τοµα τηr
στατιστικr του ισοζυγου πληρωµν και τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr (ΕΚΤ/1998/ΝP21)·
(6)

τι η διαββαση απ τιr ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ εµπιστευτικν στατιστικν πληροφοριν θα πραγµατοποιεται σε ση κταση και µε ση λεπτοµρεια απαιτεται για την σκηση των καθηκντων του ΕΣΚΤ, τι
το καθεστr απορρτου περιγρφεται στο ρθρο 8
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

(7)

τι σµφωνα µε τα ρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικο, οι κατευθυντριεr γραµµr τηr ΕΚΤ αποτελον αναπσπαστο µροr του κοινοτικο δικαου,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

ρθρο 1
Ορισµο
Για τουr σκοποr τηr παροσηr κατευθυντριαr γραµµr:
 µε τον ρο «συµµετχον κρτοr µλοr» νοεται κθε
κρτοr µλοr το οποο χει υιοθετσει το ενιαο
νµισµα σµφωνα µε τη συνθκη,
 µε τον ρο «κτοικοr» και «διαµον» νοεται η παρξη
οικονοµικο ενδιαφροντοr στην οικονοµικ επικρτεια
µιαr χραr, πωr περιγρφεται στο παρρτηµα Α του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2533/98,
 µε τον ρο «διασυνοριακ συναλλαγ» νοεται κθε
συναλλαγ που δηµιουργε  εξοφλε, εν λω  εν µρει,
απαιτσειr  υποχρεσειr,  κθε συναλλαγ η οποα
συνεπγεται µεταββαση δικαιµατοr επ ενr αντικειµνου µεταξ κατοκων συµµετεχντων κρατν µελν,
θεωρουµνων ωr µαr οικονοµικr επικρτειαr και
κατοκων µη συµµετεχντων κρατν µελν /και
κατοκων τρτων χωρν. Οι διασυνοριακr θσειr
επσηr περιλαµβνουν γη, λοιπr κτηµατικr ιδιοκτησεr
και λοιπ ακνητη περιουσα που ευρσκονται εκτr τηr
οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν
µελν ιδιοκτησαr κατοκων των συµµετεχντων
κρατν µελν /και ευρσκονται εντr τηr οικονοµικr
επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν, ιδιοκτησαr κατοκων µη-συµµετεχντων κρατν µελν /και
κατοκων τρτων χωρν, επσηr περιλαµβνονται και ο
νοµισµατικr χρυσr και ειδικ τραβηκτικ δικαιµατα που ανκουν σε κατοκουr των συµµετεχντων
κρατν µελν. Εν τοτοιr, ωr τιr 31 η ∆εκεµβρου
2005, στο βαθµ που εναι αναγκαο για την κατρτιση
τηr κνησηr των µεσων επενδσεων και των επενδσεων χαρτοφυλακου, καθr και του εισοδµατοr απ
επενδσειr, στα πλασια των στατιστικν στοιχεων του
ισοζυγου πληρωµν και τηr διεθνοr επενδυτικr
θσηr που καλπτουν την οικονοµικ επικρτεια των
συµµετεχντων κρατν µελν, οι ροι «διασυνοριακr
θσειr» και «διασυνοριακr συναλλαγr» επσηr περιλαµβνουν θσειr και συναλλαγr επ απαιτσεων /
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και υποχρεσεων κατοκων συµµετεχντων κρατν
µελν ναντι κατοκων λλων συµµετεχντων κρατν
µελν,
 µε τον ρο «ισοζγιο πληρωµν» νοεται η στατιστικ
δλωση µε την οποα αναγγλλονται, µε την κατλληλη
κατανοµ διασυνοριακr συναλλαγr κατ τη διρκεια
του υπ εξταση µηνr, τριµνου και ηµερολογιακο
τουr,
 µε τον ρο «διεθνr επενδυτικ θση» νοεται το ετσιο
ισοζγιο των υπολοπων των διασυνοριακν χρηµατοοικονοµικν απαιτσεων και υποχρεσεων σε συγκεκριµνη ηµεροµηνα.
ρθρο 2
Υποχρεσειr στατιστικr πληροφρησηr των εθνικν
κεντρικν τραπεζν
1.
Οι ΕθνΚΤ πρπει να διαθτουν στην ΕΚΤ τα απαρατητα στοιχεα για τιr διασυνοριακr θσειr και διασυνοριακr συναλλαγr, τσι στε να µπορε η ΕΚΤ να καταρτζει το συγκεντρωτικ ισοζγιο πληρωµν και τη διεθν
επενδυτικ θση τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν.
2.
Τα απαιτοµενα στατιστικ στοιχεα τθενται στη
διθεση τηr ΕΚΤ πωr ορζεται στα παραρτµατα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ τηr παροσαr κατευθυντριαr γραµµr, τα οποα εναι
σµφωνα προr τα τρχοντα διεθν πρτυπα, και κυρωr µε
την πµπτη κδοση του εγχειριδου του ∆ΝΤ για το ισοζγιο πληρωµν (BPM5).
3.
Τα απαιτοµενα στατιστικ στοιχεα του ισοζυγου
πληρωµν πρπει να εναι διαθσιµα για κθε µνα,
τρµηνο και ηµερολογιακ τοr και τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr για το τλοr του υπ εξταση ηµερολογιακο
τουr.
ρθρο 3
γκαιρη παροχ πληροφοριν
1.
Τα µεγθη «κλειδι» στο µηνιαο ισοζγιο πληρωµν
τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν
µελν θα πρπει να εναι διαθσιµα στην ΕΚΤ µχρι το
πραr των εργασιν τηr 30r εργσιµηr ηµραr µετ το
τλοr του µηνr στον οποο αφορον τα στοιχεα.
2.
Τα τριµηνιαα αναλυτικ στοιχεα του ισοζυγου
πληρωµν τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων
κρατν µελν πρπει να εναι διαθσιµα στην ΕΚΤ εντr
τριν µηνν απ το τλοr του τριµνου στο οποο αναφρονται τα στοιχεα.
3.
Τα ετσια στοιχεα του συγκεντρωτικο ισοζυγου
πληρωµν τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων
κρατν µελν πρπει να εναι διαθσιµα εντr τριν µηνν
απ το τλοr του τουr στο οποο αναφρονται τα στοιχεα,
µε κατανοµr διεr µε αυτr των τριµηνιαων στοιχεων.
4.
Τα στοιχεα τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr πρπει να
εναι διαθσιµα στην ΕΚΤ εντr εννα µηνν απ το τλοr
του τουr στο οποο αναφρονται τα στοιχεα.
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5.
Η συλλογ των δεδοµνων σε εθνικ εππεδο πρπει
να διενεργεται µε σκοπ την τρηση των παραπνω
προθεσµιν.
ρθρο 4
Προδιαγραφr για την µετδοση
1.
Τα απαιτοµενα στατιστικ στοιχεα πρπει να διατθενται στην ΕΚΤ σµφωνα µε τιr προδιαγραφr που περιγρφονται στο παρρτηµα 4 τηr παροσαr κατευθυντριαr
γραµµr.
2.
Οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr θα κνουν χρση τηr
διευκλυνσηr που παρχεται απ το ΕΣΚΤ, η οποα βασζεται στο τηλεπικοινωνιακ δκτυο (ESCB-net) για την ηλεκτρονικ µετδοση των στοιχεων του ισοζυγου πληρωµν
και τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr που απαιτονται απ
την ΕΚΤ. Η µορφ του στατιστικο µηνµατοr που χει
αναπτυχθε για την ηλεκτρονικ ανταλλαγ των στατιστικν πληροφοριν εναι η µορφ «GESMES/CB». H
απατηση αυτ δεν εµποδζει τη χρση λλων τρπων µετδοσηr των στατιστικν πληροφοριν στην ΕΚΤ ωr µια
λση ανγκηr µετ απ συµφωνα.
ρθρο 5
Ποιτητα των στατιστικν στοιχεων
1.
Με την επιφλαξη των εποπτικν καθηκντων τηr
ΕΚΤ πωr ορζονται στο παρρτηµα 5 τηr παροσαr κατευθυντριαr γραµµr, οι ΕθνΚΤ ελγχουν την ποιτητα και
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αξιοπιστα των παρεχοµνων στην ΕΚΤ στατιστικν στοιχεων.
2.
Η παραπνω διαδικασα ελγχου µπορε να περιλαµβνει την αποστολ αναθεωρηµνων στοιχεων απ τιr
ΕθνΚΤ, πρτον για να συµπεριλαµβνονται οι τελευταεr
εκτιµσειr των στατιστικν δεδοµνων, και τσι να βελτινεται η ποιτητα, και δετερον για να επιτυγχνεται, κατ
το δυνατν καλτερη συνπεια µεταξ των στοιχεων του
ισοζυγου πληρωµν που αναγγλλονται µε διαφορετικ
συχντητα.
ρθρο 6
Τελικr διατξειr
1.
Η παροσα κατευθυντρια γραµµ απευθνεται στιr
ΕθνΚΤ, των συµµετεχντων κρατν µελν.
2.
Η παροσα κατευθυντρια γραµµ θα ισχει απ την
1η Ιανουαρου 1999.
3.
Η παροσα κατευθυντρια γραµµ θα δηµοσιευθε
στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
Vραγκφορτη 1 ∆εκεµβρου 1998.
Για το ∆ιοικητικ Συµβολιο τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr
Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟVΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
1.

Στατιστικ στοιχεα για το ισοζγιο πληρωµν και τη διεθν επενδυτικ θση
Η ΕΚΤ απαιτε στατιστικ στοιχεα για το ισοζγιο πληρωµν µε τρειr διαφορετικr συχντητεr: µηνιαα,
τριµηνιαα και ετσια, που θα αφορον αντστοιχεr ηµερολογιακr περιδουr.

1.1. Μηνιαα στατιστικ στοιχεα για το ισοζγιο πληρωµν  «Μεγθη κλειδι»
Σκοπr
Ο σκοπr εναι η κατρτιση µηνιαου ισοζυγου πληρωµν τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων
κρατν µελν, που περιλαµβνει τα κρια µεγθη που επηρεζουν τιr νοµισµατικr συνθκεr και τιr αγορr
συναλλγµατοr.
Απαιτσειr
Τα χρησιµοποιοµενα στατιστικ στοιχεα πρπει απαρατητα να εναι κατλληλα για τον υπολογισµ του
ισοζυγου πληρωµν των συµµετεχντων κρατν µελν.
Για τουr σκοποr τηr σκησηr τηr νοµισµατικr και συναλλαγµατικr πολιτικr, οι απαιτσειr τηr ΕΚΤ για
µηνιαα στοιχεα ισοζυγου πληρωµν περιορζονται σε ορισµνεr γενικr κατηγορεr συναλλαγν  «µεγθη
κλειδι». Η σντοµη προθεσµα για την αναγγελα των µηνιαων στοιχεων κλειδιν, ο µεγλοr βαθµr
οµαδοποησr τουr και η χρση τουr για τουr σκοποr τηr νοµισµατικr και συναλλαγµατικr πολιτικr,
επιτρπουν κποια παρκκλιση απ τα συµφωνηθντα διεθνr πρτυπα, εκε που αυτ εναι αναπφευκτο.
H αναγγελα των στοιχεων µε βση την αρχ του δεδουλευµνου εισοδµατοr  αλλιr µε βση τιr
συναλλαγr, δεν απαιτεται πλρωr. Μετ απ συµφωνα µε την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ των συµµετεχντων κρατν
µελν µπορον να υποβλουν στοιχεα τρεχουσν συναλλαγν και κνησηr χρηµατοοικονοµικν µσων µε
βση την ηµεροµηνα διακανονισµο των συναλλαγν. Για την ικανοποηση των χρονικν περιθωρων
υποβολr των στοιχεων, εκτιµσειr και προσωριν στοιχεα θα γνονται δεκτ.
Για κθε γενικ κατηγορα συναλλαγν, απαιτεται ο διαχωρισµr σε απαιτσειr και υποχρεσειr, 
πιστσειr και χρεσειr για τα µεγθη των τρεχουσν συναλλαγν. Γι’ αυτ το λγο οι ΕθνΚΤ των
συµµετεχντων κρατν µελν, ταν διενεργονται εξωτερικr συναλλαγr, θα πρπει να διαχωρζουν τιr
συναλλαγr µε κατοκουr λλων συµµετεχντων κρατν µελν απ τιr συναλλαγr εκτr τηr οικονοµικr
επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν. Κθε ΕθνΚΤ στα κρτη µλη πρπει να πρξει τοτο µε
συνπεια. Οι ΕθνΚΤ στα συµµετχοντα κρτη µλη πρπει να προβον στη σχετικ αλλαγ, ταν αποφασιστε η συµµετοχ και λλων κρατν µελν.
Για να προκψουν αξιπιστα δεδοµνα σε µηνιαα βση για την οικονοµικ επικρτεια των συµµετεχντων
κρατν µελν στουr τοµεr των επενδσεων χαρτοφυλακου και των µεσων επενδσεων, χρειζεται να γνει
διαχωρισµr µεταξ των συναλλαγν επ χρεογρφων και επ λλων χρηµατοοικονοµικν ρον που χουν
εκδοθε απ κατοκουr συµµετεχντων κρατν µελν και των χρεογρφων και λλων χρηµατοοικονοµικν
ρον που χουν εκδοθε απ κατοκουr λων των λλων χωρν. Για να γνει ο διαχωρισµr αυτr, εναι
απαρατητο να διαπιστωθε αν ο εκδτηr κθε χρεογρφου εναι κτοικοr συµµετχονταr κρτουr µλουr 
χι. Η καθαρ κνηση των συναλλαγν σε απαιτσειr επενδσεων χαρτοφυλακου και αµσων επενδσεων
τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν υπολογζεται µε βση τα οµαδοποιηµνα
στοιχεα τηr καθαρr κνησηr των συναλλαγν που χουν εκδοθε απ µη κατοκουr. Η καθαρ κνηση στιr
υποχρεσειr επενδσεων χαρτοφυλακου και µεσων επενδσεων τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν καταρτζεται µε βση τα οµαδοποιηµνα στοιχεα τηr καθαρr κνησηr των χρεογρφων που χουν εκδοθε απ κατοκουr τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν.
1.2. Τριµηνιαα και ετσια στοιχεα ισοζυγου πληρωµν
Σκοπr
Σκοπr του τριµηνιαου και ετσιου ισοζυγου πληρωµν τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων
κρατν µελν εναι η παροχ λεπτοµερστερων πληροφοριν που θα επιτρπουν την περαιτρω ανλυση των
εξωτερικν συναλλαγν. Τα εν λγω στατιστικ στοιχεα θα συµβλουν σηµαντικ στον υπ κατρτιση
χρηµατοοικονοµικ λογαριασµ και στην απ κοινο δηµοσευση του ισοζυγου πληρωµν τηr ΕΕ/ΟΝΕ σε
συνεργασα µε την Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (Eurostat).
Απαιτσειr
Τα τριµηνιαα και ετσια στατιστικ στοιχεα για το ισοζγιο πληρωµν που απαιτε η ΕΚΤ εναι
εναρµονισµνα σο το δυνατν περισστερο µε τα πρτυπα που θτει το εγχειρδιο του ∆ΝΤ για το ισοζγιο
πληρωµν (BMP5) (βλπε ρθρο 2 παργραφοr 2 τηr παροσαr κατευθυντριαr γραµµr). Η κατανοµ των
τριµηνιαων και ετσιων στατιστικν στοιχεων για το ισοζγιο πληρωµν που απαιτε η ΕΚΤ παρουσιζεται στον πνακα 2 του παραρτµατοr ΙΙ. Ειδικr εναρµονισµνεr σε ευρωπαϊκ εππεδο ννοιεr και ορισµο
τηr κνησηr κεφαλαων και χρηµατοοικονοµικν µσων περιχονται στο παρρτηµα ΙΙΙ τηr παροσαr
κατευθυντριαr γραµµr.

4. 5. 1999

4. 5. 1999

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Η κατανοµ του τριµηνιαου/ετσιου ισοζυγου τρεχουσν συναλλαγν εναι παρµοια πωr και για τα
µηνιαα στοιχεα. Για τα αγαθ, τιr υπηρεσεr και τιr τρχουσεr µεταβιβσειr απαιτονται µνο τα µεγθη
«κλειδι». Για το εισδηµα απαιτεται λεπτοµερστερη ανλυση.
Για την κνηση χρηµατοοικονοµικν µσων, ισχουν τα προβλεπµενα στο εγχειρδιο του ∆ΝΤ, µε τιr
ακλουθεr τροποποισειr:
 για τιr µεσεr επενδσειr, χρειζεται µνο να γνει δικριση ανµεσα σε επενδσειr προερχµενεr απ
το εξωτερικ και σε επενδσειr κατευθυνµενεr προr το εξωτερικ,
 η κατηγορα «λοιπr επενδσειr» χει απλουστευθε. Η απλοστευση αυτ συνσταται, µεταξ λλων στα
ακλουθα: καταργεται η δικριση µεταξ δανεων και καταθσεων τσο στιr χρεσειr σο και στιr
πιστσειr, καταργεται η ανλυση µε βση τη διρκεια, εν χει αλλξει και η παρουσαση τηr
κατανοµr (δηλαδ δδεται προτεραιτητα στον τοµα). Η ανλυση αυτ κατ τοµα εναι συµβατ,
αλλ χι πανοµοιτυπη, µε το εγχειρδιο του ∆ΝΤ που δδεται προτεραιτητα στην κατηγοροποηση
του χρηµατοοικονοµικο µσου.
Τα κρτη µλη προβλπεται να κνουν δικριση, στα τριµηνιαα και ετσια στατιστικ τουr στοιχεα
για το ισοζγιο πληρωµν, ανµεσα σε συναλλαγr µε λλεr συµµετχουσεr χρεr και σε λεr τιr λοιπr
εξωτερικr συναλλαγr. πωr και στην περπτωση των µηνιαων στοιχεων, στα τριµηνιαα και ετσια
στοιχεα των επενδσεων χαρτοφυλακου και µεσων επενδσεων, απαιτεται να γνεται δικριση
ανµεσα, αφενr, σε συναλλαγr επ χρεογρφων και λοιπν χρηµατοοικονοµικν προϊντων που εχαν
εκδοθε απ κατοκουr των συµµετεχντων κρατν µελν, και αφετρου, σε χρεγραφα και λοιπ
χρηµατοοικονοµικ προϊντα που χουν εκδοθε απ κατοκουr λων των λλων χωρν.
Για το ισοζγιο πληρωµν τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν, απαιτονται
αν τρµηνο στοιχεα για το εισδηµα απ επενδσειr σε δεδουλευµνη βση. Σµφωνα και µε το
σστηµα των εθνικν λογαριασµν, το εγχειρδιο ∆ΝΤ για το ισοζγιο πληρωµν (BMP5) συνιστ να
καταγρφονται οι τκοι σε δεδουλευµνη βση. Η σσταση αυτ επηρεζει τσο τιr τρχουσεr συναλλαγr (εισδηµα απ επενδσειr) σο και την κνηση χρηµατοοικονοµικν µσων. Προκειµνου να γνεται
καταγραφ µε βση την αρχ του δεδουλευµνου εισοδµατοr, ορισµνεr εθνικr κεντρικr τρπεζεr θα
πρπει να αναπτξουν νεr µεθδουr υπολογισµο και εκτιµσεων.
2.

Στατιστικ στοιχεα για τη διεθν επενδυτικ θση
Σκοπr
Σκοπr εναι η κατρτιση ετσιαr κατστασηr των εξωτερικν απαιτσεων και υποχρεσεων τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν ωr συνλου, για την ανλυση τηr νοµισµατικr και
συναλλαγµατικr πολιτικr. Η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (ΕΚΤ) απαιτε τα στατιστικ στοιχεα τηr
διεθνοr επενδυτικr θσηr να αναφρονται σε υπλοιπα του τλουr του ηµερολογιακο τουr. Η εν λγω
στατιστικ πληροφρηση µπορε να χρησιµεσει και στην κατρτιση των ρον του ισοζυγου πληρωµν.
Απαιτσειr
Τα στοιχεα τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr (∆ΕΘ) που απαιτονται απ την ΕΚΤ εναι προσαρµοσµνα σο
το δυνατν περισστερο στα πρτυπα που χουν καθορισθε στο εγχειρδιο ∆ΝΤ για το ισοζγιο πληρωµν
(BPM5). Η ΕΚΤ καταρτζει τη ∆ΕΘ που αφορ την οικονοµικ επικρτεια των συµµετεχντων κρατν
µελν ωr ενιαο σνολο. Η κατανοµ τηr ∆ΕΘ κατ οικονοµικ επικρτεια του κθε κρτουr µλουr
παρουσιζεται στο παρρτηµα ΙΙ και στον πνακα 3.
Η ΕΚΤ µπορε να ζητε στοιχεα ιδιατερηr σηµασαr για την σκηση τηr νοµισµατικr πολιτικr. Ειδικτερα, µπορε να ζητσει στοιχεα απ την κατηγορα των λοιπν επενδσεων που επ του παρντοr
διαβιβζονται στην τρπεζα διεθνν διακανονισµν για τη διεθν τραπεζικ στατιστικ τηr σε τριµηνιαα
βση.
Η ∆ΕΘ απεικονζει τα υπλοιπα των χρηµατοοικονοµικν µσων στο τλοr τηr περιδου αναφορr,
αποτιµµενα σε τιµr τλουr περιδου. Μροr των µεταβολν τηr αξαr των υπολοπων κατ τη διρκεια τηr
περιδου αναφορr οφελεται σε χρηµατοοικονοµικr συναλλαγr, που χουν γνει και χουν καταγραφε
στο ισοζγιο πληρωµν. Επσηr, µροr των µεταβολν των θσεων µεταξ τηr αρχr και του τλουr
δεδοµνηr περιδου οφελεται στιr µεταβολr των τιµν των χρηµατοοικονοµικν απαιτσεων και υποχρεσεων που καταγρφονται. Στην περπτωση που τα υπλοιπα εναι εκφρασµνα σε νοµσµατα διαφορετικ
απ τη λογιστικ µονδα που χρησιµοποιεται στην κατρτιση τηr ∆ΕΘ, µεταβολr των συναλλαγµατικν
ισοτιµιν ναντι λλων νοµισµτων θα επηρεσουν επσηr τιr αξεr των εν λγω υπολοπων. Τλοr,
οποιαδποτε µεταβολ στα υπλοιπα που δεν οφελεται στιr πι πνω αιτεr θα καταχωρεται ωr «λοιπr
προσαρµογr».
Για να επιτυγχνεται πλρηr συµφωνα µεταξ χρηµατοοικονοµικν ρον και υπολοπων τηr οικονοµικr
επικρτειαr ενr κρτουr µλουr, θα ταν προτιµτερο οι µεταβολr στην αξα που οφελονται στην τιµ,
στιr αλλαγr συναλλαγµατικν ισοτιµιν και «λοιπr προσαρµογr» να εµφανζονται χωριστ. µωr, για
πρακτικοr λγουr, στην ναρξη του τρτου σταδου τηr Οικονοµικr και Νοµισµατικr νωσηr, αυτr οι
αλλαγr θα εµφανζονται ωr συνολικ ποσ κτω απ ενιαα επικεφαλδα και η ∆ΕΘ θα καταρτζεται ωr
καθαρ αξα που προκπτει απ τα συγκεντρωτικ εθνικ µεγθη. Επιπλον, ειδικο καννεr µπορε να
εφαρµοσθον για την αποτµηση του µετοχικο κεφαλαου, στιr µεσεr επενδσειr, ειδικτερα στην
περπτωση µη εισηγµνων µετοχν.

L 115/51

L 115/52

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Τα στοιχεα τηr ∆ΕΘ θα καλπτουν, κατ το δυνατν εκενα που περιχονται στιr τριµηνιαεr/ετσιεr ροr
του ισοζυγου πληρωµν. Οι ννοιεr, οι ορισµο και οι κατανοµr θα εναι εναρµονισµνεr µε εκενεr που
χρησιµοποιονται για την κατρτιση των τριµηνιαων/ετσιων ρον του ισοζυγου πληρωµν. µωr, για τιr
µεσεr επενδσειr απαιτεται επιπλον δικριση σε µετοχικ και λοιπ κεφλαια. Τα υπλοιπα τηr ∆ΕΘ τηr
οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν απαιτεται να εναι συγκρσιµα µε λλα στατιστικ στοιχεα πωr π.χ. τιr νοµισµατικr και τραπεζικr στατιστικr, καθr και τουr χρηµατοπιστωτικοr
λογαριασµοr οι οποοι καταρτζονται επσηr απ την ΕΚΤ και τουr εθνικοr λογαριασµοr. Τα παρακτω
στοιχεα υπολοπων περιχουν τα δεδοµνα για τιr µεσεr επενδσειr, που χουν καταρτισθε απ την
Επιτροπ των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (Eurostat).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

Πνακαr 1
Μηνιαα µεγθη  κλειδι για το ισοζγιο πληρωµν τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν
µελν
(Πιστσειr και χρεσειr στιr τρχουσεr συναλλαγr και την κνηση κεφαλαων, απαιτσειr και υποχρεσειr
χωριστ στην κνηση χρηµατοοικονοµικν µσων)
I.

Τρχουσεr συναλλαγr (πιστσειr και χρεσειr)
Αγαθ
Υπηρεσεr
Εισδηµα
Τρχουσεr µεταβιβσειr

II. Κνηση κεφαλαων
III. Κνηση χρηµατοοικονοµικν µσων (απαιτσειr και υποχρεσειr)
µεσεr επενδσειr
 Στο εξωτερικ
 Στην αναγγλλουσα οικονοµα
Επενδσειr χαρτοφυλακου
 Μετοχr
 Χρεγραφα
απ τα οποα:  Οµολογεr
 Μσα χρηµαταγορr
Λοιπr επενδσειr
 Νοµισµατικ και χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα (ΝΧΙ) (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr
απ τιr οποεr:  Μακροχρνιεr
 Βραχυχρνιεr
 Γενικ κυβρνηση
 Νοµισµατικr αρχr
 Λοιπο τοµεr
Χρηµατοοικονοµικ παργωγα (καθαρ κνηση)
Συναλλαγµατικ διαθσιµα
Τακτοποιητα στοιχεα (προσαρµογr που απορρουν απ ασυµφωνεr)
Πνακαr 2
Τριµηνιαο και ετσιο ισοζγιο πληρωµν τηr οικονοµικr περιοχr των συµµετεχντων κρατν µελν
(Πιστσειr και χρεσειr στιr τρχουσεr συναλλαγr και την κνηση κεφαλαων, απαιτσειr και υποχρεσειr
ξεχωριστ στην κνηση χρηµατοοικονοµικν µσων)
I.

Τρχουσεr συναλλαγr (πιστσειr και χρεσειr)
Αγαθ
Υπηρεσεr
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Εισδηµα

Εισδηµα απ εργασα
Εισδηµα απ επενδσειr
 µεσεr επενδσειr
Εισδηµα απ µετοχr
Εισδηµα απ χρεγραφα (τκοι)
 Επενδσειr χαρτοφυλακου
Εισδηµα απ µετοχr (µερσµατα)
Εισδηµα απ χρεγραφα (τκοι)
Οµολογεr
Μσα χρηµαταγορr
 Λοιπr επενδσειr
Τρχουσεr µεταβιβσειr
II. Κνηση κεφαλαων (πιστσειr και χρεσειr)
(δεν απαιτεται περαιτρω κατανοµ)
III. Κνηση χρηµατοοικονοµικν µσων (απαιτσειr και υποχρεσειr)
µεσεr επενδσειr
 µεσεr επενδσειr στο εξωτερικ
 µεσεr επενδσειr στην αναγγλλουσα οικονοµα
Επενδσειr χαρτοφυλακου
Απαιτσειr
 Μετοχr
Νοµισµατικr αρχr
Γενικ κυβρνηση
ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
Λοιπο τοµεr
 Χρεγραφα
Οµολογεr
Νοµισµατικr αρχr
Γενικ κυβρνηση
ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
Λοιπο τοµεr
Μσα χρηµαταγορr
Νοµισµατικr αρχr
Γενικ κυβρνηση
ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
Λοιπο τοµεr
Υποχρεσειr
 Μετοχr
ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
Λοιπο τοµεr
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 Χρεγραφα

Οµολογεr
Νοµισµατικr αρχr
Γενικ κυβρνηση
ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
Λοιπο τοµεr
Μσα χρηµαταγορr
Νοµισµατικr αρχr
Γενικ κυβρνηση
ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
Λοιπο τοµεr
Λοιπr επενδσειr
Απαιτσειr
 Νοµισµατικr αρχr
∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
Λοιπr απαιτσειr
 Γενικ κυβρνηση
Εµπορικr πιστσειr
∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
Λοιπr απαιτσειr
 ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
Λοιπr απαιτσειr
 Λοιπο τοµεr
Εµπορικr πιστσειr
∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
Λοιπr απαιτσειr
Υποχρεσειr
 Νοµισµατικr αρχr
∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
Λοιπr υποχρεσειr
 Γενικ κυβρνηση
Εµπορικr πιστσειr
∆νεια
Λοιπr υποχρεσειr
 ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
Λοιπr υποχρεσειr
 Λοιπο τοµεr
Εµπορικr πιστσειr
∆νεια
Λοιπr υποχρεσειr
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Χρηµατοοικονοµικ παργωγα (καθαρ κνηση)
 Νοµισµατικr αρχr
 Γενικ κυβρνηση
 ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
 Λοιπο τοµεr
Συναλλαγµατικ διαθσιµα
Νοµισµατικr χρυσr
Ειδικ τραβηκτικ δικαιµατα
Συναλλαγµατικ θση στο ∆ΝΤ
Ξνο συνλλαγµα
Τραπεζογραµµτια και καταθσειr
Με νοµισµατικr αρχr
Με ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
Αξεr
Μετοχr
Οµολογεr
Μσα χρηµαταγορr και χρηµατοοικονοµικ παργωγα (1)
Λοιπ
Τακτοποιητα στοιχεα (προσαρµογr που απορρουν απ ασυµφωνεr)

Πνακαr 3
Ετσια διεθνr επενδυτικ θση τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν

1.

µεσεr επενδσειr
1.1. Στο εξωτερικ
1.1.1. Μετοχικ κεφλαιο και επανεπενδυθντα κρδη
1.1.2. Λοιπ κεφλαια
1.2. Στην αναγγλλουσα οικονοµα
1.2.1. Μετοχικ κεφλαιο και επανεπενδυθντα κρδη
1.2.2. Λοιπ κεφλαια

2.

Επενδσειr χαρτοφυλακου
2.1. Απαιτσειr
2.1.1. Μετοχr
i) Νοµισµατικr αρχr
ii) Γενικ κυβρνηση
iii) ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
iv) Λοιπο τοµεr

(1) Πρταση τηr αναγγελαr των χρηµατοοικονοµικν παραγγων ωr ξεχωριστr υποκατηγοραr των διαθεσµων, εξετζεται
στο ∆ΝΤ και στη στατιστικ επιτροπ τηr ΕΚΤ.
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2.1.2. Χρεγραφα
2.1.2.1. Οµολογεr
i) Νοµισµατικr αρχr
ii) Γενικ κυβρνηση
iii) ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
iv) Λοιπο τοµεr
2.1.2.2. Μσα χρηµαταγορr
i) Νοµισµατικr αρχr
ii) Γενικ κυβρνηση
iii) ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
iv) Λοιπο τοµεr
2.2. Υποχρεσειr
2.2.1. Μετοχικr αξεr
iii) ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
iv) Λοιπο τοµεr
2.2.2. Χρεγραφα
2.2.2.1. Οµολογεr
i) Νοµισµατικr αρχr
ii) Γενικ κυβρνηση
iii) ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
iv) Λοιπο τοµεr
2.2.2.2. Μσα χρηµαταγορr
i) Νοµισµατικr αρχr
ii) Γενικ κυβρνηση
iii) ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
iv) Λοιπο τοµεr
3.

Λοιπr επενδσειr
3.1. Απαιτσειr
3.1.1. Νοµισµατικr αρχr
3.1.1.1. ∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
3.1.1.2. Λοιπr απαιτσειr
3.1.2. Γενικ κυβρνηση
3.1.2.1. Εµπορικr πιστσειr
3.1.2.2. ∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
3.1.2.3. Λοιπr απαιτσειr
3.1.3. ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
3.1.3.1. ∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
3.1.3.2. Λοιπr απαιτσειr
3.1.4. Λοιπο τοµεr
3.1.4.1. Εµπορικr πιστσειr
3.1.4.2. ∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
3.1.4.3. Λοιπr απαιτσειr
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3.2. Υποχρεσειr

3.2.1. Νοµισµατικr αρχr
3.2.1.1. ∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
3.2.1.2. Λοιπr υποχρεσειr
3.2.2. Γενικ κυβρνηση
3.2.2.1. Εµπορικr πιστσειr
3.2.2.2. ∆νεια
3.2.2.3. Λοιπr υποχρεσειr
3.2.3. ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
3.2.3.1. ∆νεια/τραπεζογραµµτια και καταθσειr
3.2.3.2. Λοιπr υποχρεσειr
3.2.4. Λοιπο τοµεr
3.2.4.1. Εµπορικr πιστσειr
3.2.4.2. ∆νεια
3.2.4.3. Λοιπr υποχρεσειr
4.

Παργωγα χρηµατοοικονοµικ προϊντα
4.1. Απαιτσειr
4.1.1. Νοµισµατικr αρχr
4.1.2. Γενικ κυβρνηση
4.1.3. ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
4.1.4. Λοιπο τοµεr
4.2. Υποχρεσειr
4.2.1. Νοµισµατικr αρχr
4.2.2. Γενικ κυβρνηση
4.2.3. ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
4.2.4. Λοιπο τοµεr

5.

Συναλλαγµατικ διαθσιµα
5.1. Νοµισµατικr χρυσr
5.2. Ειδικ τραβηκτικ δικαιµατα
5.3. Συναλλαγµατικ θση στο ∆ΝΤ
5.4. Ξνο συνλλαγµα
5.4.1. Τραπεζογραµµτια και καταθσειr
5.4.1.1. Σε νοµισµατικr αρχr
5.4.1.2. Σε ΝΧΙ (εξαιρονται οι κεντρικr τρπεζεr)
5.4.2. Χρεγραφα
5.4.2.1. Μετοχr
5.4.2.2. Οµολογεr
5.4.2.3. Μσα χρηµαταγορr και παργωγα χρηµατοοικονοµικ παργωγα (1)
5.5. Λοιπr απαιτσειr

(1) Πρταση να αναγγλλονται τα χρηµατοοικονοµικ παργωγα ωr χωριστ υποκατηγορα των συναλλαγµατικν διαθεσµων,
εξετζεται στο ∆ΝΤ και στη στατιστικ επιτροπ τηr ΕΚΤ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Με σκοπ την κατρτιση αξιπιστων συγκεντρωτικν στατιστικν στοιχεων ισοζυγου πληρωµν για την
οικονοµικ επικρτεια των συµµετεχντων κρατν µελν, χουν καθορισθε ννοιεr και ορισµο που διπουν τα
στατιστικ στοιχεα του ισοζυγου πληρωµν (κνηση κεφαλαων και χρηµατοοικονοµικν µσων) και τηr
διεθνοr επενδυτικr θσηr. Οι απαιτσειr αυτr βασζονται στη «∆σµη εφαρµογr» (Implementation Package
 Ιολιοr 1996) και σε συµπληρωµατικ γγραφα που εχαν εγκριθε απ το ∆ιοικητικ Συµβολιο τηr ΕΚΤ το
Σεπτµβριο του 1998. Υφιστµενα διεθν πρτυπα, πωr οι συστσειr που περιχονται στο εγχειρδιο του ∆ΝΤ
για το Ισοζγιο Πληρωµν (BPN5) χρησιµοποιθηκαν ωr βση για να προσδιορισθον οι παραπνω ννοιεr και
ορισµο. Πιο κτω παρατθενται οι πιο σηµαντικr προτσειr εναρµνισηr. Περαιτρω κατευθνσειr περιλαµβνονται στιr αντστοιχεr εκθσειr των οποων οι σχετικο κωδικο αναγρφονται σε παρνθεση. Οι παροσεr
χρσιµεr εκθσειr δεν αποτελον τµµα του νοµικο κειµνου.
1. ννοιεr και ορισµο για το εισδηµα απ επενδσειr και την κνηση χρηµατοοικονοµικν µσων
1.1. Εισδηµα απ επενδσειr (ST/SC/BP/INC09801)
Ορισµr
Το εισδηµα απ επενδσειr περιλαµβνει εισδηµα που προρχεται απ την κατοχ απ κτοικο ξνηr
χρηµατοοικονοµικr απατησηr και αντστοιχα, εισδηµα που προρχεται απ κατοχ απ µη κτοικο
εγχριαr χρηµατοοικονοµικr απατησηr.
Κλυψη
Το εισδηµα απ επενδσειr περιλαµβνει εισπρξειr και πληρωµr που αφορον εισδηµα απ µεσεr
επενδσειr, επενδσειr χαρτοφυλακου κα λοιπr επενδσειr, καθr και εισπρξειr απ τα συναλλαγµατικ
διαθσιµα. Για τα µηνιαα µεγθη κλειδι, η ΕΚΤ απαιτε µνο στοιχεα για το εισδηµα ωr σνολο (που
περιλαµβνει εισδηµα απ επενδσειr και απ αµοιβr εργαζοµνων). Οι απαιτσειr του τριµηνιαου και
ετσιου ισοζυγου πληρωµν εναι σχεδν πανοµοιτυπεr για τα βασικ κονδλια του ∆ΝΤ (Standarc
Components), πωr χουν οριστε στο εγχειρδιο ∆ΝΤ για το ισοζγιο πληρωµν (BPM5). Η κρια διαφορ
εναι τι η ΕΚΤ δεν απαιτε το εισδηµα απ µεσεr επενδσειr σε µετοχr να διαχωρζεται σε διανεµηθντα
και µη διανεµηθντα κρδη.
Χρνοr καταγραφr
Το εισδηµα απ τκουr καταγρφεται µε βση την αρχ των δεδουλευµνων εσδων (πργµα το οποο δεν
απαιτεται για τα µηνιαα στοιχεα). Τα µερσµατα καταγρφονται την ηµεροµηνα κατ την οποα γνονται
πληρωτα.
1.2. Κνηση κεφαλαων (STA/WGS/BOP/CAPITAL96)
Ορισµr
Ο νοr ορισµr τηr κνησηr κεφαλαων καλπτει τιr µεταβιβσειr κεφαλαων και την απκτηση/διθεση µη
παραχθεισν απαιτσεων εκτr χρηµατοοικονοµικν µσων. Οι τρχουσεr µεταβιβσειr θα καταγρφονται
στιr τρχουσεr συναλλαγr.
Κλυψη
Τα βασικ µεγθη τηr ναr κνησηr κεφαλαων αποτελονται απ µα κατ τοµα κατανοµ ωr εξr: γενικ
κυβρνηση και λοιπο τοµεr, και στη συνχεια µια επιπλον κατανοµ. Η ΕΚΤ θα καταρτζει µνο να
ενιαο µγεθοr για την κνηση κεφαλαων στην οποα δεν απαιτεται κατανοµ. Ο διαχωρισµr µεταξ
τρεχουσν µεταβιβσεων και µεταβιβσεων κεφαλαων εναι σηµαντικr και γενικr εξαρτται, στην πρξη,
απ το εδοr τηr χρσηr τηr µεταββασηr απ τη χρα αποδκτη.
1.3. µεση επνδυση (STA/WGS/BOP/DI95)
Ορισµr
Σµφωνα µε τα διεθν πρτυπα (∆ΝΤ/ΟΟΣΑ) (µεση  που εναι γνωστ µµεση) κυριτητα του 10 % 
περισστερου, των κεφαλαων µιαr επιχερησηr συνιστ σχση µεσηr επνδυσηr. Κρτη µλη που χρησιµοποιον 20 %  λλο κριτριο, υιοθετον το 10 % σε επενδσειr µεγληr σηµασαr.
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Κλυψη
Οι επιχειρσειr «ειδικο καθεσττοr» (special purpose entities) θεωρονται ωr κανονικο µεσοι επενδυτr
/και επιχειρσειr µεσηr επνδυσηr. σεr απ τιr ΕΘνΚΤ των κρατν µελν δεν εναι σε θση να
ακολουθσουν αυτ τη σσταση, παρχουν στοιχεα για τιr επιχειρσειr ειδικο καθεσττοr χωριστ.
Προκειµνου να αποφεγονται διαφορr και σµφωνα µε τιr συστσειr του ∆ΝΤ και τιr κατευθυντριεr
γραµµr του Eurostat/ΟΟΣΑ, οι σχσειr µεσηr επνδυσηr καταχωρονται µε κριτριο την κατεθυνση τηr
επνδυσηr. Για λγουr συνπειαr, κατ την καταχρηση επανεπενδυθντων κερδν, συµφωνονται η µθοδοr
υπολογισµο και ο χρνοr καταγραφr.
Οι χρηµατοοικονοµικr συναλλαγr µεταξ των επιχειρσεων µε σχση µεσηr επνδυσηr, συµπεριλαµβανοµνων των εµπορικν πιστσεων, θεωρονται κεφλαια µεσηr επνδυσηr.
1.4. Επενδσειr χαρτοφυλακου (STA/WGS/BOP/PORT95)
Ορισµr
Τα πιο κτω κριτρια χρησιµοποιονται για να αποφασιστε αν να χρηµατοοικονοµικ µσο πρπει να
θεωρηθε ωr χρεγραφο. Καθνα απ τα κριτρια αυτ µπορε να µην εναι αποφασιστικ απ µνο του.
α) Οι κατευθυντριεr γραµµr του εγχειριδου ∆ΝΤ για το ισοζγιο πληρωµν (ΒMP5) και του συστµατοr
εθνικν λογαριασµν (1993)
β) παρξη ενr κωδικο ISIN
γ) Λογιστικο καννεr και τραπεζικο κανονισµο
δ) Πρακτικ τηr αγορr (προερχµενη απ εκθσειr του συνδσµου αγορr διεθνν χρεογρφων)
Καλυψη
Περιλαµβνονται επενδσειr σε µετοχικοr ττλουr, οµλογα και µσα χρηµαταγορr. Εξαιρονται οι συναλλαγr αυτν των µσων οι οποεr εµππτουν στην κατηγορα ετε των αµσων επενδσεων  των
συναλλαγµατικν διαθεσµων.
Χρνοr καταγραφr
Η καταγραφ των χρηµατοοικονοµικν συναλλαγν γνεται ταν τσο ο πιστωτr σο και ο οφειλτηr
καταχωρον την απατηση και την υποχρωση, αντστοιχα, στα βιβλα τουr σµφωνα µε το εγχειρδιο ∆ΝΤ
για το ισοζγιο πληρωµν. χουν συµφωνηθε συστσειr για µεθδουr καταγραφr του ισοζυγου πληρωµν
µε βση την πλρη εφαρµογ τηr αρχr των δεδουλευµνων εσδων. Για το ισοζγιο πληρωµν τηr
οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν, η καταγραφ µε βση την αρχ των δεδουλευµνων εσδων απαιτεται µνο σε τριµηνιαα /και σε ετσια βση. Για τα µηνιαα µεγθη κλειδι του
ισοζυγου πληρωµν δεν απαιτεται η καταγραφ µε βση την αρχ των δεδουλευµνων εσδων.
1.5. Λοιπr επενδσειr (STA/WG/BOP/OTH95)
Ορισµr
Στην κατηγορα των λοιπν επενδσεων περιλαµβνονται οι χρηµατοοικονοµικr συναλλαγr που δεν
υπγονται στιr κατηγορεr των «µεσων επενδσεων», «επενδσεων χαρτοφυλακου» και «συναλλαγµατικν
διαθεσµων» δηλαδ εναι µια κατηγορα που καλπτει το υπλοιπο των συναλλαγν των επενδσεων.
Κλυψη
Οι λοιπr επενδσειr περιλαµβνουν τιr εµπορικr πιστσειr, δνεια/καταθσειr και τραπεζογραµµτια και
λοιπr απαιτσειr και υποχρεσειr [σµφωνα µε το εγχειρδιο ∆ΝΤ για το ισοζγιο πληρωµν (BMP5)]. Η,
κατ τοµεr, κατανοµ περιλαµβνει: τιr νοµισµατικr αρχr, τη γενικ κυβρνηση, τιr τρπεζεr και τουr
λοιποr τοµεr. Ο τοµαr «νοµισµατικr αρχr» περιλαµβνει τιr υπηρεσιακr µονδεr τηr Κεντρικr Τρπεζαr και εργασεr που αποδδονται στην Κεντρικ Τρπεζα αλλ που µερικr φορr διενεργονται απ λλουr
κυβερνητικοr οργανισµοr π.χ. κδοση νοµσµατοr, τρηση συναλλαγµατικν διαθεσµων (ορισµr ∆ΝΤ).
Κατ τα λλα, ο τοµαr «τρπεζεr» συµππτει µε τον υποτοµα νοµισµατικ χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα.
Χρνοr καταγραφr
Οι αρχr «µεταββαση τηr κυριτηταr», «χρνοr διακανονισµο» και «χρνοr πληρωµr» εναι προσαρµοσµνεr στιr υποδεξειr του ∆ΝΤ.
Προκειµνου να χουµε αξιπιστα συνολικ στοιχεα για την οικονοµικ επικρτεια του συµµετχοντοr
κρτουr µλουr, δεν γνεται διαχωρισµr των δανεων και καταθσεων κατ τοµα οτε επσηr και κατ
διρκεια. Κατ τοµεr, κατανοµ των κατηγοριν αυτν σµφωνη µε τα βασικ κονδλια του ∆ΝΤ,
παρουσιζεται στα τριµηνιαα και ετσια στοιχεα.
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Τα κρτη µλη δνανται να δηµοσιεουν στοιχεα µε περισστερεr λεπτοµρειεr στιr εθνικr στατιστικr
τουr. Για τα µηνιαα µεγθη κλειδι, απαιτεται επιπλον κατηγοριοποηση των ρον του τραπεζικο τοµα
σε βραχυπρθεσµεr και µακροπρθεσµεr.
Σ υ µ φ ω ν  ε r ε π α ν α γ ο ρ  r κ α ι δ α ν ε ι σ µ  r σ ε τ  τ λ ο υ r / ο µ ο λ ο γ  ε r (b o n d l e n d i n g ) ( V ε β ρ ο υ  ριοr 1996)
Η λογιστικ πρακτικ που ακολουθεται απ τιr τρπεζεr και χι το κριτριο µεταββασηr τηr κυριτηταr,
εναι η βασικ αρχ που διπει την εγγραφ των συναλλαγν αυτν στο ισοζγιο πληρωµν. Στιr περιπτσειr που δεν χει καθιερωθε ναr διεθνr αποδεκτr τρποr υπολογισµο, υιοθετεται µια κοιν πρακτικ
που καλπτει τιr στατιστικr ανγκεr, κατπιν συµφωναr µε την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα.
Αυτ η υπδειξη οδηγε στην καταχριση των πραγµατικν συµφωνιν επαναγορr, των συναλλαγν µε
πληση/επαναγορ και του δανεισµο ττλων ωr δνειο ναντι ενεχρου:
1.6. Χρηµατοοικονοµικ παργωγα (Απρλιοr 1997, Οκτβριοr 1997, Απρλιοr 1998: STA/WG/BOP/SG59802)
Ορισµr
Τα παργωγα χρηµατοοικονοµικ προϊντα εναι χρηµατοοικονοµικ µσα που εναι συνδεδεµνα µε κποιο
συγκεκριµνο χρηµατοοικονοµικ µσο, δεκτη  αγαθ. Η παργωγη αυτ συµφωνα και οι συγκεκριµνοι
χρηµατοοικονοµικο κνδυνοι που αναλαµβνονται γνονται αντικεµενο διαπραγµτευσηr στιr αγορr. Οι
συναλλαγr στα χρηµατοοικονοµικ παργωγα καταχωρζονται ωr χωριστ κατηγορα συναλλαγν και δεν
ενσωµατνονται στην αξα των συναλλαγν του «υποκεµενου µσου» µε το οποο ενδεχοµνωr συνδονται.
Κλυψη
Οι συναλλαγr και οι θσειr σε χρηµατοοικονοµικ δικαιµατα προαρεσηr (OPTIONS), ττλουr προθεσµιακν χρηµατοπιστωτικν συµβσεων (Futures), συµβσειr ανταλλαγr υποχρεσεων (SWAPS), προθεσµιακr συµβσειr συναλλγµατοr, πιστωτικ παργωγα  χρηµατοπιστωτικ µσα (Credit Derivatives)
και ενσωµατωµνα παργωγα  χρηµατοοικονοµικ µσα (Embedded Derivatives), καταγρφονται στο
ισοζγιο πληρωµν και στη διεθν επενδυτικ θση.
Οι καταβολr των αρχικν περιθωρων ασφαλεαr (initial margins) θεωρονται ωr µεταβολr στιr καταθσειr και πρπει να καταγρφονται εφσον χουν προσδιοριστε στιr «λοιπr επενδσειr». Η µεταχεριση των
προσθτων περιθωρων ασφαλεαr (variation margins) εξαρτται απ τον τπο των εν λγω καταβολν, οι
συµπληρωµατικr καταβολr που αφορον σε χρηµατοοικονοµικ δικαιµατα προαρεσηr θεωρονται, κατ
καννα, ωr µεταβολr καταθσεων και εφσον αναγνωρζονται πρπει να καταγρφονται στιr «Λοιπr
Επενδσειr». Οι συµπληρωµατικr καταβολr που αφορον προθεσµιακr συµβσειr θεωρονται, κατ
καννα, ωr συναλλαγr παραγγων και πρπει να καταγρφονται στην «κνηση χρηµατοοικονοµικν
παραγγων».
Στην περπτωση των χρηµατοοικονοµικν δικαιωµτων προαρεσηr το πλρεr τµηµα που καταβλλεται για
την αγορ του δικαιµατοr (π.χ. η τιµ αγορr/πλησηr του χρηµατοοικονοµικο δικαιµατοr που συµπεριλαµβνει και την προµθεια) πρπει να καταγρφεται στην «κνηση των παραγγων χρηµατοοικονοµικν
µσων».
Η καθαρ κνηση των διακανονιζµενων ρον που συνδονται µε τα παργωγα επιτοκων πρπει να
καταχωρονται ωr παργωγα χρηµατοοικονοµικ µσα.
Τα ενσωµατωµνα παργωγα πρπει να αντιµετωπζονται απ κοινο µε το «υποκεµενο χρηµατοοικονοµικ
µσο» και δεν πρπει να καταγρφονται και να αποτιµνται χωριστ στα στατιστικ δεδοµνα του
ισοζυγου πληρωµν τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr.
Η κατηγοριοποηση των επιµρουr κατηγοριν των πιστωτικν παραγγων  χρηµατοπιστωτικν µσων
αποφασζεται κατ περπτωση.
Η αποτµηση των χρηµατοοικονοµικν παραγγων πρπει να γνεται µε βση την τρχουσα αξα τουr.
Χρνοr καταγραφr
Η καταγραφ των συναλλαγν σε χρηµατοοικονοµικ µσα γνεται το χρνο εγγραφr τηr απατησηr/υποχρωσηr στα βιβλα του πιστωτ/οφειλτη αντστοιχα [σµφωνα µε το εγχειρδιο ∆ΝΤ για το ΙΠ (BPM5)].
Εξαιταr των πρακτικν προβληµτων που προκπτουν κατ τη δικριση των ρον ορισµνων παραγγων
σε απαιτσειr υποχρεσειr, λεr οι συναλλαγr σε παργωγα χρηµατοοικονοµικ στο ισοζγιο πληρωµν
τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν καταγρφονται επ του παρντοr ωr καθαρ
κνηση. Στη διεθν επενδυτικ θση οι απαιτσειr και υποχρεσειr σε χρηµατοοικονοµικ παργωγα
καταγρφονται σε ακαθριστη βση.
1.7. Συναλλαγµατικ διαθσιµα
Σµφωνα µε το εγχειρδιο κατρτισηr ισοζγιο πληρωµν του ∆ΝΤ (BMP5) τα συναλλαγµατικ διαθσιµα
αποτελονται απ τα χρηµατοοικονοµικ µσα που χουν εκδοθε απ µη κατοκουr και τα οποα εναι
µεσα διαθσιµα και ελεγχµενα απ τιr νοµισµατικr αρχr για τη χρηµατοδτηση των εξωτερικν
ελλειµµτων, για µµεσο περιορισµ τηr κτασηr ττοιων ελλειµµτων µσω παρεµβσεων στιr αγορr
συναλλγµατοr /και για λλουr σκοποr.
Τα συναλλαγµατικ διαθσιµα του ΕΣΚΤ αποτελονται απ τα συν/κ διαθσιµα τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ
των συµµετεχντων κρατν µελν. Οι ΕθνΚΤ θα διαθσουν στην ΕΚΤ συναλλαγµατικ διαθσιµα νοµισµτων εκτr των συµµετεχντων κρατν µελν, συναλλαγµατικ θση του ∆ΝΤ και ειδικ τραβηκτικ
δικαιµατα, µχρι του ιστιµου ποσο των 50 000 εκατοµµυρων Ευρ (προσαρµοσµνο προr τα κτω
αφαιρνταr τη συµµετοχ στην κλεδα κατανοµr στο κεφλαιο τηr ΕΚΤ που αντιστοιχε στιr κεντρικr
τρπεζεr που δεν θα µετσχουν αρχικ στη ζνη του Ευρ).
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Με βση τα παραπνω, η σνθεση των συναλλαγµατικν διαθεσµων για την ΟΝΕ χει συµφωνηθε ωr εξr
τα συναλλαγµατικ διαθσιµα τηr ΟΝΕ αποτελονται απ τιr οικονοµικr απαιτσειr τηr ΕΚΤ και των
ΕθνΚΤ, εκφρασµνεr σε συνλλαγµα ναντι µη κατοκων τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων
κρατν µελν υπ την προϋπθεση τι πληρον τα κριτρια τηr ρευσττηταr και τηr εµπορευσιµτηταr του
παραπνω ορισµο του BPM5, πλον ο χρυσr, τα ειδικ τραβηκτικ δικαιµατα και η συναλλαγµατικ
θση στο ∆ΝΤ των συµµετεχουσν ΕΘνΚΤ.
Η συγκντρωση των συναλλαγµατικν διαθεσµων θα πραγµατοποιηθε µε την απευθεαr µεταββαση τηr
κυριτηταr απ τιr ΕΘνΚΤ στην ΕΚΤ.
2. Μθοδοι εφαρµογr τηr γεωγραφικr κατανοµr (STA/WGS/BOP/GEO96)
Οι δυσκολεr οι οποεr παρουσιζονται στην κατρτιση των στατιστικν στοιχεων για την γεωγραφικ
κατανοµ του ισοζυγου πληρωµν και τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr αντιµετωπζονται σταδιακ. Η
προσγγιση που χει υιοθετηθε περιλαµβνει τρα στδια προοδευτικ αυξανµενηr κλυψηr των στατιστικν απαιτσεων.
2.1. µεσεr Επενδσειr
Βµα 1
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο νοµισµατικr νωσηr (ΝΕ). Πρσθεση των συνολικν καθαρν εθνικν
ποσν των συναλλαγν/ υπολοπων των µεσων επενδσεων
(εφαρµστηκε το 1998).
Βµα 2
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο ΝΕ: πρσθεση τηr καθαρr κνησηr συναλλαγν/θσεων των απαιτσεων
που εκδθηκαν απ  ναντι µη κατοκων τηr οικονοµικr επικρτειαr των συµµετεχντων κρατν µελν
για τη διενργεια µεσων επενδσεων στο εξωτερικ. Πρσθεση τηr καθαρr κνησηr των συναλλαγν/
θσεων των καθαρν µεσων επενδσεων για κθε αναγγλλουσα οικονοµα και των συναλλαγν/θσεων σε
χρεγραφα εκδοθντα απ κατοκουr για την πραγµατοποηση µεσων επενδσεων για κθε αναγγλλουσα
οικονοµα. ∆εν απαιτεται γεωγραφικ ανλυση στιr εκτr νοµισµατικr νωσηr συναλλαγr.
Απαιτοµενα στοιχεα σε εππεδο ΕΘνΚΤ: συναλλαγr/θσειr για τιr µεσεr επενδσειr στο εξωτερικ, µε
κατανοµ σε συναλλαγr/θσειr των επενδσεων ΝΕ (χρεγραφα και λοιπ χρηµατοοικονοµικ µσα
εκδοθντα απ κατοκουr των συµµετεχντων κρατν µελν και σε επενδσειr εκτr ΝΕ. Για να επιτευχθε
αυτ, εναι απαρατητη η εξακρβωση του εκδτη (οφειλτη) του χρεογρφου  των λοιπν χρηµατοοικονοµικν µσων, προκειµνου να διαπιστωθε αν ο εκδτηr εναι κτοικοr των συµµετεχντων κρατν µελν 
χι. Για το κονδλι των αµσων επενδσεων στην αναγγλλουσα οικονοµα ζητονται µνο η συνολικ
καθαρ κνηση σε συναλλαγr/θσειr και η καθαρ θση.
Απαιτεται επσηr, ωr υποσηµεωση, η γνωστοποηση στοιχεων για τιr καθαρr συναλλαγr/θσειr των
αµσων επενδσεων στην αναγγλλουσα οικονοµα που προρχονται απ τα λοιπ συµµετχοντα κρτη µλη.
Καταληκτικ ηµεροµηνα εφαρµογr: Η ναρξη του τρτου σταδου τηr οικονοµικr και νοµισµατατικr
νωσηr
Βµα 3
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο ΝΕ και απαιτοµενα στοιχεα σε εππεδο ΕΘνΚΤ των συµµετεχντων
κρατν µελν: µοια µε το βµα 2, µε την προσθκη γεωγραφικr κατανοµr των εκτr ΝΕ συναλλαγν/
θσεων. Αυτ η επιπρσθετη κατανοµ απαιτεται µνο στα τριµηνιαα και ετσια στατιστικ στοιχεα
(Μνει να συµφωνηθε η προθεσµα εφαρµογr).
2.2. Επενδσειr χαρτοφυλακου
Βµα 1
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο ΝΕ: πρσθεση των συνολικν καθαρν εθνικν συναλλαγν/θσεων των
επενδσεων χαρτοφυλακου. ∆εν απαιτεται διαχωρισµr σε απαιτσειr και υποχρεσειr
(εφαρµζεται απ το 1998).
Βµα 2
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο ΝΕ: πρσθεση των καθαρν συναλλαγν/θσεων σε χρεγραφα εκδοθντα
απ µη κατοκουr, για απαιτσειr στιr επενδσειr χαρτοφυλακου. Πρσθεση των καθαρν συναλλαγν/
θσεων των συνολικν καθαρν εθνικν υποχρεσεων και συναλλαγν/θσεων σε χρεγραφα εκδοθντα
απ κατοκουr των συµµετεχντων κρατν µελν για υποχρεσειr, στιr επενδσειr χαρτοφυλακου. ∆εν
απαιτεται γεωγραφικ ανλυση στιr συναλλαγr εκτr ΝΕ.
Στοιχεα απαιτοµενα σε εππεδο ΕθνΚΤ: συναλλαγr/θσειr στιr απαιτσειr των Επενδσεων Χαρτοφυλακου µε δικριση σε συναλλαγr/θσειr σε χρεγραφα ΝΕ (εκδοθντα απ κατοκουr των συµµετεχντων
κρατν µελν) και σε χρεγραφα. Εκτr ΝΕ για να επιτευχθε αυτ η κατανοµ εναι απαρατητη η
εξακρβωση του εκδτη (οφειλτη) του χρεογρφου, προκειµνου να διαπιστωθε αν αυτr εναι κτοικοr των
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συµµετεχντων κρατν µελν  χι. Σε ,τι αφορ τιr συναλλαγr/θσειr που αφορον υποχρεσειr σε
επενδσειr χαρτοφυλακου απαιτονται µνο συνολικ καθαρ εθνικ µεγθη.
Προϋπθεση: η πλρηr εναρµνιση των κατανοµν, τηr κλυψηr, των ορισµν, των αρχν που διπουν την
αποτµηση και το χρνο αναγγελαr των επενδσεων χαρτοφυλακου (πωr περιγρφεται παρακτω).
Λξη προθεσµαr για εφαρµογ: η ναρξη του τρτου σταδου τηr οικονοµικr και νοµισµατικr νωσηr,
δηλαδ 1 Ιανουαρου 1999, για τιr ροr των επενδσεων χαρτοφυλακου. (Μνει να συµφωνηθε για τα
υπλοιπα των Επενδσεων Χαρτοφυλακου).
Βµα 3
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο ΝΕ και απαιτοµενα στοιχεα σε εππεδο εθνικν κεντρικν τραπεζν των
κρατν µελν: µοια µε του βµατοr 2, µε την προσθκη γεωγραφικr κατανοµr των εκτr ΝΕ συναλλαγν/θσεων. Η κατανοµ αυτ απαιτεται µνο στα τριµηνιαα και ετσια στατιστικ στοιχεα.
Προϋπθεση: η πλρηr εναρµνιση των αναλσεων, τηr κλυψηr, των ορισµν των αρχν αποτµησηr και
χρονικr περιδου αναγγελαr των ρον των επενδσεων χαρτοφυλακου.
[Μνει να συµφωνηθε η προθεσµα εφαρµογr].
2.3. Λοιπr Επενδσειr
Βµα 1
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο νοµισµατικr νωσηr: πρσθεση τηr εθνικr συνολικr καθαρr κνησηr των
«λοιπν επενδσεων» στιr συναλλαγr/θσειr
(εφαρµστηκε το 1998).
Βµα 2
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο νοµισµατικr νωσηr: πρσθεση τηr καθαρr κνησηr των συναλλαγν/
θσεων των λοιπν επενδσεων (απαιτσεων και υποχρεσεων) µε µη κατοκουr.
Απαιτοµενα στοιχεα σε εππεδο ΕθνΚΤ µε νοµισµατικ νωση/εκτr νοµισµατικr νωσηr. Κατηγοριοποηση που διακρνει τιr συναλλαγr µεταξ κατοκων των συµµετεχντων κρατν µελν και συναλλαγν µε
κατοκουr λλων χωρν (εκτr νοµισµατικr νωσηr).
Χρνοr εφαρµογr: Η ναρξη του τρτου σταδου τηr οικονοµικr και νοµισµατικr νωσηr π.χ. 1 Ιανουαρου
1999 για τιr ροr των λοιπν επενδσεων (θα συµφωνηθε τι θα ισχσει για τα αποθµατα των λοιπν
επενδσεων).
Βµα 3
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο νοµισµατικr νωσηr και απαιτοµενα στοιχεα σε εππεδο κρτουr µλουr.
,τι ισχσει στο δετερο βµα και επιπλον η γεωγραφικ κατανοµ των συναλλαγν/θσεων εκτr τηr
νοµισµατικr νωσηr. Αυτ απαιτεται στα µηνιαα και ετσια στατιστικ στοιχεα.
(χρνοr εφαρµογr: θα συµφωνηθε).
2.4. Χρηµατοοικονοµικ παργωγα
Βµατα 1 και 2
Μθοδοr κατρτισηr σε εππεδο νοµισµατικr νωσηr: πρσθεση τηr συνολικr εθνικr καθαρr κνησηr των
συναλλαγν για το ισοζγιο πληρωµν και των θσεων σε χρηµατοοικονοµικ παργωγα
(εφαρµστηκε το 1998).
Βµα 3
Γεωγραφικ κατανοµ των συναλλαγν/θσεων σε χρηµατοικονοµικ παργωγα εκτr νοµισµατικr
νωσηr. Απαρατητη µνο στα τριµηνιαα/ετσια στατιστικ στοιχεα
(χρνοr εφαρµογr: θα συµφωνηθε).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ανταλλαγ των στατιστικν πληροφοριν που χρειζεται η ΕΚΤ βασζεται στην υποδοµ που παρχει το
δκτυο του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν (∆κτυο-ΕΣΚΤ). λεr οι ανταλλαγr των δεδοµνων
στο ΕΣΚΤ χρησιµοποιον το διο θεωρητικ υπδειγµα.
Οι Εθνικr Κεντρικr Τρπεζεr θα ακολουθον τιr συστσειr που αναφρονται παρακτω για να λειτουργε
ικανοποιητικ η µεταββαση των δεδοµνων, ιδιατερα δε σον αφορ τα παρακτω σηµεα.
 πληρτητα: οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr θα αναγγλλουν λεr τιr κωδικοποιηµνεr σειρr του ισοζυγου
πληρωµν. Η αποστολ σειρν χωρr κωδικοr  σειρν µε µη προβλεπµενουr κωδικοr θα θεωρεται
ελλιπr αναγγελα. Σε περπτωση που λεπει κποια παρατρηση, η λλειψ τηr θα επεξηγεται µε τη χρση
κατλληλου κωδικο που συνοδεει κθε παρατρηση. Επιπρσθετα, ταν γνονται αναθεωρσειr σε να
υποσνολο στοιχεων του ισοζυγου πληρωµν, οι καννεr επαλθευσηr θα πρπει να ισχουν για το σνολο
των στοιχεων του ισοζυγου πληρωµν,
 καννεr χρσηr προσµου: οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr πρπει να εφαρµζουν τουr καννεr χρσηr προσµου που χουν συµφωνηθε για λα τα στοιχεα που αναγγλλονται στην ΕΚΤ, και χουν ωr βση τα πρτυπα
του ∆ΝΤ. Σµφωνα µε τα πρτυπα αυτ οι χρεσειr και οι πιστσειr πρπει να αναγγλλονται µε το διο
πρσηµο τσο για τιr τρχουσεr και κεφαλαιακr συναλλαγr σο και για την κνηση χρηµατοικονοµικν
µσων (οι πιστσειr θα πρπει να σηµεινονται µε θετικ πρσηµο και οι χρεσειr µε αρνητικ πρσηµο),
 λογιστικr ταυττητεr στοιχεων: το σνολο των καννων επαλθευσηr (λογιστικν ταυτοττων) που χουν
γνωστοποιηθε και εναι διαθσιµοι αν ζητηθον πρπει να εφαρµζονται απ τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr
πριν τα στοιχεα αποσταλλον στην ΕΚΤ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (ΕΚΤ) θα παρακολουθε αφενr τιr µεθδουr κατρτισηr που χρησιµοποιονται
για την αναγγελα των στοιχεων του ισοζυγου πληρωµν και τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr και αφετρου τιr
ννοιεr και ορισµοr που εφαρµζονται σε µνιµη βση απ τιr χρεr µλη που συµµετχουν στη ζνη του ευρ.
Η παρακολοθηση θα συσχετζεται µε τη διαδικασα αναθερησηr του εγχειριδου µε ττλο «Στατιστικr µθοδοι
για το ισοζγιο πληρωµν στην Ευρωπαϊκ νωση» (Κνηση κεφαλαων και χρηµατοοικονοµικν µσων) και
µσω τηr εξαµηνιααr διαδικασαr ανασκπησηr των µεθδων κατρτισηr στα κρτη µλη.
Το εγχειρδιο του ισοζυγου πληρωµν περιχει πληροφορεr για την διρθρωση των στατιστικν στοιχεων του
ισοζυγου πληρωµν για λεr τιr χρεr µλη τηr Ευρωπαϊκr νωσηr. Υπρχει αναλυτικ περιγραφ των
µεθδων κατρτισηr, των εννοιν και ορισµν που εφαρµζονται καθr και πληροφορεr για τιr αποκκλσειr
κθε χραr απ τουr συµφωνηθντεr ορισµοr για τη στατιστικ του ισοζυγου πληρωµν και τηr διεθνοr
επενδυτικr θσηr.
Το εγχειρδιο του ισοζυγου πληρωµν θα αναθεωρεται σε ετσια βση µε τη στεν συνεργασα των χωρν
µελν.
Η εξαµηνιαα ανασκπηση αποτελε µροr τηr διαδικασαr για την αναθερηση του εγχειριδου του ισοζυγου
πληρωµν. Η διαδικασα τηr εξαµηνιααr ανασκπησηr βασζεται σε εκθσειr που θα επικυρνονται απ το
∆ιοικητικ Συµβολιο τηr ΕΚΤ και αφενr καλπτει τη στατιστικ των εισοδηµτων απ επενδσειr, και τηr
κνησηr χρηµατοοικονοµικν µσων του ισοζυγου πληρωµν και τηr διεθνοr επενδυτικr θσηr. H εξαµηνιαα
ανασκπηση τλοr αποτελε για την ΕΚΤ βση για την αξιολγηση τηr ποιτηταr των στοιχεων του ισοζυγου
πληρωµν που παρχονται στην ΕΚΤ απ τιr χρεr µλη.
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