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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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
(ΕΚΤ/2000/4)
(2001/476/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

κυρίως να συνεπάγεται ότι, στην περίπτωση του λογαριασµού εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καθώς
και του λογαριασµού επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, η
συγκέντρωση των δεδοµένων σχετικά µε τις διασυνοριακές
θέσεις ή τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών
που θεωρούνται ως µία οικονοµική επικράτεια µπορεί να
γίνεται µε χρήση όλων των θέσεων ή συναλλαγών µεταξύ
των κατοίκων ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους και των
κατοίκων άλλων χωρών.

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής
καλούµενο «καταστατικό») και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό
Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) πρέπει να καταρτίζει
πλήρη και αξιόπιστα µηνιαία, τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωµών, µηνιαία στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν το ανεξόφλητο ποσό των
συναλλαγµατικών διαθεσίµων και ετήσια στατιστικά στοιχεία
για τη διεθνή επενδυτική θέση που παρουσιάζουν τα κύρια
µεγέθη που επηρεάζουν τις νοµισµατικές συνθήκες και τις
αγορές συναλλάγµατος στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, όταν
τα τελευταία θεωρούνται ως µια οικονοµική επικράτεια.
Το καταστατικό απαιτεί, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), µε τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών
(ΕθνΚΤ), να συλλέγει είτε από τις αρµόδιες εθνικές αρχές
είτε απευθείας από τους οικονοµικούς παράγοντες τις στατιστικές πληροφορίες που είνα απαραίτητες, προκειµένου να
εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. Το άρθρο 5.2 του
καταστατικού ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ εκτελούν, στο βαθµό που
είναι δυνατόν, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο
5.1 του καταστατικού.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 12 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1998, σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών
από την Ερωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), κατά τα πρώτα
χρόνια της ζώνης του ενιαίου νοµίσµατος, η σχέση κόστους/
αποτελεσµατικότητας ενδέχεται να επιβάλλει υποχρεώσεις
παροχής στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ που να εκπληρούνται µέσω µεταβατικών διαδικασιών, λόγω των υφιστάµενων περιορισµών στα συστήµατα συλλογής. Αυτό µπορεί

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(4)

Μετά την έναρξη του τρίτου σταδίου της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης, η υποβολή των διαθέσιµων στοιχείων
σχετικά µε τις θέσεις και τις συναλλαγές επί απαιτήσεων
ή/και υποχρεώσεων των κατοίκων συµµετεχόντων κρατών
µελών έναντι κατοίκων άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών
εξακολουθεί να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις εθνικές
απαιτήσεις ή τις καθιερωµένες πρακτικές. Οι πληροφορίες
αυτές είναι αναγκαίες, κατά τα πρώτα έτη της ζώνης του
ενιαίου νοµίσµατος, για την εκπλήρωση των στατιστικών
απαιτήσεων της ΕΚΤ. Αυτό δεν δηµιουργεί πρόσθετο φόρτο
εργασίας στον δηλούντα πληθυσµό.

(5)

Η οριστική γεωγραφική ταξινόµηση των αντισυµβαλλοµένων, η οποία απαιτείται όσον αφορά τα στοιχεία της
διεθνούς επενδυτικής θέσης που υποβάλλονται εντός των
προθεσµιών που ορίζει το παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας
κατευθυντήριας γραµµής, καθορίζεται από την ΕΚΤ στη
διάρκεια του 2001. Η προθεσµία και η οριστική γεωγραφική ταξινόµηση των αντισιµβαλλοµένων που απαιτούνται
όσον αφορά τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών καθορίζονται από την ΕΚΤ στη διάρκεια του 2001.

(6)

Σε ορισµένα κράτη µέλη, σύµφωνα µε καθιερωµένες εθνικές
πρακτικές, ο πραγµατικός δηλών πληθυσµός δεν υποβάλλει
στοιχεία στην ΕθνΚΤ, αλλά σε άλλη αρµόδια εθνική στατιστική αρχή. Προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις στατιστικές
απαιτήσεις της ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ των εν λόγω κρατών µελών
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και οι άλλες αρµόδιες εθνικές στατιστικές αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους, όπως ορίζεται στη σύσταση 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).
(7)

Η διαβίβαση εµπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών από
τις ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ πραγµατοποιείται στην έκταση και στο
επίπεδο λεπτοµέρειας που απαιτούνται για την άσκηση των
καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Το καθεστώς απορρήτου ορίζεται
στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και εξειδικεύεται περαιτέρω στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/1998/
17, της 1ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε τις απαιτήσεις
για στατιστική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας στον τοµέα της στατιστικής ισοζυγίου πληρωµών
και της διεθνούς επενδυτικής θέσης (2).

(8)

Είναι απαραίτητη η καθιέρωση µιας διαδικασίας για την
υλοποίηση τεχνικών τροποποιήσεων στα παραρτήµατα της
παρούσας κατευθυντήριας γραµµής κατά τρόπο αποτελεσµατικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις
δεν µεταβάλλουν το υποκείµενο εννοιολόγικο πλαίσιο ούτε
επηρεάζουν το φόρτο εργασίας ως προς την παροχή στατιστικών στοιχείων κατά την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής,
λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις της επιτροπής στατιστικής
του ΕΣΚΤ. Οι ΕθνΚΤ µπορούν να προτείνουν τέτοιες τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της παρούσας
κατευθυντήριας γραµµής µέσω της επιτροπής στατιστικής.

(9)

∆εδοµένης της περαιτέρω προόδου που επιτεύχθηκε στον
τοµέα της στατιστικής, προέκυψε η ανάγκη ενηµέρωσης της
κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/1998/17. Το γεγονός αυτό
παρέχει επίσης την ευκαιρία υλοποίησης τεχνικών τροποποιήσεων, όπου αυτές είναι απαραίτητες.

(10)

Σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής:
— µε τον όρο «συµµετέχον κράτος µέλος» νοείται κάθε κράτος
µέλος, το οποίο έχει υιοθετήσει το ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε
τη συνθήκη,
— µε τον όρο «κάτοικος» και «έχων κατοικία» νοείται η ύπαρξη
οικονοµικού ενδιαφέροντος στην οικονοµική επικράτεια µιας
χώρας, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα Α του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2533/98,
— µε τον όρο «οικονοµική επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών
µελών» νοούνται τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, τα οποία θεωρούνται ως µία οικονοµική επικράτεια,
— µε τον όρο «ζώνη του ευρώ» νοείται η οικονοµική επικράτεια
των συµµετεχόντων κρατών µελών και η ΕΚΤ,
— µε τον όρο «Ευρωσύστηµα» νοούνται οι ΕθνΚΤ των συµµετεχόντων κρατών µελών και η ΕΚΤ,
— µε τον όρο «διασυνοριακή συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή
µε την οποία δηµιουργούνται ή εξαγοράζονται, συνολικά ή εν
µέρει, απαιτήσεις ή οφειλές ή κάθε συναλλαγή που συνεπάγεται
µεταβίβαση δικαιώµατος επί πράγµατος µεταξύ κατοίκων συµ(1) ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
(2) ΕΕ L 115 της 4.5.1999, σ. 47.
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µετεχόντων κρατών µελών, που θεωρούνται ως µία οικονοµική
επικράτεια, και κατοίκων µη συµµετεχόντων κρατών µελών ή/
και κατοίκων τρίτων χωρών. Με τον όρο «διασυνοριακές θέσεις»
νοείται το υπόλοιπο των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων έναντι κατοίκων µη συµµετεχόντων κρατών µελών ή/και κατοίκων τρίτων χωρών. Οι διασυνοριακές θέσεις περιλαµβάνουν επίσης γη, λοιπή κτηµατική
ιδιοκτησία και λοιπά ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων
κρατών µελών και ανήκουν σε κατοίκους των συµµετεχόντων
κρατών µελών ή/και βρίσκονται εντός της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών και ανήκουν σε κατοίκους µη συµµετεχόντων κρατών µελών ή/και κατοίκους τρίτων
χωρών· περιλαµβάνονται επίσης ο νοµισµατικός χρυσός και τα
ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα (ΕΤ∆) που ανήκουν σε κατοίκους
των συµµετεχόντων κρατών µελών. Εντούτοις, έως την 31η
∆εκεµβρίου 2005, στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την
κατάρτιση του λογαριασµού επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
καθώς και του λογαριασµού εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα πλαίσια του ισοζυγίου πληρωµών και του
λογαριασµού επενδύσεων χαρτοφυλακίου στα πλαίσια των στατιστικών στοιχείων για τη διεθνή επενδυτική θέση που καλύπτουν την οικονοµική επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών
µελών, οι όροι «διασυνοριακές θέσεις» και «διασυνοριακές
συναλλαγές» περιλαµβάνουν επίσης θέσεις και συναλλαγές επί
απαιτήσεων ή/και υποχρεώσεων κατοίκων συµµετεχόντων
κρατών µελών έναντι κατοίκων άλλων συµµετεχόντων κρατών
µελών,
— µε τον όρο «συναλλαγµατικά διαθέσιµα» νοούνται οι υψηλής
ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και φερεγγυότητας απαιτήσεις
του Ευρωσυστήµατος έναντι κατοίκων µη συµµετεχόντων
κρατών µελών ή/και κατοίκων τρίτων χωρών, οι οποίες εκφράζονται σε νοµίσµατα εκτός του ευρώ, πλέον του χρυσού, των
συναλλαγµατικών θέσεων στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(∆ΝΤ) και των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων,
— µε τον όρο «λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα»
νοούνται οι απαιτήσεις του Ευρωσυστήµατος έναντι κατοίκων
των συµµετεχόντων κρατών µελών, οι οποίες εκφράζονται σε
νοµίσµατα εκτός του ευρώ, καθώς και οι απαιτήσεις έναντι
κατοίκων µη συµµετεχόντων κρατών µελών ή/και κατοίκων
τρίτων χωρών, οι οποίες εκφράζονται σε νοµίσµατα εκτός του
ευρώ και δεν πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και φερεγγυότητας των συναλλαγµατικών διαθεσίµων,
— µε τον όρο «υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά
διαθέσιµα» νοείται η προκαθορισµένη και ενδεχόµενη βραχυπρόθεσµη καθαρή άντληση από το Ευρωσύστηµα στοιχείων
παρόµοιου τύπου µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα και λοιπών
στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα του Ευρωσυστήµατος,
— µε τον όρο «ισοζύγιο πληρωµών» νοείται η στατιστική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, µε την κατάλληλη ανάλυση,
διασυνοριακές συναλλαγές στη διάρκεια της υπό εξέταση
περιόδου,
— µε τον όρο «πρότυπο διεθνών διαθεσίµων» νοείται η στατιστική
κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, µε την κατάλληλη ανάλυση, τα υπόλοιπα των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, τα λοιπά
στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα και οι υποχρεώσεις που
σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος
σε µια ηµεροµηνία αναφοράς,
— µε τον όρο «διεθνής επενδυτική θέση» νοείται η ετήσια λογιστική κατάσταση στην οποία απεικονίζονται, µε την κατάλληλη
ανάλυση, τα υπόλοιπα των διασυνοριακών χρηµατοοικονοµικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε µια ηµεροµηνία αναφοράς.
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Άρθρο 2
Στατιστικές υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ
1.
Οι ΕθνΚΤ διαθέτουν στην ΕΚΤ τα απαραίτητα 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 το
συγκεντρωτικό ισοζύγιο πληρωµών, το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων και τη διεθνή επενδυτική θέση της οικονοµικής επικράτειας
των συµµετεχόντων κρατών µελών.
2.
Τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία τίθενται στη διάθεση της
ΕΚΤ, όπως ορίζεται στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας
κατευθυντήριας γραµµής, τα οποία συµφωνούν µε τα ισχύοντα
διεθνή πρότυπα και, κυρίως, µε την πέµπτη έκδοση τον Εγχειριδίου
Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ.
3.
Τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου
πληρωµών διατίθενται για µηνιαία, τριµηνιαία και ετήσια ηµερολογιακή περίοδο, εκείνα του προτύπου διεθνών διαθεσίµων στο τέλος
του υπό εξέταση µήνα και εκείνα της διεθνούς επενδυτικής θέσης
στο τέλος του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους.
Άρθρο 3
Προθεσµίες
1.
Τα βασικά µεγέθη στο µηνιαίο ισοζύγιο πληρωµών της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών τίθενται στη
διάθεση της ΕΚΤ µε το πέρας των εργασιών της τριακοστής εργάσιµης ηµέρας, µετά το τέλος του µηνός στον οποίο αναφέρονται τα
στοιχεία.
2.
Τα τριµηνιαία αναλυτικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωµών
της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών
τίθενται στη διάθεση της ΕΚΤ εντός τριών µηνών από το τέλος του
τριµήνου στο οποίο αναφέρονται.
3.
Τα ετήσια στοιχεία για το συγκεντρωτικό ισοζύγιο πληρωµών
της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών
διατίθενται εντός τριών µηνών από το τέλος τον έτους στο οποίο
αναφέρονται, µε αναλύσεις ίδιες µε αυτές που ισχύουν για τα
τριµηνιαία στοιχεία.
4.
Τα στοιχεία για το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων τίθενται στη
διάθεση της ΕΚΤ εντός τριών εβδοµάδων από το τέλος του µήνα
στον οποίο αναφέρονται.
5.
Τα στοιχεία για τη διεθνή επενδυτική θέση τίθενται στη
διάθεση της ΕΚΤ εντός εννέα µηνών από το τέλος του έτους στο
οποίο αναφέρονται.
6.
Η συλλογή των στοιχείων αυτών σε εθνικό επίπεδο διενεργείται µε σκοπό την τήρηση των παραπάνω προθεσµιών.
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2.
Οι ΕθνΚΤ κάνουν χρήση της βασιζόµενης στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών («δίκτυο ΕΣΚΤ») υποδοµής, την οποία παρέχει το ΕΣΚΤ για
την ηλεκτρονική διαβίβαση των στατιστικών στοιχείων που απαιτεί η
ΕΚΤ σχετικά µε το ισοζύγιο πληρωµών, το πρότυπο διεθνών διαθεσίµων και τη διεθνή επενδυτική θέση. Η µορφή στατιστικών µηνυµάτων που έχει αναπτυχθεί για την εν λόγω ηλεκτρονική ανταλλαγή
στατιστικών στοιχείων είναι η µορφή «Gesmes/CB». Η εν λόγω ρύθµιση δεν αποκλείει τη χρήση άλλων τρόπων διαβίβασης στατιστικών
στοιχείων στην ΕΚΤ, ως λύσης ανάγκης κατόπιν συµφωνίας.
Άρθρο 5
Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων
1.
Με την επιφύλαξη των καθηκόντων παρακολούθησης της
ΕΚΤ, όπως ορίζονται στο παράρτηµα V της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής, οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν στενά την ποιότητα και
αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που τίθενται στη διάθεση της
ΕΚΤ.
2.
Η παραπάνω διαδικασία µπορεί να περιλαµβάνει τη διαβίβαση
αναθεωρηµένων στοιχείων από τις ΕθνΚΤ· πρώτον για να συµπεριλαµβάνονται οι πιο πρόσφατες εκτιµήσεις των στατιστικών στοιχείων και, εποµένως, να βελτιώνεται η ποιότητα και, δεύτερον, για
να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συνέπεια µεταξύ των
αντίστοιχων µεγεθών του ισοζυγίου πληρωµών που υποβάλλονται
µε διαφορετική συχνότητα.
Άρθρο 6
Απλοποιηµένη διαδικασία τροποποίησης
Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής στατιστικής, η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ έχει το δικαίωµα να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήµατα της παρούσας κατευθυντήριας
γραµµής, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν
µεταβάλλουν το υποκείµενο εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζουν
το φόρτο εργασίας ως προς την παροχή στατιστικών στοιχείων.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή
κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/1998/17.

αντικαθιστά

την

2.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών.
3.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει στις 11
Μαΐου 2000.
4.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4
Πρότυπο για τη διαβίβαση των στοιχείων
1.
Τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία τίθενται στη διάθεση της
ΕΚΤ σύµφωνα µέ τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα IV
της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 11 Μαΐου 2000.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.

Στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωµών
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί την παροχή στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών µε τρεις
διαφορετικές συχνότητες: µηνιαίως, τριµηνιαίως και ετησίως, σε σχέση µε τις αντίστοιχες ηµερολογιακές περιόδους
αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συµφωνούν όσο το δυνατό περισσότερο µε άλλα στατιστικά στοιχεία που
παρέχονται για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.

1.1. Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωµών — βασικά µεγέθη
Σκοπός
Σκοπός είναι η κατάρτιση µηνιαίου ισοζυγίου πληρωµών της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών, το
οποίο θα παρουσιάζει τα κύρια µεγέθη που επηρεάζουν τις νοµισµατικές συνθήκες και τις αγορές συναλλάγµατος.
Απαιτήσεις
Τα στοιχεία πρέπει απαραιτήτως να είναι κατάλληλα, ώστε να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ισοζυγίου
πληρωµών της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Για τους σκοπούς της άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής και της διενέργειας πράξεων συναλλάγµατος, οι απαιτήσεις της
ΕΚΤ για µηνιαία στατιστικά στοχεία ισοζυγίου πληρωµών περιορίζονται σε γενικές κατηγορίες συναλλαγών ή «βασικά
µεγέθη» (βλέπε παράρτηµα ΙΙ πίνακας 1). Η σύντοµη προθεσµία για την παροχή των µηνιαίων βασικών µεγεθών, ο ιδιαίτερα
συγκεντρωτικός χαρακτήρας τους και η χρήση τους για τους σκοπούς της νοµισµατικής πολιτικής και των πράξεων
συναλλάγµατος επιτρέπουν κάποια παρέκκλιση από τις διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 2 της
παρούσας σύστασης), στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναπόφευκτο. ∆εν απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων αποκλειστικά σε δεδουλευµένη βάση ή βάσει συναλλαγών. Κατόπιν συµφωνίας µε την ΕΚΤ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ)
των συµµετεχόντων κρατών µελών µπορούν να παρέχουν στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το λογαριασµό κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων βάσει διακανονισµών. Η υποβολή εκτιµήσεων ή προκαταρκτικών στοιχείων γίνεται
δεκτή, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την τήρηση της προθεσµίας.
Για κάθε γενική κατηγορία συναλλαγών είναι αναγκαίος ο διαχωρισµός 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 των
συµµετεχόντων κρατών µελών, στο πλαίσιο των εξωτερικών συναλλαγών, να διαχωρίζουν τις συναλλαγές µε κατοίκους
άλλων συµµετεχόντων κρατών µελών από τις συναλλαγές εκτός της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών
µελών. Η ΕθνΚΤ κάθε κράτους µέλους πρέπει να ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο µε συνέπεια. Κάθε φορά που η σύνθεση της
ζώνης του ευρώ µεταβάλλεται, οι ΕθνΚΤ των συµµετεχόντων κρατών µελών υποχρεούνται να συµπεριλαµβάνουν τη
µεταβολή αυτή στον ορισµό της σύνθεσης της ζώνης του ευρώ, από την ηµεροµηνία στην οποία τίθεται σε ισχύ η µεταβολή
της σύνθεσης. Οι ΕθνΚΤ των παλαιοτέρων συµµετεχόντων κρατών µελών και των νέων συµµετεχόντων κρατών µελών
υποχρεούνται να παρουσιάσουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις σχετικά µε τα παλαιότερα στοιχεία που καλύπτουν τη
διευρυµένη ζώνη του ευρώ.
Προκειµένου να είναι δυνατή η κατάρτιση έγκυρων συγκεντρωτικών στοιχείων σε µηνιαία βάση για την οικονοµική
επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών µελών στον τοµέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, απαιτείται ο διαχωρισµός µεταξύ
των συναλλαγών επί τίτλων που εκδίδονται από κατοίκους συµµετεχόντων κρατών µελών και των συναλλαγών επί τίτλων
που εκδίδονται από κατοίκους όλων των άλλων χωρών. Προκειµένου να γίνει ο διαχωρισµός αυτός, είναι απαραίτητο να
προσδιοριστεί χωριστά αν ο εκδότης κάθε τίτλου είναι κάτοικος συµµετέχοντος κράτους µέλους ή όχι. Η καθαρή κίνηση των
συναλλαγών επί επενδύσεων χαρτοφυλακίου της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών καταρτίζεται µε
βάση τα συγκεντρωτικά υποβληθέντα στοιχεία για την καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί τίτλων που εκδίδονται από µη
κατοίκους. Η καθαρή κίνηση των συναλλαγών επί υποχρεώσεων από επενδύσεις χαρτοφυλακίου της οικονοµικής επικράτειας
των συµµετεχόντων κρατών µελών καταρτίζεται µε ενοποίηση της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των συνολικών
εθνικών υποχρεώσεων και της καθαρής κίνησης των συναλλαγών επί των τίτλων που εκδίδονται και αγοράζονται από
κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Ανάλογη απαίτηση παροχής στοιχείων και µέθοδος κατάρτισης του συγκεντρωτικού µεγέθους ισχύουν για το εισόδηµα από
επενδύσεις χαρτοφυλακίου.
1.2. Τριµηνιαίο και ετήσιο ισοζύγιο πληρωµών
Σκοπός
Σκοπός του τριµηνιαίου και ετήσιου ισοζυγίου πληρωµών της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών
είναι η παροχή λεπτοµερέστερων στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυση των εξωτερικών συναλλαγών. Τα εν
λόγω στατιστικά στοιχεία χρησιµοποιούνται κυρίως στους υπό κατάρτιση χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς και στην από
κοινού δηµοσίευση του ισοζυγίου πληρωµών της ΕΕ/ζώνης του ευρώ, σε συνεργασία µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Eurostat). Η ανάλυση κατά τοµέα αποτελεί, τη βάση για τη συµπλήρωση της ανάλυσης της νοµισµατικής
πολιτικής µε µια νοµισµατική απεικόνιση των στατιστικών στοιχείων ισοζυγίου πληρωµών της ζώνης του ευρώ.
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Απαιτήσεις
Τα τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωµών που απαιτεί η ΕΚΤ συµφωνούν όσο το δυνατόν
περισσότερο µε τα πρότυπα που ορίζουν οι διεθνείς κατευθηντήριες γραµµές (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 2 της παρούσας
σύστασης). Η ανάλυση των τριµηνιαίων και ετήσιων στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών που απαιτεί η ΕΚΤ
παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ πίνακας 2. Ειδικές, εναρµονισµένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έννοιες και ορισµοί του
λογαριασµου κίνησης κεφαλαίων και του λογαριασµού κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων περιέχονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσας σύστασης.
Η ανάλυση του τριµηνιαίου/ετήσιου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι παρόµοια µε αυτή που απαιτείται για τα
µηνιαία στοιχεία. Για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις µεταβιβάσεις απαιτούνται µόνο τα βασικά µεγέθη. Για το εισόδηµα
απαιτείται λεπτοµερέστερη ανάλυση.
Στο λογαριασµό κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων, οι απαιτήσεις των τυποποιηµένων στοιχείων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (∆ΝΤ) που ορίζονται στο Εγχειρίδιο Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (πέµπτη έκδοση) έχουν απλουστευθεί για τις
«λοιπές επενδύσεις». Η απλούστευση αυτή συνίσταται στα εξής: καταργείται η διάκριση µεταξύ δανείων και καταθέσεων τόσο
στις απαιτήσεις όσο και στις υποχρεώσεις, καταργείται η ανάλυση κατά διάρκεια και µεταβάλλεται η παρουσίαση της
ανάλυση (δηλαδή, δίνεται προτεραιότητα στον τοµέα). Αυτή η ανάλυση κατά τοµέα είναι συµβατή, αλλά δεν ταυτίζεται, µε
εκείνη του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (πέµπτη έκδοση), όσον δίδεται προτεραιότητα στην ανάλυση κατά
χρηµατοδοτικό µέσο.
Στα τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωµών, τα κράτη µέλη καλούνται να εισαγάγουν διάκριση
µεταξύ των συναλλαγών µε άλλες συµµετέχουσες χώρες και όλων των λοιπών εξωτερικών συναλλαγών. Όπως και στην
περίπτωση των µηνιαίων στοιχείων, στα τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαιτείται ο
διαχωρισµός ανάµεσα σε συναλλαγές επί τίτλων που εκδίδονται από κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών µελών και σε
συναλλαγές επί τίτλων που εκδίδονται από κατοίκους όλων των άλλων χωρών. Το ίδιο ισχύει για το εισόδηµα από
επενδύσεις χαρτοφυλακίου.
Για το ισοζύγιο πληρωµών της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών, απαιτούνται ανά τρίµηνο
στοιχεία για το δεδουλευµένο εισόδηµα από επεδύσεις. Σύµφωνα µε το Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών, η έκδοση του
Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ συνιστά να καταγράφονται οι τόκοι σε δεδουλευµένη βάση. Η σύσταση αυτή
επηρεάζει τόσο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εισόδηµα από επενδύσεις) όσο και τον λογαριασµό κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων.
2.

Πρότυπο διεθνών διαθεσίµων
Σκοπός
Σκοπός 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
συµµετεχουσών ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ, σύµφωνα µε την παρουσίαση του κοινού προτύπου του ∆ΝΤ και της Τράπεζα ∆ιεθνών
∆ιακανονισµών (Τ∆∆) σχετικά µε τα «∆ιεθνή διαθέσιµα και τη ρευστότητα συναλλάγµατος». Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνουν
τα σχετικά µε τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα στατιστικά στοιχεία για το ισοζύγιο
πληρωµών και τη διεθνή επενδυτική θέση της ζώωης του ευρώ.
Απαιτήσεις
Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ζώνης του ευρώ είναι οι υψηλής ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και φερεγγυότητας
απαιτήσεις της ΕΚΤ («συγκεντρωµένα συναλλαγµατικά διαθέσιµα») και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων
κρατών µελών («µη συγκεντρωµένα συναλλαγµατικά διαθέσιµα») έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, οι οποίες
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα (ήτοι σε νοµίσµατα εκτός του ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του χρυσού, των συναλλαγµατικών θέσεων στο ∆ΝΤ και των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνουν θέσεις σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα καταρτίζονται σε ακαθάριστη βάση, χωρίς να συµψηφίζονται οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα. Η ανάλυση των στοιχείων που απαιτούνται από τα συµµετέχοντα κράτη
µέλη παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ πίνακας 3 τµήµα Ι Α.
Τα στοιχεία ενεργητικού του Ευρωσυστήµατος που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν τον
ορισµό, δηλαδή οι απαιτήσεις έναντι κατοίκων των συµµετεχόντων κρατών µελών και οι απαιτήσεις έναντι κατοίκων µη
συµµετεχόντων κρατών µελών, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και φερεγγυότητας,
περιλαµβάνονται στα «λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόµισµα» του προτύπου διεθνών διαθεσίµων (παράρτηµα ΙΙ
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», εφόσον
αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ.
Επιπλέον, τα στοιχεία σχετικά µε την προκαθορισµένη και ενδεχόµενη βραχυπρόθεσµη καθαρή άντληση από το Ευρωσύστηµα συναλλαγµατικών διαθεσίµων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόµισµα του Ευρωσυστήµατος, αποκαλούµενα «υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα», πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ
πίνακας 3 τµήµατα ΙΙ έως IV.

3.

Στατιστικά στοιχεία για τη διεθνή επενδυτική θέση
Σκοπός
Σκοπός είναι η κατάρτιση µιας ετήσιας κατάστασης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού, που αφορούν
το σύνολο της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών, για την ανάλυση της νοµισµατικής πολιτικής και
της αγοράς συναλλάγµατος. Η ΕΚΤ απαιτεί τα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης να αναφέρονται στα
υπόλοιπα του τέλους του ηµερολογιακού έτους. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία µπορεί, επίσης να χρησιµοποιούνται
υποβοηθητικά στην κατάρτιση των ροών του ισοζυγίου πληρωµών.
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Απαιτήσεις
Τα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης που απαιτούνται από την ΕΚΤ συµφωνούν όσο το δυνατόν περισσότερο µε τα
πρότυπα που ορίζουν οι διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 2 της παρούσας σύστασης). Η ΕΚΤ
καταρτίζει τη διεθνή επενδυτική θέση για το σύνολο της οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών. Η
ανάλυση της διεθνούς επενδυτικής θέσης για την οικονοµική επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών µελών παρουσιάζεται
στο παράρτηµα ΙΙ πίνακας 4.
Η ΕΚΤ µπορεί, να απαιτεί, σε τριµηνιαία βάση, µεγέθη ιδιαίτερης σηµασίας για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.
Ειδικότερα, µπορεί να ζητήσει µεγέθη στο πλαίσιο του λογαριασµού λοιπών επενδύσεων που προς το παρόν διαβιβάζονται
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. Κατά συνέπεια, µέρος των µεταβολών της αξίας των υπολοίπων στη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς οφείλεται σε χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί και έχουν καταγραφεί στο
ισοζύγιο πληρωµών. Παροµοίως, µέρος των µεταβολών των θέσεων στην αρχή και στο τέλος µιας δεδοµένης περιόδου
οφείλεται στις µεταβολές των τιµών των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που καταγράφονται 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 των εν λόγω υπολοίπων. Τέλος, όποιες άλλες µεταβολές των υπολοίπων, µη οφειλόµενες στους
προαναφερθέντες παράγοντες, θεωρούνται λοιπές διορθώσεις.
Για να επιτυγχάνεται πλήρης συµφωνία µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών ροών και των υπολοίπων της οικονοµικής
επικράτειας του συµµετέχοντος κράτους µέλους, απαιτείται να καταγράφονται χωριστά οι µεταβολές αξίας που οφείλονται
σε µεταβολές τιµών, σιαναλλαγµατικών ισοτιµιών και σε λοιπές διορθώσεις.
Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, κατά την έναρξη του τρίτου σταδίου της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, οι
µεταβολές αυτές θα εµφανίζονται ως ενιαίο ποσό υπό κοινή επικεφαλίδα και η διεθνής επενδυτική θέση θα καταρτίζεται σε
καθαρή βάση, στηριζόµενη στα συγκεντρωτικά εθνικά στοιχεία. Επιπλέον, είναι δυνατή η εφαρµογή ειδικών κανόνων για την
αποτίµηση του µετοχικού κεφαλαίου στις άµεσες επενδύσεις, ειδικότερα στην περίπτωση των µη εισηγµένων µετοχών.
Τα στοιχεία που καλύπτει η διεθνής επενδυτική θέση προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα στοιχεία των
τριµηνιαίων/ετήσιων ροών του ισοζυγίου πληρωµών. Οι έννοιες, οι ορισµοί και οι αναλύσεις είναι εναρµονισµένες µε εκείνες
που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των τριµηνιαίων/ετήσιων ροών του ισοζυγίου πληρωµών. Στο βαθµό που είναι
δυνατό, τα στοιχεία για τη διεθνή επενδυτική θέση πρέπει να εξετάζονται µαζί µε άλλα στατιστικά στοιχεία, όπως είναι τα
νοµισµατικά και τραπεζικά στατιστικά στοιχεία, οι λογαριασµοί κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων και οι εθνικοί λογαριασµοί.
Τα υπόλοιπα αυτά συµπεριλαµβάνουν τα στοιχεία για τη θέση των άµεσων επενδύσεων, που καταρτίζονται από την Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat).
Οι απαιτήσεις χαρτοφυλακίου εντός της διεθνούς επενδυτικής θέσης καταρτίζονται αποκλειστικά µε βάση τα στοιχεία για τα
αποθέµατα που αφορούν τους διακρατούµενους, στο τέλος του έτους, µετοχικούς τίτλους, καθώς και βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία. Οι
θεσπιζόµενες από την ΕΚΤ απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων συµφωνούν απολύτως µε εκείνες που έχουν υιοθετηθεί για
τη συντονισµένη έρευνα επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ∆ΝΤ (IMF Co-ordinated Portfolio Investment Survey).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Πίνακας 1
Μηνιαία βασικά µεγέθη για το ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ

I.

Πίστωση

Χρέωση

Καθαρή θέση

Αγαθά

εκτός

εκτός

εκτός

Υπηρεσίες

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

— άµεσες επενδύσεις

εκτός

εκτός

— επενδύσεις χαρτοφυλακίου

εκτός

— λοιπές επενδύσεις

εκτός

εκτός

εκτός

Τρέχουσες µεταβιβάσεις

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

Καθαρές
απαιτήσεις

Καθαρές
υποχρεώσεις

Καθαρή θέση

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Εισόδηµα
Αµοιβές-µισθοί
Εισοδήµατα από επενδύσεις

II. Κίνηση κεφαλαίων

εκτός
σε εθνικό επίπεδο

III. Κίνηση χρηµατοδοτικών µέσων
Άµεσες επενδύσεις

εκτός

Στο εξωτερικό

εκτός

— συµµετοχές

εκτός

— επανεπενδυθέντα κέρδη

εκτός

— λοιπά κεφάλαια

εκτός

Στη δηλούσα οικονοµία

εκτός

— συµµετοχές

εκτός

— επανεπενδυθέντα κέρδη

εκτός

— λοιπά κεφάλαια

εκτός

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

Μετοχικοί τίτλοι

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

Χρεόγραφα

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

— οµόλογα και γραµµάτια

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

— µέσα χρηµαταγοράς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

Λοιπές επενδύσεις

εκτός

εκτός

εκτός

ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

εκτός

εκτός

— µακροπρόθεσµες

εκτός

εκτός

εκτός

— βραχυπρόθεσµες

εκτός

εκτός

εκτός

Γενική κυβέρνηση

εκτός

εκτός

εκτός

Νοµισµατικές αρχές

εκτός

Λοιποί τοµείς

εκτός

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα

εκτός

Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

«εκτός»:

σε εθνικό επίπεδο

εκτός
εκτός

εκτός
εκτός

αντιστοιχεί στις συναλλαγές έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ (για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και το συναφές
εισόδηµα, ο όρος αναφέρεται στον τόπο κατοικίας των εκδοτών).
«εντός»:
αντιστοιχεί στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ζώνης του ευρώ.
«σε εθνικό επίπεδο»: αντιστοιχεί στο ποσό όλων των διασυνοριακών συναλλαγών κατοίκων ενός κράτους µέλους (χρησιµοποιείται µόνο σε σχέση µε
υποχρεώσεις στους λογαριασµούς επενδύσεων χαρτοφυλακίου και το καθαρό υπόλοιπο των λογαριασµών χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων).
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Πίνακας 2
Τριµηνιαίο και ετήσιο ισοζύγιο πληρωµών της ζώνης του ευρώ

I.

Πίστωση

Χρέωση

Καθαρή θέση

Αγαθά

εκτός

εκτός

εκτός

Υπηρεσίες

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

— εισόδηµα από συµµετοχές

εκτός

εκτός

εκτός

— εισόδηµα από χρέος (τόκοι)

εκτός

εκτός

εκτός

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Εισόδηµα
Αµοιβές-µισθοί
Εισοδήµατα από επενδύσεις
— άµεσες επενδύσεις

— επενδύσεις χαρτοφυλακίου

εκτός

σε εθνικό επίπεδο

— εισόδηµα από συµµετοχές (µερίσµατα)

εκτός

σε εθνικό επίπεδο

— εισόδηµα απο χρέος (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

εκτός

εκτός

εκτός

Καθαρές
απαιτήσεις

Καθαρές
υποχρεώσεις

Καθαρή θέση

II. Κίνηση κεφαλαίων

III. Κίνηση χρηµατοδοτικών µέσων
Άµεσες επενδύσεις

εκτός

Στο εξωτερικό

εκτός

— Συµµετοχές

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

— Επανεπενδυθέντα κέρδη

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

— λοιπά κεφάλαια

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

Στη δηλούσα οικονοµία

εκτός

— Συµµετοχές

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

— Επανεπενδυθέντα κέρδη

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

— λοιπά κεφάλαια

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός
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Καθαρές
απαιτήσεις

Καθαρές
υποχρεώσεις

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

Μετοχικοί τίτλοι

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

i) νοµισµατικές αρχές

εκτός/εντός

—

ii) γενική κυβέρνηση

εκτός/εντός

—

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iv) λοιποί τοµείς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

Χρεόγραφα

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

— οµόλογα και γραµµάτια

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

i) νοµισµατικές αρχές

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

ii) γενική κυβέρνηση

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iv) λοιποί τοµείς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

— µέσα χρηµαταγοράς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

i) νοµισµατικές αρχές

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

ii) γενική κυβέρνηση

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iv) λοιποί τοµείς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

Καθαρή θέση

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

εκτός

— δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

— εµπορικές πιστώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

εκτός

εκτός

— δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

ii) γενική κυβέρνηση

iv) λοιποί τοµείς

εκτός

εκτός

εκτός

— εµπορικές πιστώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

Συναλλαγµατικά διαθέσιµα

εκτός

Νοµισµατικός χρυσός

εκτός

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα

εκτός

Συναλλαγµατική θέση στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(∆ΝΤ)

εκτός

Συνάλλαγµα

εκτός

— νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

— σε νοµισµατικές αρχές

εκτός

— σε ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός
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Καθαρές
απαιτήσεις

— τίτλοι

Καθαρές
υποχρεώσεις

23.6.2001
Καθαρή θέση

εκτός

— µετοχές

εκτός

— οµόλογα και γραµµάτια

εκτός

— µέσα χρηµαταγοράς

εκτός

— χρηµατοοικονοµικά παράγωγα

εκτός

Λοιπές απαιτήσεις

εκτός

Πίνακας 3
Μηνιαία διεθνή διαθέσιµα του Ευρωσυστήµατος· υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα 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, των οποίων:
— ο εκδότης έχει την έδρα του εντός της ζώνης του ευρώ
β) σύνολο νοµίσµατος και καταθέσεων σε:
i) άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες, Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανοµισµών (Τ∆∆) και ∆ΝΤ
ii) τράπεζες µε έδρα τη ζώνη του ευρώ και τόπο εγκατάστασης στο εξωτερικό
iii) τράπεζες µε έδρα και τόπο εγκατάστασης εκτός της ζώνης του ευρώ
2. Συναλλαγµατική θέση στο ∆ΝΤ
3. ΕΤ∆
4. Χρυσός (συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων σε χρυσό και των πράξεων αναλλαγής χρυσού)
5. Λοιπά συναλλαγµατικά διαθέσιµα
α) χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
β) δάνεια σε µη κατοίκους που δεν συνιστούν τραπεζικά ιδρύµατα
γ) λοιπά
B. 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
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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)
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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
δ) τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο και που αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς
— τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς και περιλαµβάνονται στο
τµήµα Ι
— τίτλοι που έχουν χορηγηθεί ως δάνειο ή αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας επαναγοράς, αλλά δεν περιλαµβάνονται στο τµήµα Ι
— τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί και περιλαµβάνονται στο τµήµα Ι
— τίτλοι που έχουν ληφθεί ως δάνειο ή έχουν αποκτηθεί, αλλά δεν περιλαµβάνονται στο τµήµα Ι
ε) 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
προαίρεσης) 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 µελλοντικής εκπλήρωσης σε ξένα νοµίσµατα έναντι του εγχώριου νοµίσµατος (συµπεριλαµβανοµένου του προθεσµιακού σκέλους των πράξεων ανταλλαγής νοµισµάτων)
i) ελλειµµατικές θέσεις
ii) πλεονασµατικές θέσεις
— συγκεντρωτικές ελληµµατικές 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 (ανά 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
Καθαρές
απαιτήσεις

I.

Καθαρές
υποχρεώσεις

Άµεσες επενδύσεις

εκτός

Στο εξωτερικό

εκτός

— συµµετοχές και επανεπενδυτικά κέρδη

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

— λοιπά κεφάλαια

Καθαρή θέση

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

Στη δηλούσα οικονοµία

εκτός

— συµµετοχές και επανεπενδυθέντα κέρδη

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

— Λοιπά κεφάλαια

εκτός

i) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

ii) λοιποί τοµείς

εκτός

II. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου
Μετοχικοί τίτλοι

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

i) νοµισµατικές αρχές

εκτός/εντός

—

ii) γενική κυβέρνηση

εκτός/εντός

—

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iv) λοιποί τοµείς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

Χρεόγραφα

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

— οµόλογα και γραµµάτια

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

i) νοµισµατικές αρχές

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

ii) γενική κυβέρνηση

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iv) λοιποί τοµείς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

— µέσα χρηµαταγοράς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

i) νοµισµατικές αρχές

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

ii) γενική κυβέρνηση

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

iv) λοιποί τοµείς

εκτός/εντός

σε εθνικό επίπεδο

i) νοµισµατικές αρχές

εκτός

εκτός

εκτός

ii) γενική κυβέρνηση

εκτός

εκτός

εκτός

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

εκτός

εκτός

iv) λοιποί τοµείς

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

εκτός

— ∆άνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

III. Χρηµατοοικοµικά παράγωγα

IV. Λοιπές επενδύσεις
i) νοµισµατικές αρχές
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ii) γενική κυβέρνηση
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Καθαρές
απαιτήσεις

Καθαρές
υποχρεώσεις

Καθαρή θέση

εκτός

εκτός

εκτός

— εµπορικές πιστώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

iii) ΝΧΙ (πλην των κεντρικών τραπεζών)

εκτός

εκτός

εκτός

— δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

iv) λοιποί τοµείς

εκτός

εκτός

εκτός

— εµπορικές πιστώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις

εκτός

εκτός

εκτός

— λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώσεις

εκτός

εκτός

εκτός

V. Συναλλαγµατικά διαθέσιµα
Νοµισµατικός χρυσός

εκτός

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώµατα

εκτός

Συναλλαγµατική 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

Οι διεθνείς επενδυτικές θέσεις για τα τέλη του 1999 και του 2000 πρέπει να αναφέροντα σε στοιχεία «σε εθνικό επίπεδο».
«εκτός»:
αντιστοιχεί στις συναλλαγές έναντι µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ (για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου και το συναφές
εισόδηµα, ο όρος αναφέρεται στον τόπο κατοικίας των εκδοτών)
«εντός»:
αντιστοιχεί στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της ζώνης του ευρώ
«σε εθνικό επίπεδο»: αντιστοιχεί στο ποσό όλων των διασυνοριακών συναλλαγών κατοίκων ενός κράτους µέλους (χρησιµοποιείται µόνο σε σχέση µε
υποχρεώσεις στους λογαριασµούς επενδύσεων χαρτοφυλακίου και το καθαρό υπόλοιπο των λογαριασµών χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ∆ΙΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Για την κατάρτιση έγκυρων συγκεντρωτικών εξωτερικών στατιστικών στοιχείων για την οικονοµική επικράτεια των συµµετεχόντων
κρατών µελών, έχουν καθορισθεί έννοιες και ορισµοί που διέπουν στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών (λογαριασµός
εισοδήµατος, λογαριασµός κίνησης κεφαλαίων και λογαριασµός κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων), του προτύπου διεθνών διαθεσίµων και της διεθνούς επενδυτικής θέσης. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται στην αποκαλούµενη ∆έσµη εφαρµογής (Implementation Package — Ιούλιος 1996) και σε συµπληρωµατικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ισχύοντα, διεθνή πρότυπα όπως οι συστάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ)
για το Ισοζύγιο Πληρωµών (Εγχειρίδιο Ισοζυγίου Πληρωµών, πέµπτη έκδοση), πρότυπο για τα διεθνή διαθέσιµα και τη
ρευστότητα συναλλάγµατος των ∆ΝΤ/Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών), χρησιµοποιήθηκαν ως σηµεία αναφοράς ενόψει της
διατύπωσης των παραπάνω εννοιών και ορισµών. Οι πιο σηµαντικές προτάσεις εναρµόνισης παρατίθενται παρακάτω. Περαιτέρω
οδηγίες περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες εκθέσεις, οι σχετικοί κωδικοί αναφοράς των οποίων παρατίθενται εντός παρενθέσεων. Οι
εκθέσεις που αναφέρονται δεν αποτελούν µέρος του νοµικού κειµένου.
1.

Έννοιες και ορισµοί επιλεγµένων µεγεθών

1.1. Εισόδηµα από επενδύσεις (ST/SC/ΒΡ/INCΟ9801)
Ορισµός
Το εισόδηµα από επενδύσεις περιλαµβάνει εισόδηµα που προέρχεται από ξένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού το
οποίο βρίσκεται στην κυριότητα φορέα που είναι κάτοικος της ζώνης του ευρώ και, αντίστοιχα, εισόδηµα που προέρχεται
από εγχώριο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού το οποίο βρίσκεται στην κυριότητα φορέα που δεν είναι κάτοικος της
ζώνης του ευρώ.
Πεδίο εφαρµογής
Το εισόδηµα από επενδύσεις περιλαµβάνει εισπράξεις και πληρωµές που αφορούν εισόδηµα από άµεσες επενδύσεις,
επενδύσεις χαρτοφυλακίου και λοιπές επενδύσεις, καθώς και εισπράξεις επί συναλλαγµατικών διαθεσίµων. Οι απαιτήσεις για
τα µηνιαία βασικά µεγέθη, πέραν του τριµηνιαίου και ετήσιου ισοζυγίου πληρωµών, σχεδόν ταυτίζονται µε τα τυποποιηµένα
στοιχεία του ∆ΝΤ, όπως έχουν οριστεί στην πέµπτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ. Η κύρια
διαφορά είναι ότι η ΕΚΤ δεν απαιτεί το εισόδηµα από άµεσες επενδύσεις σε µετοχές να διαχωρίζεται σε διανεµηθέντα και µη
διανεµηθέντα κέρδη.
Χρόνος καταγραφής
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.
1.2. Λογαριασµός κίνησης κεφαλαίων (STA/WGS/BOP/CAPITAL96)
Ορισµός
Ο ορισµός του λογαριασµού κίνησης κεφαλαίων καλύπτει τις µεταβιβάσεις κεφαλαίων κατ την απόκτηση/διάθεση µη
παραχθέντων µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού. Οι τρέχουσες µεταβιβάσεις πρέπει να καταγράφονται στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Πεδίο εφαρµογής
Τα τυποποιηµένα στοιχεία του λογαριασµού κίνησης κεφαλαίων αναλύονται κατά τοµέα σε γενική κυβέρνηση και λοιπούς
τοµείς και στη συνέχεια διακρίνονται σε περαιτέρω υποκατηγορίες. Η ΕΚΤ θα καταρτίζει µόνο έναν ενιαίο λογαριασµό για
την κίνηση κεφαλαίων, στον οποίο δεν θα απαιτείται ανάλυση. Ο διαχωρισµός µεταξύ τρεχουσών µεταβιβάσεων και
µεταβιβάσεων κεφαλαίων είναι σηµαντικός και γενικώς εξαρτάται, στην πράξη, από τη χρήση της µεταβίβασης από τη
χώρα-αποδέκτη.
1.3. Άµεσες επενδύσεις (STA/WGS/BOP/DI95)
Ορισµός
Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (∆ΝΤ/ΟΟΣΑ), η συµµετοχή µε ποσοστό 10 % ή µε µεγαλύτερο ποσοστό στο µετοχικό
κεφάλαιο επιχείρησης υποδηλώνει την ύπαρξη µακροπρόθεσµου ενδιαφέροντος από την πλευρά του άµεσου επενδυτή και,
κατ’ επέκταση, συνιστά σχέση άµεσης επένδυσης. Η σχέση που βασίζεται σε αυτό το κριτήριο είναι δυνατό να υφίσταται
άµεσα, µεταξύ δύο φορέων, ή έµµεσα, µέσω ενός τρίτου φορέα που έχει αναπτύξει σχέση άµεσης επένδυσης µε τους δύο
άλλους. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό ένας αριθµός συναφών επιχειρήσεων να συνδέονται µε σχέση άµεσης επένδυσης,
ανεξάρτητα από το αν οι δεσµοί αφορούν µία µόνο ή περισσότερες αλυσίδες. Η σχέση αυτή µπορεί να επεκτείνεται σε
έµµεσες σχέσεις, όπως σε θυγατρικές επιχειρήσεων άµεσων επενδύσεων, σε εγγονικές, σε συνδεδεµένες και σε συγγενείς
εταιρείες (αδελφές εταιρείες).
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Πεδίο εφαρµογής
Οι φορείς ειδικού σκοπού θεωρούνται κανονικοί άµεσοι επενδυτές ή/και επιχειρήσεις άµεσων επενδύσεων. Όσες από τις
ΕθνΚΤ των συµµετεχόντων κρατών µελών δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν την παρούσα σύσταση, παρέχουν στοιχεία για
τους φορείς ειδικού σκοπού χωριστά. Προς το σκοπό της αποφυγής διαφορών και της ευθυγράµµισης τόσο µε τις συστάσεις
του ∆ΝΤ όσο και µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Eurostat και του ΟΟΣΑ, οι σχέσεις άµεσης επένδυσης καταγράφονται
σύµφωνα µε την αρχή της κατεύθυνσης της επένδυσης. Για λόγους συνέπειας κατά την κατάρτιση των επανεπενδυθέντων
κερδών, συµφωνούνται η µέθοδος υπολογισµού και ο χρόνος καταγραφής. Οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µεταξύ
εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών πιστώσεων, θεωρούνται κεφάλαια άµεσων επενδύσεων.
1.4. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου (SΤΑ/WGS/BOP/PORT95)
Ορισµός
Ο λογαριασµός επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη ζώνη του ευρώ 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. Τα χρηµατοικονοµικά παράγωγα, καθώς και οι συµφωνίες
επαναγοράς και τα οµολογιακά δάνεια, εξαιρούνται από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου.
Πεδίο εφαρµογής
Οι «µετοχικοί τίτλοι» καλύπτουν όλα τα µέσα που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις επί της υπολειµµατικής αξίας των
κεφαλαιουχικών εταιρειών, αφού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών. Μετοχές, προνοµιούχες µετοχές, συµµετοχές ή παρόµοια έγγραφα συνήθως σηµαίνουν συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο. Περιλαµβάνονται επίσης οι συναλλαγές/
χαρτοφυλάκια µετοχών ή µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, π.χ. εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Τα οµόλογα και τα γραµµάτια είναι, κατ’ αρχήν, τίτλοι που εκδίδονται µε αρχική διάρκεια µεγαλύτερη του ενός έτους και τα
οποία δίνουν συνήθως στον κάτοχο i) το απεριόριστο δικαίωµα επί σταθερού νοµισµατικού εισοδήµατος ή συµβατικά
καθοριζόµενου µεταβλητού νοµισµατικού εισοδήµατος (η καταβολή των τόκων είναι ανεξάρτητη από τα κέρδη του
οφειλέτη) και ii) το απεριόριστο δικαίωµα επί σταθερού ποσού προς αποπληρωµή του αρχικού κεφαλαίου σε καθορισµένη
ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες.
Σε αντίθεση µε τα οµόλογα και τα γραµµάτια, τα µέσα χρηµαταγοράς είναι χρεόγραφα που εκδίδονται µε αρχική διάρκεια
µικρότερη ή ίση του ενός 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 χρόνο που
υπολείπεται έως τον προβλεπόµενο χρόνο λήξης του µέσου.
Χρόνος καταγραφής
Η καταγραφή των συναλλαγών επί χρηµατοδοτικών µέσων γίνεται όταν τόσο ο πιστωτής όσο και ο οφειλέτης εγγράφουν
την απαίτηση και την υποχρέωση, αντίστοιχα, στα βιβλία τους (σύµφωνα µε την πέµπτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου
Πληρωµών του ∆ΝΤ).
Έχουν συναφθεί, εν είδει συστάσεων, συµφωνίες σχετικά µε τις µεθόδους καταγραφής του ισοζυγίου πληρωµών αποκλειστικά σε δεδουλευµένη βάση (STA/WGS/BOP/ACC9711). Για το ισοζύγιο πληρωµών της οικονοµικής επικράτειας των
συµµετεχόντων κρατών µελών, η καταγραφή του δεδουλευµένου εισοδήµατος από επενδύσεις απαιτείται µόνο σε τριµηνιαία
και σε ετήσια βάση. Για τα µηνιαία βασικά µεγέθη του ισοζυγίου πληρωµών δεν απαιτείται η καταγραφή αποκλειστικά σε
δεδουλευµένη βάση.
1.5. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (Απρίλιος 1997, Οκτώβριος 1997, Απρίλιος 1998: SΤΑ/WG/BOP/SG59802)
Ορισµός
Τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα είναι χρηµατοδοτικά µέσα συνδεδεµένα µε κάποιο συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό µέσο,
δείκτη ή εµπόρευµα. Μέσω των παράγωγων αυτών προϊόντων, συγκεκριµένοι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι γίνονται οι ίδιοι
αντικείµενο διαπραγµάτευσης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων αντιµετωπίζονται ως χωριστή κατηγορία συναλλαγών και όχι ως αναπόσπαστα µέρη της αξίας των συναλλαγών του υποκείµενου
µέσου, µε τις οποίες ενδεχοµένως συνδέονται.
Πεδίο εφαρµογής
Οι συναλλαγές και οι θέσεις σε δικαιώµατα προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, πράξεις ανταλλαγής,
προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος, πιστωτικά παράγωγα και ενσωµατωµένα παράγωγα καταγράφονται στο ισοζύγιο
πληρωµών, στα διεθνή διαθέσιµα και στη διεθνή επενδυτική θέση.
Οι καταβολές των αρχικών περιθωρίων ασφαλείας θεωρούνται µεταβολές των καταθέσεων και πρέπει να καταγράφονται,
εφόσον έχουν προσδιοριστεί, στο λογαριασµό λοιπών επενδύσεων. Η αντιµετώπιση των καταβολών των πρόσθετων περιθωρίων για κάλυψη των διακυµάνσεων εξαρτάται από τον τύπο των εν λόγω περιθωρίων: οι καταβολές των πρόσθετων
περιθωρίων για κάλυψη των διακυµάνσεων που αφορούν δικαιώµατα προαίρεσης θεωρούνται, κατ’ αρχήν, µεταβολές
καταθέσεων και, εφόσον έχουν προσδιοριστεί, πρέπει να καταγράφονται στις «λοιπές επενδύσεις». Οι καταβολές των
πρόσθετων περιθωρίων για κάλυψη των διακυµάνσεων που αφορούν συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης θεωρούνται, κατ’
αρχήν, συναλλαγές επί παραγώγων και πρέπει να καταγράφονται στο λογαριασµό χρηµατοοικονοµικών παραγώγων.
Στην περίπτωση των δικαιωµάτων προαίρεσης, το πλήρες τίµηµα του δικαιώµατος (δηλαδή η τιµή αγοράς/πώλησης του
δικαιώµατος προαίρεσης και η σχετική προµήθεια) πρέπει να καταγράφεται στο λογαριασµό χρηµατοοικονοµικών
παραγώγων.
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Η καθαρή κίνηση των ροών διακανονισµών που συνδέονται µε τα παράγωγα επιτοκίων πρέπει να καταγράφεται στα
«χρηµατοοικονοµικά παράγωγα».
Τα ενσωµατωµένα παράγωγα πρέπει να καταγράφονται µαζί µε το υποκείµενο χρηµατοδοτικό µέσο και δεν πρέπει να
καταγράφονται και να αποτιµώνται χωριστά στα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών, των διεθνών διαθεσίµων και
της διεθνούς επενδυτικής θέσης.
Η ταξινόµηση συγκεκριµένων µέσων των πιστωτικών παραγώγων πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση.
Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων πρέπει να γίνεται µε βάση τις τιµές της αγοράς.
Χρόνος καταγραφής
Η καταγραφή των συναλλαγών επί χρηµατοδοτικών µέσων γίνεται όταν τόσο ο πιστωτής όσο και ο οφειλέτης εγγράφουν
την απαίτηση και την υποχρέωση, αντίστοιχα, στα βιβλία τους (σύµφωνα µε την πέµπτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου
Πληρωµών του ∆ΝΤ). Λόγω των πρακτικών προβληµάτων που συνεπάγεται η διαδικασία διαχωρισµού των ροών ενεργητικού
και παθητικού επί ορισµένων παράγωγων µέσων µε έγκυρο τρόπο, όλες οι συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων
καταγράφονται προς το παρόν στο ισοζύγιο πληρωµών της, οικονοµικής επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών σε
καθαρή βάση. Στα στατιστικά στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης, οι θέσεις σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις επί
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων καταγράφονται σε ακαθάριστη βάση. Εξαιρούνται όσα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα
εµπίπτουν στην κατηγορία των συναλλαγµατικών διαθεσίµων, τα οποία καταγράφονται σε καθαρή βάση.
1.6. Λοιπές επενδύσεις (SΤΑ/WG/BOP/OTH95)
Ορισµός
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων περιλαµβάνονται οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που δεν υπάγονται στους
λογαριασµούς άµεσων επενδύσεων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και συναλλαγµατικών
διαθεσίµων.
Πεδίο εφαρµογής
Οι λοιπές επενδύσεις περιλαµβάνουν εµπορικές πιστώσεις, δάνεια/νόµισµα και καταθέσεις και λοιπές απαιτήσεις/λοιπές
υποχρεώσεις (σύµφωνα µε την πέµπτη έκδοση του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ).
Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές που πραγµατοποιούν οι ΕθνΚΤ µεταξύ τους και που προκύπτουν από πράξεις, οι οποίες
διακανονίζονται µέσω του TARGET, πρέπει να καταγράφονται σε καθαρή βάση στις απαιτήσεις της κατηγορίας «δάνεια και
καταθέσεις» των λοιπών επενδύσεων νοµισµατικών αρχών.
Η λογιστική πρακτική που ακολουθείται από τις τράπεζες —και όχι, το κριτήριο «µεταβίβασης της κυριότητας»— είναι η
κατευθυντήρια αρχή που διέπει την αντιµετώπιση των συµφωνιών επαναγοράς, των συναλλαγών µε πώληση/επαναγορά και
των οµολογιακών δανείων στο ισοζύγιο πληρωµών. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καθιερωθεί ένα διεθνώς αποδεκτό
λογιστικό πρότυπο, υιοθετείται µια κοινή πρακτική που καλύπτει τις στατιστικές ανάγκες, κατόπιν συµφωνίας µε την ΕΚΤ. Η
παρούσα σύσταση οδηγεί στην καταγραφή των γνήσιων συµφωνιών επαναγοράς, των συναλλαγών µε πώληση/επαναγορά και
των οµολογιακών δανείων ως δανείων που καλύπτονται από ασφάλεια.
Χρόνος καταγραφής
Οι αρχές της «µεταβίβασης της κυριότητας», του «χρόνου διακανονισµού» και του «χρόνου πληρωµής» συµφωνούν µε τις
συστάσεις του ∆ΝΤ.
Για λόγους συνέπειας στην παραγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων για την οικονοµική επικράτεια των συµµετεχόντων κρατών
µελών, δεν γίνεται διαχωρισµός µεταξύ δανείων και καταθέσεων σε κάθε τοµέα και δεν εφαρµόζεται η ανάλυση κατά
διάρκεια. Μια κατά τοµέα παρουσίαση της ανάλυσης, συµβατή µε τα τυποποιηµένα στοιχεία του ∆ΝΤ, χρησιµοποιείται στα
τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία. Τα κράτη µέλη µπορούν να δηµοσιεύουν λεπτοµερέστερα στοιχεία στις εθνικές στατιστικές
τους.
Για τα µηνιαία βασικά µεγέθη, απαιτείται διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων ροών του τραπεζικού
τοµέα.
1.7. Συναλλαγµατικά διαθέσιµα
Ορισµός
Σύµφωνα µε τις συστάσεις του Εγχειριδίου Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (πέµπτη έκδοση), τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα
της ζώνης του ευρώ είναι υψηλής ρευστότητας, εµπορευσιµότητας και φερεγγυότητας απαιτήσεις της ΕΚΤ («συγκεντρωµένα
συναλλαγµατικά διαθέσιµα») και των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ («µη συγκεντρωµένα συναλλαγµατικά διαθέσιµα») έναντι µη
κατοίκων τη ζώνης του ευρώ, οι οποίες εκφράζονται σε ξένο νόµισµα (ήτοι σε νοµίσµατα εκτός του ευρώ), πλέον του
χρυσού, των συναλλαγµατικών θέσεων στο ∆ΝΤ και των ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων. Κατά συνέπεια, συναφή στοιχεία
ενεργητικού της ΕΚΤ και των συµµετεχουσών ΕθνΚΤ που δεν περιλαµβάνονται στον ορισµό αυτό, ήτοι απαιτήσεις σε ευρώ
έναντι µη κατοίκων και απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ, για παράδειγµα καταθέσεις που
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύµατα κατοίκους της ζώνης του ευρώ, δεν αντιµετωπίζονται ως
συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ζώνης του ευρώ, στα εξωτερικά στατιστικά στοιχεία. Επίσης, ούτε τα υπόλοιπα σε ξένο
νόµισµα των κυβερνήσεων των συµµετεχόντων κρατών µελών θεωρούνται συναλλαγµατικά διαθέσιµα.
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Πεδίο εφαρµογής
Οι συναλλαγές και οι θέσεις σε συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ζώνης του ευρώ παρουσιάζονται, αντίστοιχα, στο ισοζύγιο
πληρωµών και στη διεθνή επενδυτική θέση της ζώνης του ευρώ. Η παρουσίαση συµφωνεί µε τα τυποποιηµένα στοιχεία, όπως
έχουν οριστεί στο Εγχειρίδιο Ισοζυγίου Πληρωµών του ∆ΝΤ (πέµπτη έκδοση), αν και έχει καθιερωθεί µια χωριστή κατηγορία
για τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, σύµφωνα µε το γενικό πλαίσιο που υιοθέτησε το ∆ΝΤ. Τα διακρατούµενα συναλλαγµατικά διαθέσιµα, συµπεριλαµβανοµένων των διαθεσίµων σε χρυσό, πρέπει να αποτιµώνται στη διεθνή επενδυτική θέση,
βάσει της µέσης αγοραίας τιµής κλεισίµατος στο τέλος των ενδεδειγµένων περιόδων και να µετατρέπονται σε ευρώ βάσει της
µέσης αγοραίας συναλλαγµατικής ισοτιµίας κλεισίµατος που ισχύει την τελευταία ηµέρα της περιόδου αναφοράς· οι
συναλλαγές επί συναλλαγµατικών διαθεσίµων πρέπει να καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωµών µε την αγοραία τιµή κατά
το χρόνο της συναλλαγής και να µετατρέπονται σε ευρώ βάσει των αγοραίων συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά το χρόνο της
συναλλαγής. Το εισόδηµα από συναλλαγµατικά διαθέσιµα πρέπει να καταγράφεται αδιακρίτως στην κατηγορία 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. Τα
συναλλαγµατικά διαθέσιµα στις καταστάσεις του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης πρέπει να
καταχωρούνται σε ακαθάριστη βάση, χωρίς να συµψηφίζονται ο υποχρεώσεις που σχετίζονται µε συναλλαγµατικά διαθέσιµα,
µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά, παράγωγα για τα οποία πρέπει να εφαρµόζεται η καταγραφή σε καθαρή βάση.
Η άποψη ότι τα χρησιµοποιήσιµα διαθέσιµα ενδέχεται να αποτελούν σηµαντικότερο —σε σχέση µε τα ακαθάριστα
συναλλαγµατικά διαθέσιµα— δείκτη, όσον αφορά την ικανότητα µιας χώρας να ανταποκριθεί στις συναλλαγµατικές
υποχρεώσεις της, όπως φαίνεται στις καταστάσεις του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, απέκτησε
µεγαλύτερη βαρύτητα και υιοθετήθησε στο Ειδικό Πρότυπο ∆ιάδοσης Πληροφοριών 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 άντληση ακαθάριστων συναλλαγµατικών διαθεσίµων, που ταξινοµούνται ανάλογα µε την εναποµένουσα διάρκεια. Επιπρόσθετα, απαιτείται ένας διαχωρισµό κατά νόµισµα µεταξύ των
ακαθάριστων συναλλαγµατικών διαθεσίµων που εκφράζονται σε νοµίσµατα περιλαµβανόµενα 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 πρέπει να παραµένουν αµετάβλητα σε όλες τις
αντιστρέψιµες συναλλαγές σε χρυσό (πράξεις ανταλλαγής χρυσού, συµφωνίες επαναγοράς, δάνεια και καταθέσεις). Οι
συµφωνίες επαναγοράς 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 στον ισολογισµό· 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 µια άλλη νοµισµατική αρχή ή
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα λόγω του γεγονότος ότι η απαίτηση έναντι του δανειολήπτη θεωρείται ότι υπάγεται, σε αυτήν την
περίπτωση, στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα.

2.

Μέθοδοι εφαρµογής της γεωγραφικής ανάλυσης (STA/WGS/Β0Ρ/GΕΟ96)
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. Ο λογαριασµός επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ο λογαριασµός εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και ο
λογαριασµός χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, αντίστοιχα, πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή.

2.1. Γενική προσέγγιση (εφαρµόζεται σε όλους τους λογαριασµούς του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης — µε τις εξαιρέσεις που παρατίθενται παρακάτω)
στάδιο 1
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών συναλλαγών/θέσεων.
Εφαρµόζεται από το 1999 στη διεθνή επενδυτική θέση.
στάδιο 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 των συµµετεχόντων
κρατών µελών και κατοίκων εκτός της ζώνης του ευρώ.
Εφαρµόζεται στο ισοζύγιο πληρωµών από τον Ιανουάριο 1999.
Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στη διεθνή επενδυτική θέση: τέλος Σεπτεµβρίου 2002 (στοιχεία που αναφέρονται στο
τέλος του 2001).
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στάδιο 3
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ και απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο κρατών µελών: όµοια µε εκείνη του
σταδίου 2 µε την προσθήκη γεωγραφικής ανάλυσης των συναλλαγών/θέσεων εκτός της ζώνης του ευρώ. Αυτή η πρόσθετη
ανάλυση είναι απαραίτητη µόνο για τα τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία.
Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στη διεθνή επενδυτική θέση: τέλος Σεπτεµβρίου 2004 (στοιχεία που αναφέρονται στο
τέλος του 2003).
2.2. Λογαριασµός επενδύσεων χαρτοφυλακίου
στάδιο 1
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών συναλλαγών/θέσεων των επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Εφαρµόζεται από το 1999 στη διεθνή επενδυτική θέση.
στάδιο 2
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των καθαρών συναλλαγών/θέσεων σε τίτλους που εκδίδονται από µη
κατοίκους για τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Ενοποίηση των καθαρών συναλλαγών/θέσεων σε συνολικές εθνικές υποχρεώσεις και των συναλλαγών/θέσεων σε τίτλους που εκδίδονται και αγοράζονται από κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών
µελών για τις υποχρεώσεις των επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: συναλλαγές/θέσεις σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου µε ανάλυση σε συναλλαγές/θέσεις
σε τίτλους της ζώνης του ευρώ, εκδοθέντες από κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών µελών, 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 συµµετέχοντος κράτους µέλους ή όχι. Όσον αφορά τις συναλλαγές/θέσεις σε υποχρεώσεις επί
επενδύσεων 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 έχουν εκδοθεί από µη κατοίκους της ζώνης του ευρώ, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος
ότι οι απαιτήσεις παροχής στοιχείων που καθορίζονται από την ΕΚΤ είναι απολύτως συµβατές µε τη συµµετοχή στη
συντονισµένη έρευνα επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ∆ΝΤ.
Εφαρµόζεται στις συναλλαγές επί επενδύσεων χαρτοφυλακίου από τον Ιανουάριο του 1999.
Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στα υπόλοιπα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου: τέλος Σεπτεµβρίου 2002 (στοιχεία που
αναφέρονται στο τέλος του 2001).
στάδιο 3
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ και απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: όµοια µε εκείνη του σταδίου 2 µε
την προσθήκη γεωγραφικής ανάλυσης (δεν έχει καθοριστεί έως σήµερα) των συναλλαγών/θέσεων εκτός της ζώνης του ευρώ
για τις απαιτήσεις. ∆εν απαιτείται γεωγραφική ανάλυση σε συναλλαγές/θέσεις εκτός της ζώνης του ευρώ για τις υποχρεώσεις. Το στάδιο 3 εφαρµόζεται µόνο στα τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία για τις συναλλαγές και στα ετήσια
στατιστικά στοιχεία για τις θέσεις.
Λήξη προθεσµίας για την εφαρµογή στις θέσεις των επενδύσεων χαρτοφυλακίου (µόνο απαιτήσεις): τέλος Σεπτεµβρίου 2004
(στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του 2003).
2.3. Λογαριασµός εισοδήµατος από επενδύσετς χαρτοφυλακίου
στάδιο 1
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών συναλλαγών επί εισοδήµατος από
επενδύσεις.
στάδιο 2
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των πιστωτικών συναλλαγών επί εισοδήµατος, που προέρχονται από
απαιτήσεις επί επενδύσεων χαρτοφυλακίου, έκδοσης µη κατοίκων. Ενοποίηση των χρεωστικών συναλλαγών εισοδήµατος που
προέρχονται από τις συνολικές καθαρές εθνικές υποχρεώσεις και των πιστωτικών συναλλαγών που προέρχονται από τίτλους
εκδοθέντες από κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών µελών.
Απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: πιστωτικές συναλλαγές επί εισοδήµατος από επενδύσεις χαρτοφυλακίου που
αναλύονται σε συναλλαγές, οι οποίες προέρχονται από τίτλους εκδοθέντες από κατοίκους των συµµετεχόντων κρατών µελών
και από τίτλου εκδοθέντες από κατοίκους λοιπών χωρών. Για να επιτευχθεί αυτή η ανάλυση, είναι απαραίτητος ο
προσδιορισµός του εκδότη (οφειλέτη) του τίτλου, προκειµένου να διαπιστωθεί, αν είναι κάτοικος συµµετέχοντος κράτους
µέλους ή όχι. Όσον αφορά τις χρεωστικές συναλλαγές που προέρχονται από υποχρεώσεις επί επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
απαιτούνται µόνο συνολικά εθνικά στοιχεία.
Εφαρµόζεται από τον Ιανουάριο του 2000.
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στάδιο 3
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ και απαιτούµενα στοιχεία σε επίπεδο ΕθνΚΤ: όµοια µε εκείνη του σταδίου 2, µε
την προσθήκη γεωγραφικής ανάλυσης των πιστωτικών συναλλαγών εκτός της ζώνη του ευρώ. ∆εν απαιτείται γεωγραφική
ανάλυση σε συναλλαγές επί εισοδήµατος εκτός της ζώνης του ευρώ για το χρεωστικό σκέλος. Το στάδιο είναι απαραίτητο
µόνο για τα τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία.
2.4. Λογαριασµός χρηµατοοικονοµικών παραγώγων
Συναλλαγές
στάδιο 1
Οι απαιτήσεις για τις συναλλαγές επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων έναντι αντισυµβαλλοµένων εκτός της ζώνης του ευρώ
περιλαµβάνουν µόνο µια καθαρή απεικόνιση του µεγέθους αυτού.
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καιθαρών εθνικών συναλλαγών επί χρηµατοοικονοµικών παραγώγων.
Θέσεις
στάδιο 1
Μέθοδος κατάρτισης σε επίπεδο ζώνης ευρώ: πρόσθεση των συνολικών καθαρών εθνικών θέσεων σε χρηµατοοικονοµικά
παράγωγα.
Εφαρµόζεται από το 1999.
στάδιο 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 των συµµετεχόντων κρατών
µελών και των θέσεων έναντι κατοίκων άλλων χωρών (εκτός της ζώνης του ευρώ), όπως αυτοί ορίζονται, κατά περίπτωση,
βάσει της τοποθεσίας της οικείας αγοράς ή του συγκεκριµένου αντισυµβαλλοµένου για τα εξωχρηµατιστηριακά χρηµατοοικονοµικά παράγωγα.
Λήξη προθεσµίας εφαρµογής: τέλος Σεπτεµβρίου 2002 (στοιχεία που αναφέρονται στο τέλος του 2001).
στάδιο 3
Η γεωγραφική ανάλυση των θέσεων σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα εκτός της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητη µόνο για
τα τριµηνιαία και ετήσια στατιστικά στοιχεία.
3.

Ταξινόµηση κατά θεσµικό τοµέα στα συγκεντρωτικά µεγέθη της ζώνης του ευρώ
Η κατά τοµέα ανάλυση των συγκεντρωτικών µεγεθών της ζώνης του ευρώ περιλαµβάνει τις νοµισµατικές αρχές, τη γενική
κυβέρνηση, τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (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, ήτοι την
ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ των συµµετεχόντων κρατών µελών.
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 κυβέρνηση,
— διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων/περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
— τοπική αυτοδιοίκηση,
— ταµεία κοινωνικής ασφάλισης.
ΝΧΙ εξαιρουµένων των νοµισµατικών αρχών
Ο τοµέας αυτός συµπίπτει µε τον τοµέα ΝΧΙ για τα νοµισµατικά και τραπεζικά στατιστικά στοιχεία (εξαιρουµένων των
νοµισµατικών αρχών). Περιλαµβάνει:
i) πιστωτικά ιδρύµατα όπως ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο, ήτοι 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
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ii) όλα τα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κατοίκους της ζώνης του ευρώ, η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην
αποδοχή καταθέσεων ή/και παραπλήσιων 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 για τη ζώνη 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ανταλλαγή των στατιστικών πληροφοριών που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕKT) βασίζεται στην υποδοµή που
παρέχει το δίκτυο-ΕΣΚΤ. Όλες οι ανταλλαγές στοιχείων εντός του ΕΣΚΤ χρησιµοποιούν το ίδιο εννοιολογικό πρότυπο.
Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ακολουθούν τις συστάσεις που αναφέρονται παρακάτω, προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι
λειτουργεί ικανοποιητικά η διαβίβαση των στοιχείων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ακόλουθα σηµεία:
— Πληρότητα: οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αναφέρουν όλους τους απαιτούµενους κωδικούς σειρών. Η ανακοίνωση σειρών
χωρίς κωδικούς ή µη καταχωρηµένων κωδικών σειρών θεωρείται ελλιπής παροχή στοιχείων. Σε περίπτωση που λείπει κάποια
παρατήρηση, η παράλειψη καταγράφεται µε τη χρήση του κατάλληλου επεξηγηµατικού συµβόλου παρατήρησης. Επιπλέον,
όταν γίνονται αναθεωρήσεις σε ένα µόνο υποσύνολο κωδικών σειρών, οι κανόνες επαλήθευσης θα πρέπει να εφαρµόζονται στο
σύνολο των στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών.
— Κανόνες χρήσης προσήµου: κατά τη διαβίβαση των στοιχείων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην ΕΚΤ, καθώς και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), ακολουθούνται οµοιόµορφοι κανόνες χρήσης προσήµου για το σύνολο των υποβαλλόµενων
στοιχείων. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα στοιχεία για τις πιστώσεις και τις χρεώσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών 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 λογαριασµό κίνησης χρηµατοδοτικών
µέσων, 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 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 εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να
εφαρµόζουν το σύνολο των κανόνων επαλήθευσης, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί και είναι διαθέσιµοι κατόπιν αιτήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα παρακολουθεί τις µεθόδους κατάρτισης που χρησιµοποιούνται για την παροχή των
στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης, καθώς επίσης τις έννοιες και τους ορισµούς
που εφαρµόζονται σε τακτική βάση από τα κράτη που συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται σε
συνδυασµό µε τη διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσης του εγγράφου µε τίτλο «Στατιστικές µέθοδοι για το ισοζύγιο πληρωµών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση/στατιστικές µέθοδοι για τη διεθνή επενδυτική θέση» (βιβλίο του ισοζυγίου πληρωµών) και µέσω της
εξαµηνιαίας διαδικασίας αναθεώρησης.
Το βιβλίο του ισοζυγίου πληρωµών περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διάρθρωση των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου
πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης για όλα τα κράτη µέλη. Υπάρχει 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 για τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής
θέσης.
Το βιβλίο του ισοζυγίου πληρωµών θα ενηµερώνεται σε ετήσια βάση, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη.
Η εξαµηνιαία αναθεώρηση αποτελεί µέρος της διαδικασίας ενηµέρωσης του βιβλίου του ισοζυγίου πληρωµών. Η διαδικασία της
εξαµηνιαίας αναθεώρησης βασίζεται σε εκθέσεις που υπόκεινται στην έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ και
καλύπτουν τη στατιστική αντιµετώπιση του λογαριασµού εισοδήµατος από επενδύσεις και του λογαριασµού κίνησης χρηµατοδοτικών µέσων στα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης. Τέλος, η εξαµηνιαία
αναθεώρηση αποτελεί για την ΕΚΤ βάση για την αξιολόγηση της ποιότητας των δεδοµένων που παρέχονται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο
των στατιστικών στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών.
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