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(Akti, katerih objava ni obvezna)

EVROPSKA CENTRALNA BANKA

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 17. novembra 2005
o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega
poročanja na področju četrtletnih finančnih računov
(ECB/2005/13)
(2006/43/ES)
je bistveno za zagotovitev visoke kakovosti finančnih računov. Prenos ločenih podatkov za institucionalna sektorja „drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in
pokojninskih skladov“ (S.123) ter „izvajalci pomožnih
finančnih dejavnosti“ (S.124) se zahteva, kadar koli je to
mogoče. Zaradi uvedbe spremenjenih zahtev glede poročanja je treba pripravljati popolne četrtletne nacionalne
finančne račune. Za države članice, ki bodo sprejele euro
po uveljavitvi te smernice, bodo veljale manj obsežne
zahteve po preteklih podatkih kot za sedanje sodelujoče
države članice, saj so slednje že začele razvijati četrtletne
finančne račune na podlagi Smernice ECB/2002/7.

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 in 5.2, člena 12.1 in
člena 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Po pregledu Smernice ECB/2002/7 z dne 21. novembra
2002 o zahtevah Evropske centralne banke glede
statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih
računov (1) je bila ugotovljeno, da so potrebne določene
spremembe.

Popolno zajetje kategorij finančnih sredstev in obveznosti
za finančne bilance stanja in finančne transakcije ter popolno zajetje vseh institucionalnih sektorjev euroobmočja
in tujine bi ECB zagotovilo usklajen niz integriranih
podatkov za denarno in ekonomsko analizo. Popolno
zajetje kategorij finančnih sredstev in obveznosti dopušča
„vertikalno usklajevanje“ računov finančnih transakcij in
nefinančnih računov znotraj institucionalnih sektorjev
euroobmočja in glede na tujino ter omogoča pripravljanje
določenih izravnalnih postavk, kot so neto posojanje/neto
izposojanje in neto finančna sredstva. Popolno zajetje vseh
institucionalnih sektorjev euroobmočja in tujine dopušča
„horizontalno usklajevanje“ instrumentov med sektorji, ki

(1) UL L 334, 11.12.2002, str. 24.

(3)

Za denarno in ekonomsko analizo so potrebne informacije
o sektorju nasprotne stranke (imenovane tudi informacije
„od koga za koga“) v zvezi s finančnimi sredstvi in obveznostmi, zlasti vlogami, vrednostnimi papirji in posojili. Nacionalne centralne banke (NCB) morajo do aprila 2008
zagotoviti popolno členitev po nasprotnih strankah za
vloge pri dolžnikih, rezidentih euroobmočja, in za posojila, ki so jih odobrili upniki, rezidenti euroobmočja.

(4)

Vključitev zahtev po podatkih po Uredbi (ES) št. 501/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004
o četrtletnih finančnih računih sektorja država (2) med
zahteve po Smernici ECB/2002/7 je potrebna zaradi zagotovitve pravočasnega in učinkovitega prenosa podatkov
sektorja država, skladnih s celotnimi četrtletnimi finančnimi računi.

(2) UL L 81, 19.3.2004, str. 1.
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Ob upoštevanju krajše časovne zakasnitve prenosa četrtletnih podatkov po številnih novih nacionalnih okvirih za
prenos podatkov je srednjeročni cilj še izboljšati
pravočasnost četrtletnih finančnih računov na ravni
euroobmočja in pripraviti integriran niz četrtletnih
finančnih in nefinančnih računov euroobmočja.

(5)

Za točno analizo podatkov morajo biti zagotovljene
informacije o posameznih pomembnih dogodkih in
revizijah, kadar koli bi te lahko imele pomembne učinke na
katerega od agregatov euroobmočja.

(6)

Finančni računi so izpeljani iz različnih statističnih
podatkov, del podatkov pa temelji na oceni. Zaradi omejitev pri sistemih zbiranja teh statističnih podatkov in pri
virih bo morda treba dopustiti začasna odstopanja od te
smernice, razen kadar gre za podatke, pri katerih že obstaja podlaga za zagotavljanje zanesljive oziroma najboljše
ocene.

(7)

Za izboljšanje kakovosti podatkov, prenesenih na ECB, za
sodelovanje v skladu z najboljšo prakso in za izboljšanje
razumevanja povezave med podatki, prenesenimi na ECB
na podlagi različnih pravnih aktov, bo ECB v sodelovanju
z NCB izdelala seznam metod in virov, ki se uporabljajo za
pripravljanje teh podatkov, še posebej za pripravljanje
podatkov za finančne bilance stanja in finančne transakcije,
ki jih zahtevata tabeli 1 in 2 Priloge I k Smernici
ECB/2002/7. V tem seznamu bo za vsako državo članico
v euroobmočju navedeno: metode, ki se uporabljajo za prilagoditev razpoložljivih izvirnih podatkov, tako da so ti
podatki v skladu s pravili, določenimi v ESA 95; in
„horizontalno usklajevanje“ finančnih sredstev in
obveznosti med institucionalnimi sektorji euroobmočja.

(8)

V skladu s členom 12.1 in členom 14.3 Statuta so smernice
ECB sestavni del prava Skupnosti –

(9)

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

2.

2.2.2006

2.

‚nova sodelujoča država članica’ pomeni državo članico,
ki postane sodelujoča država članica po uveljavitvi te
smernice;

3.

‚euroobmočje’ pomeni gospodarsko ozemlje sodelujočih
držav članic in ECB.“

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2
Obveznosti NCB glede statističnega poročanja

1. NCB poročajo ECB podatke o finančnih sredstvih in obveznostih, kakor so določeni v Prilogi I, vsako koledarsko četrtletje. Podatki se morajo ujemati z načeli in opredelitvami
po ESA 95, razen če je v Prilogi I določeno drugače. Podatki
se ne desezonizirajo in ne prilagajajo za število delovnih dni.
Če NCB nimajo na voljo zadostnih izvirnih statističnih
podatkov, iz katerih bi izpeljale podatke za določena finančna
sredstva ali obveznosti, zagotovijo za pripravo agregatov
euroobmočja najboljše ocene teh podatkov. NCB prenesejo
ločene podatke za institucionalna podsektorja S.123 in
S.124 ali, kadar ne morejo pripraviti ločenih podatkov,
združene podatke za institucionalna podsektorja
S.123+S.124.

2.
Prenos podatkov, določenih v tabelah 1 in 2 Priloge I,
se začne v aprilu 2006. Prenos podatkov, določenih v tabelah od 3 do 5 Priloge I, se začne v aprilu 2008.

3.
Za NCB sodelujočih držav članic so zahteve po podatkih naslednje:

(a) Vsi podatki za institucionalne sektorje in glavne
institucionalne podsektorje (S.11, S.121+122, S.123,
S.124, S.125, S.13 in S.14+15) ter tujino (S.2), kakor so
določeni v tabelah 1 in 2 Priloge I, z izjemo informacij
o sektorju nasprotne stranke, zajemajo:

Člen 1
Smernica ECB/2002/7 se spremeni, kot sledi:
1.

(i)

za stanje zadolženosti, obdobje od četrtega četrtletja 1997 do četrtletja, na katero se nanašajo
preneseni podatki;

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:
in
„Člen 1
Opredelitev pojmov
V tej smernici:
1.

‚sodelujoča država članica’ pomeni državo članico, ki je
sprejela euro;

(ii) za transakcije, obdobje od prvega četrtletja 1998 do
četrtletja, na katero se nanašajo preneseni podatki.

(b) Informacije o sektorju nasprotne stranke za
institucionalne sektorje in glavne institucionalne
podsektorje (S.11, S.121+122, S.123, S.124, S.125,
S.13 in S.14+15) ter tujino (S.2), kakor so določeni v tabelah od 1 do 5 Priloge I, zajemajo:
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(b) Za nove sodelujoče države članice, ki leta 1999 niso bile
države članice EU, morajo vsi podatki o finančnih
sredstvih in obveznostih, določeni v tabelah od 1 do
5 Priloge I, zajemati obdobje od prvega četrtletja leta,
v katerem je država članica pristopila k EU, do četrtletja,
na katero se nanašajo preneseni podatki.

za stanje zadolženosti, obdobje od četrtega četrtletja 1998 do četrtletja, na katero se nanašajo
preneseni podatki;
in

(ii) za transakcije, obdobje od prvega četrtletja 1999 do
četrtletja, na katero se nanašajo preneseni podatki.

(c) Sektor nasprotne stranke ‚Rezidenti v drugih sodelujočih državah članicah’ v tabelah od 3 do 5 Priloge I in
sektor izdajateljev za postavko ‚Delnice skladov denarnega trga, ki so jih izdale DFI euroobmočja’ v vrstici 36
Tabele 1 Priloge I vključujeta podatke o drugih novih sodelujočih državah članicah. Podatki glede posamezne
druge nove sodelujoče države članice so vključeni od prvega četrtletja po tem, ko ta država članica postane sodelujoča država članica. Natančne zahteve po podatkih
bo določil Odbor ESCB za statistiko v skladu z zahtevami po podatkih, določenimi v odstavku 3(d).

(c) Podatki za podsektorje države (S.1311, S.1312,
S.1313 in S.1314), določeni v tabelah 1 in 2 Priloge I,
zajemajo:
(i)

za stanje zadolženosti, obdobje od četrtega četrtletja 1998 do četrtletja, na katero se nanašajo
preneseni podatki;
in

5.
Vsi podatki iz odstavkov 3(d) in 4(c) se lahko zagotovijo na podlagi najboljše ocene.

(ii) za transakcije, obdobje od prvega četrtletja 1999 do
četrtletja, na katero se nanašajo preneseni podatki.
(d) Sektor nasprotne stranke ‚Rezidenti v drugih sodelujočih državah članicah’ v tabelah od 3 do 5 Priloge I in
sektor izdajateljev za postavko ‚Delnice skladov denarnega trga, ki so jih izdale DFI euroobmočja’ v vrstici 36
Tabele 1 Priloge I, vključujeta podatke o novih sodelujočih državah članicah. Podatki glede posamezne nove
sodelujoče države članice so vključeni od prvega četrtletja po tem, ko ta država članica postane sodelujoča
država članica, kakor sledi:
(i)

če je bila nova sodelujoča država članica leta 1999
država članica EU, morajo podatki segati nazaj vsaj
do prvega četrtletja 1999;
in

(ii) če nova sodelujoča država članica leta 1999 ni bila
država članica EU, morajo podatki segati nazaj do
prvega četrtletja leta, v katerem je država članica
pristopila k EU.
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6.
Podatkom morajo biti priložena pojasnila o posameznih pomembnih dogodkih zadnjega referenčnega četrtletja in
o razlogih za revizije, če je obseg spremembe podatkov, ki jo
povzročijo taki posamezni pomembni dogodki ali revizije,
najmanj 0,2 % četrtletnega bruto domačega proizvoda
euroobmočja ali če takšna pojasnila zahteva ECB.“
3.

Člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:
„1.
Podatki in druge informacije, opisane v členu 2, se poročajo ECB v roku, ki ne presega 110 koledarskih dni po
koncu četrtletja, na katero se nanašajo podatki.“

4.

Priloge I, II in III se nadomestijo s prilogami I, II in III k tej
smernici.
Člen 2

Ta smernica začne veljati 1. aprila 2006.
Člen 3

4.
Za NCB novih sodelujočih držav članic so zahteve po
podatkih, z odstopanjem od odstavka 3, naslednje:

Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

(a) Za nove sodelujoče države članice, ki so bile leta 1999
države članice EU, morajo vsi podatki o finančnih
sredstvih in obveznostih, določeni v tabelah od 1 do
5 Priloge I, zajemati obdobje od prvega četrtletja 1999
do četrtletja, na katero se nanašajo preneseni podatki.

V Frankfurtu na Majni, 17. novembra 2005
Za Svet ECB
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET

Gotovina (AF.21)

Vloge (AF.22+AF.29)

Pri rezidentih (S.1)

Pri DFI (S.121+S.122)

Pri ne-DFI

Pri nerezidentih (S.2)

Kratkoročni dolžniški
vrednostni papirji
(AF.331)

3

4

5

6

7

8

9

Ki so jih izdale NFD (S.11)

Gotovina in vloge (AF.2)

2

D

DFP in
Denarne
izvajalci
Nefinančne
finančne
pomožnih
družbe
institucije
finančnih
(NFD)
(DFI)
dejavnosti
(S.11)
(S.121+S.122) (S.123+S.124)
(*)

C

Drugi finančni
posredniki,
razen
ZDPS
(DFP)
(S.123) (*)

E

Izvajalci
pomožnih
finančnih
dejavnosti
(S.124) (*)

F

Zavarovalne
družbe in
pokojninski
skladi
(ZDPS)
(S.125)

Sektor upnika

G

Država
(S.13)

H

Centralna
država
(S.1311)

I

Federalna
država
(S.1312)

J

Lokalna
država
(S.1313)

K

Skladi socialne varnosti
(S.1314)

L

Gospodinjstva
in
NPISG (3)
(S.14+S.15)

M

Tujina
(S.2)

N
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10

Denarno zlato in posebne
pravice črpanja (PPČ)
(AF.1)

1

Sektor/območje dolžnika

Celotno
gospodarstvo
(S.1)

B

SL

Finančni instrument

A

Stanje zadolženosti (AF) in transakcije (F) (2)

Finančna sredstva — na nekonsolidirani osnovi, razen finančnih sredstev podsektorjev države (S.1311, S.1312, S.1313 in S.1314), ki so na konsolidirani osnovi (1)

Tabela 1

Zahteve glede poročanja podatkov

„PRILOGA I

PRILOGA I
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Ki so jih izdali nerezidenti
(S.2)

13

Ki so jih izdali ZDPS (S.125)

Ki so jih izdali nerezidenti
(S.2)

Izvedeni finančni instrumenti (AF.34)

Kratkoročna posojila
(AF.41)

Odobrena NFD (S.11)

Odobrena ZDPS (S.125)

Odobrena gospodinjstvom
in NPISG (3) (S.14+15)

17

18

19

20

21

22

23

Odobrena gospodinjstvom
in NPISG (3) (S.14+15)

27

Ki so jih izdale NFD (S.11)

Ki so jih izdale finančne
družbe (S.12)

29

30

Delnice in drug lastniški
kapital (AF.5)

Odobrena ZDPS (S.125)

26

28

Odobrena NFD (S.11)

25

Dolgoročna posojila
(AF.42)

Ki so jih izdale finančne
družbe (S.12)

16

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

SL

24

Ki so jih izdale NFD (S.11)

15

Dolgoročni dolžniški
vrednostni papirji
(AF.332)

Ki so jih izdali ZDPS
(S.125)

12

14

Ki so jih izdale finančne
družbe (S.12)

11

A
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Delnice vzajemnih
skladov (AF.52)

Delnice skladov denarnega
trga, ki so jih izdale DFI
euroobmočja

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
življenjskega zavarovanja
in v rezervacijah pokojninskih skladov (AF.61)

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
življenjskega zavarovanja
(AF.611)

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
pokojninskih skladov
(AF.612)

Prenosne premije in škodne rezervacije (AF.62)

Druge terjatve/
obveznosti (AF.7)

35

36

37

38

39

40

41

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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Za razvrstitev institucionalnih sektorjev (glej Poglavje 2 ESA 95), finančnih transakcij (glej Poglavje 5 ESA 95) in stanja zadolženosti (glej Poglavje 7 ESA 95) so uporabljene oznake iz ESA 95.
Zahteve po podatkih o stanju zadolženosti in o transakcijah so enake, razen za denarno zlato in PPČ (AF.1) kot postavko sredstev tujine, ki se zahteva le za transakcije.
NPISG so neprofitni izvajalci storitev za gospodinjstva (S.15).
V skladu s členom 2(1) NCB prenesejo ločene podatke za institucionalna podsektorja S.123 in S.124 ali, kadar ne morejo pripraviti ločenih podatkov, združene podatke za institucionalna podsektorja S.123+S.124.

Delnice, ki ne kotirajo na
borzi, in drug lastniški
kapital (AF.512+AF.513)

34

B

SL

(1 )
(2)
(3 )
(* )

Delnice, ki kotirajo na
borzi (AF.511)

Ki so jih izdali nerezidenti
(S.2)

32

33

Ki so jih izdali ZDPS
(S.125)

31

A
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Dolgoročna posojila
(AF.42)

Ki so jih odobrili nerezidenti (S.2)

12

DFP in
izvajalci pomožnih
finančnih
dejavnosti
(S.123+S.124)
(*)

D

Drugi
finančni
posredniki,
razen
ZDPS
(DFP)
(S.123) (*)

E

Izvajalci
pomožnih
finančnih
dejavnosti
(S.124) (*)

F

Zavarovalne
družbe in
pokojninski
skladi
(ZDPS)
(S.125)

Sektor dolžnika

G

Država
(S.13)

H

Centralna
država
(S.1311)

I

Federalna
država
(S.1312)

J

Lokalna
država
(S.1313)

K

Skladi
socialne
varnosti
(S.1314)

L

Gospodinjstva
in
NPISG (3)
(S.14+S.15)

M

Tujina
(S.2)

N
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13

Ki so jih odobrili ZDPS
(S.125)

11

Kratkoročna posojila
(AF.41)

7

Ki so jih odobrile ne-DFI

Izvedeni finančni instrumenti (AF.34)

6

10

Dolgoročni dolžniški
vrednostni papirji
(AF.332)

5

Ki so jih odobrile DFI
(S.121+S.122)

Kratkoročni dolžniški
vrednostni papirji
(AF.331)

4

9

Vloge (AF.22+AF.29)

3

Ki so jih odobrili rezidenti
(S.1)

Gotovina (AF.21)

2

C

Celotno
Denarne
gospo- Nefinančne
finančne
darstvo
družbe
institucije
(S.1)
(NFD)
(DFI)
(S.11)
(S.121+S.122)

B

SL

8

Gotovina in vloge (AF.2)

1

Sektor/območje upnika

Finančni instrument

A

Stanje zadolženosti (AF) in transakcije (F) (2)

Obveznosti – na nekonsolidirani osnovi, razen obveznosti podsektorjev države (S.1311, S.1312, S.1313 in S.1314), ki so na konsolidirani osnovi (1)

Tabela 2

2.2.2006
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Ki so jih odobrili rezidenti
(S.1)

Ki so jih odobrile DFI
(S.121+S.122)

Ki so jih odobrile ne-DFI

Ki so jih odobrili ZDPS
(S.125)

Ki so jih odobrili nerezidenti (S.2)

Delnice in drug lastniški
kapital (AF.5)

Delnice, ki kotirajo na
borzi (AF.511)

Delnice, ki ne kotirajo na
borzi, in drug lastniški
kapital (AF.512+AF.513)

Delnice vzajemnih
skladov (AF.52)

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
življenjskega zavarovanja
in v rezervacijah pokojninskih skladov (AF.61)

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
življenjskega zavarovanja
(AF.611)

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
pokojninskih skladov
(AF.612)

Prenosne premije in škodne rezervacije (AF.62)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

S.13

8

Skupaj

Skupaj

B

S.11

C

S.121+
S.122

D

S.123+
S.124 (*)

E

G

S.123 (*) S.124 (*)

Rezidenti

F

S.125

H

S.13

I

S.14+
S.15

J

Skupaj

K

Skupaj

L

S.11

M

O

Nerezidenti

P

Q

R

S.121+
S.122

S.123+
S.124 (*)

S.123 (*)

S.124 (*)

S.125

Rezidenti v drugih sodelujočih državah članicah

N

S.13

S

S.14+
S.15

T

Rezidenti
zunaj
euroobmočja

U

N

Uradni list Evropske unije

(1) Za razvrstitev institucionalnih sektorjev (glej Poglavje 2 ESA 95), finančnih transakcij (glej Poglavje 5 ESA 95) in stanja zadolženosti (glej Poglavje 7 ESA 95) so uporabljene oznake iz ESA 95.
(2) Zahteve po podatkih o stanju zadolženosti in o transakcijah so enake.
(*) V skladu s členom 2(1) NCB prenesejo ločene podatke za institucionalna podsektorja S.123 in S.124 ali, kadar ne morejo pripraviti ločenih podatkov, združene podatke za institucionalna podsektorja S.123+S.124.

S.125

7

S.124 (*)

6

S.123+S.124 (*)

4

S.123 (*)

S.121+S.122

3

5

S.11

Rezidenti

Skupaj

1

Upnik

2

Dolžnik

A

Stanje zadolženosti (AF.22+AF.29) in transakcije (F.22+F.29) (1) (2)

Vloge, nekonsolidirane

M

SL

Tabela 3

Za razvrstitev institucionalnih sektorjev (glej Poglavje 2 ESA 95), finančnih transakcij (glej Poglavje 5 ESA 95) in stanja zadolženosti (glej Poglavje 7 ESA 95) so uporabljene oznake iz ESA 95.
Zahteve po podatkih o stanju zadolženosti in o transakcijah so enake.
NPISG so neprofitni izvajalci storitev za gospodinjstva (S.15).
Ali neto posojanje/neto izposojanje v primeru transakcij.
Na podlagi člena 2(1) NCB prenesejo ločene podatke za institucionalna podsektorja S.123 in S.124 ali, kadar ne morejo pripraviti ločenih podatkov, združene podatke za institucionalna podsektorja S.123+S.124.

Neto finančna sredstva (4)

28

(1 )
(2)
(3 )
(4 )
(* )

Druge terjatve/
obveznosti (AF.7)

27

A

2.2.2006
L 30/9

Nerezidenti

Rezidenti

Skupaj

S.123+S.124 (*)

15

S.14+S.15

20

S.11

S.121+S.122

C

S.123+S.124 (*)

D

S.123 (*)

Rezidenti

E

S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

1

S.14+S.15

I

Uradni list Evropske unije

( ) Za razvrstitev institucionalnih sektorjev (glej Poglavje 2 ESA 95), finančnih transakcij (glej Poglavje 5 ESA 95) in stanja zadolženosti (glej Poglavje 7 ESA 95) so uporabljene oznake iz ESA 95.
(2) Zahteve po podatke o stanju zadolženosti in o transakcijah so enake.
(*) V skladu s členom 2(1) NCB prenesejo ločene podatke za institucionalna podsektorja S.123 in S.124 ali, kadar ne morejo pripraviti ločenih podatkov, združene podatke za institucionalna podsektorja S.123+S.124.

Rezidenti zunaj euroobmočja

S.13

19

21

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.121+S.122

14

16

S.11

13

Rezidenti v drugih
sodelujočih državah
članicah

Skupaj

12

11

S.13
S.14+S.15

9

S.125

S.124 (*)

10

8

7

S.123 (*)

S.123+S.124 (*)

5

Skupaj

B

SL

6

S.11

S.121+S.122

4

Upnik

3

Skupaj

Skupaj

2

1

Dolžnik

A

Stanje zadolženosti (AF.41) in transakcije (F.41) (1) (2)

Kratkoročna posojila, nekonsolidirana

Tabela 4

L 30/10
2.2.2006

Nerezidenti

Skupaj

S.123+S.124 (*)

5

S.13
S.14+S.15

9

10

15

20

S.11

S.121+S.122

C

*

S.123+S.124 ( )

D

S.123 (*)

Rezidenti

E

S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

(1) Za razvrstitev institucionalnih sektorjev (glej Poglavje 2 ESA 95), finančnih transakcij (glej Poglavje 5 ESA 95) in stanja zadolženosti (glej Poglavje 7 ESA 95) so uporabljene oznake iz ESA 95.
(2) Zahteve po podatkih o stanju zadolženosti in o transakcijah so enake.
(*) V skladu s členom 2(1) NCB prenesejo ločene podatke za institucionalna podsektorja S.123 in S.124 ali, kadar ne morejo pripraviti ločenih podatkov, združene podatke za institucionalna podsektorja S.123+S.124.“

Rezidenti zunaj euroobmočja

S.13
S.14+S.15

19

21

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.123+S.124 (*)

14

16

S.11

S.121+S.122

13

Rezidenti v drugih
sodelujočih državah
članicah

Total

12

11

S.125

8

S.124 (*)

Skupaj

B

S.14+S.15

I

SL

7

S.123 (*)

S.121+S.122

4

Rezidenti

S.11

3

6

Skupaj

Skupaj

Upnik

2

1

Dolžnik

A

Stanje zadolženosti (AF.42) in transakcije (F.42) (1) (2)

Dolgoročna posojila, nekonsolidirana

Tabela 5

2.2.2006
Uradni list Evropske unije
L 30/11
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PRILOGA II
„PRILOGA II
Standardi za prenos in kodiranje
Za elektronski prenos statističnih informacij, opisanih v členu 2, NCB uporabljajo sistem, ki ga zagotavlja ESCB in temelji na
telekomunikacijskem omrežju ‚ESCB-Net’. Format sporočila, razvit za to izmenjavo statističnih informacij, je format
‚Gesmes/TS’. Vsaka časovna vrsta je kodirana z uporabo družine ključev MUFA, prikazane spodaj.

Družina ključev MUFA
Številka

Ime

Opis

Šifrant

1

Pogostost

Pogostost poročane vrste

CL_FREQ

2

Referenčno območje

Alfanumerična dvomestna oznaka države ISO za
državo članico, ki daje podatke

CL_AREA_EE

3

Kazalec prilagoditve

Dimenzija kaže, ali so bile za časovno vrsto
uporabljene kakršne koli prilagoditve, kot je npr.
desezoniziranje ali prilagoditev za število delovnih
dni

CL_ADJUSTMENT

4

Postavka (finančni
instrument)

Kategorija instrumenta časovne vrste

CL_MUFA_ITEM

5

Vrsta podatkov

Vrsta računa (t.j. bilance stanja, finančne transakcije
in drugi tokovi)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6

Prvotna zapadlost

Prvotna zapadlost finančnega instrumenta

CL_MATURITY_ORIG

7

Območje dolžnika

Rezidenčno območje institucionalne enote dolžnika

CL_AREA_EE

8

Sektor dolžnika

Sektor institucionalne enote dolžnika

CL_ESA95_SECTOR

9

Območje upnika

Rezidenčno območje institucionalne enote upnika

CL_AREA_EE

10

Sektor upnika

Sektor institucionalne enote upnika

CL_ESA95_SECTOR

11

Vrednotenje

Uporabljena metoda vrednotenja

CL_MUFA_VALUATION

12

Vir podatkov

Oznaka, uporabljena za določitev vira podatkov

CL_MUFA_SOURCE“

2.2.2006
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PRILOGA III

„PRILOGA III
Odstopanja v zvezi s časovnimi vrstami, naštetimi v Prilogi I, v tabelah od 1 do 5 (1)

1. Tekoči podatki (2)

Tabela/vrstica/stolpec

Opis časovne vrste

Prvi datum
prenosa (3)

BELGIJA
3/3-6/L-U

Vloge nerezidentov pri DFI, DFPIPFD, DFP in IPFD, razčlenjene po sektorju
in območju nasprotne stranke

3/7/L, U

Vloge nerezidentov pri ZDPS, razčlenjene po območju nasprotne stranke

4/12, 13, 1521/A-H

Kratkoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

5/12-21/A-H

Dolgoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

Četrto četrtletje
2008

NEMČIJA
1/9, 14/B, H, M

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki jih imajo NFD,
D in G

1/33/B, H, M

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki jih imajo NFD, D and G

1/33/N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki jih ima T

1/34/A, B, H, M, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki jih imajo celotno
gospodarstvo, NFD, D, G in T

1/37/N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov, ki ga ima T

1/38, 39/M

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja, ki ga imajo G, in neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov, ki ga imajo G

1/38, 39/N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja, ki ga ima T, in neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov, ki ga ima T

2/20/N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki jih je izdala T in ki jih ima celotno gospodarstvo

Tretje četrtletje
2006

Četrto četrtletje
2008

(1) Kratice: NFD = nefinančne družbe (S.11); DFI = denarne finančne institucije (S.121+122); DFPIPFD = drugi finančni posredniki (razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov) in izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.123+S.124); DFP = drugi finančni posredniki,
razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (S.123); IPFD = izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.124); ZDPS = zavarovalne
družbe in pokojninski skladi (S.125); D = država (S.13); CD = centralna država (S.1311); FD = federalna država (S.1312); LD = lokalna
država (S.1313); SSV = skladi socialne varnosti (S.1314); G = gospodinjstva in nepridobitni izvajalci storitev za gospodinjstva (S.14+S.15);
T = tujina (S.2); PPČ = posebne pravice črpanja.
(2) Odstopanja glede tekočih podatkov avtomatično vključujejo odgovarjajoča odstopanja glede preteklih podatkov.
(3) Četrtletja v tem stolpcu označujejo četrtletja, v katerih bo opravljen prvi prenos. Za prvi prenos velja časovna zakasnitev, določena v členu 4(1).
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Tabela/vrstica/stolpec

Uradni list Evropske unije

Opis časovne vrste

2/21/N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki jih je izdala T in
ki jih ima celotno gospodarstvo

2/23-25/N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov kot obveznost T

2/26/N

Prenosne premije in škodne rezervacije kot obveznosti T

4/3-21/B, H

Kratkoročna posojila, ki so jih NFD in D odobrile rezidentom in
nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

4/12-21/G

Kratkoročna posojila, ki so jih ZDPS odobrili nerezidentom, razčlenjena po
sektorju in območju nasprotne stranke

5/3-21/B, H

Dolgoročna posojila, ki so jih NFD in D odobrile rezidentom in
nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

5/12-21/G

Dolgoročna posojila, ki so jih ZDPS odobrili nerezidentom, razčlenjena po
sektorju in območju nasprotne stranke

2.2.2006
Prvi datum
prenosa (3)

Četrto četrtletje
2008

ŠPANIJA
1/19/A-E, G, N

2/6/A, C, D, F, N

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD,
DFI, DFPIPFD, DFP, ZDPS in T
Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti celotnega gospodarstva, DFI,
DFPIPFD, IPFD in T

Drugo četrtletje
2007

FRANCIJA
1/36/A-H, M, N

Delnice skladov denarnega trga, ki so jih izdale DFI euroobmočja in ki jih
imajo celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

Četrto četrtletje
2008

2/8/A, B, D, F, G, M

Kratkoročna posojila, ki so jih rezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFPIPFD, IPFD, ZDPS in G

Četrto četrtletje
2008

2/9/F

Kratkoročna posojila, ki so jih DFI odobrile IPFD

Četrto četrtletje
2008

2/10/A, B, D, F, G M

Kratkoročna posojila, ki so jih ne-DFI odobrile celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFPIPFD, IPFD, ZDPS in G

Četrto četrtletje
2008

2/12/A, D, F

Kratkoročna posojila, ki so jih nerezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu,
DFPIPFD in IPFD

Četrto četrtletje
2008

2/14/A, B, D, F, G,
M

Dolgoročna posojila, ki so jih rezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFPIPFD, IPFD, ZDPS in G

Četrto četrtletje
2008

2/15/F

Dolgoročna posojila, ki so jih DFI odobrile IPFD

Četrto četrtletje
2008

2/16/A, B, D, F, G,
M

Dolgoročna posojila, ki so jih ne-DFI odobrile celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFPIPFD, IPFD, ZDPS in G

Četrto četrtletje
2008

2/18/A, D, F

Dolgoročna posojila, ki so jih nerezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu,
DFPIPFD in IPFD

Četrto četrtletje
2008

3/4/L-O, R-U

Vloge rezidentov v drugih sodelujočih državah članicah, razčlenjene po sektorju nasprotne stranke, in rezidentov zunaj euroobmočja pri DFPIPFD

Četrto četrtletje
2008

3/7/L, U

Vloge rezidentov v drugih sodelujočih državah članicah (skupaj) in rezidentov zunaj euroobmočja pri ZDPS

Četrto četrtletje
2008

4, 5/2-21/A-B, D-H

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD,
DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili rezidentom in nerezidentom,
razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

Četrto četrtletje
2008

2.2.2006
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Opis časovne vrste

Prvi datum
prenosa (3)

1/4, 5, 7/A, B, M

Vloge, instrument skupaj, vloge pri rezidentih in vloge pri ne-DFI celotnega
gospodarstva, NFD in G

Četrto četrtletje
2008

1/4/N

Vloge, ki jih ima T

Četrto četrtletje
2006

1/9, 14/N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki jih ima T

Četrto četrtletje
2006

1/19/A, B, M

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD
in G

Četrto četrtletje
2008

1/19/N

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva T

Četrto četrtletje
2006

1/20, 24/A, B, M

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili celotno gospodarstvo,
NFD in G

Četrto četrtletje
2008

1/20, 24/N

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki jih je odobrila T

Četrto četrtletje
2006

1/34/A, B, M

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki jih imajo celotno
gospodarstvo, NFD in G

Četrto četrtletje
2008

1/33-35/N

Delnice, ki kotirajo na borzi, delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital ter delnice vzajemnih skladov, ki jih ima T

Četrto četrtletje
2008

1/37-39/M

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov, ki ga imajo G

Četrto četrtletje
2006

1/40/A, B, M

Prenosne premije in škodne rezervacije, ki jih imajo celotno gospodarstvo,
NFD in G

Četrto četrtletje
2006

1/41/A, B, M

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD in G

Četrto četrtletje
2008

1/41/N

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva T

Četrto četrtletje
2006

2/3/N

Vloge pri T

Četrto četrtletje
2006

2/4, 5/N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki jih je izdala T

Četrto četrtletje
2006

2/6/A, B, M

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti celotnega gospodarstva, NFD
in G

Četrto četrtletje
2008

2/6/N

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti T

Četrto četrtletje
2006

2/7, 8, 10, 13, 14,
16/A, B, M

Kratkoročna in dolgoročna posojila, odobrena celotnemu gospodarstvu,
NFD in G (instrument skupaj, posojila, ki so jih odobrili rezidenti, in posojila, ki so jih odobrile ne-DFI)

Četrto četrtletje
2008

2/7, 13/N

Kratkoročna in dolgoročna posojila, odobrena T

Četrto četrtletje
2006

2/20, 22/N

Delnice, ki kotirajo na borzi, in delnice vzajemnih skladov, ki jih je izdala T

Četrto četrtletje
2008

2/21/A, B, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki so jih izdali
celotno gospodarstvo, NFD in T

Četrto četrtletje
2008

2/23-26/N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih skladov ter prenosne premije in škodne
rezervacije kot obveznosti T

Četrto četrtletje
2006

2/27/A, B, M

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti celotnega gospodarstva, NFD in G

Četrto četrtletje
2008

2/27/N

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti T

Četrto četrtletje
2006

2/28/A, B, M

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto posojanje/neto
izposojanje (za transakcije) celotnega gospodarstva, NFD in G

Četrto četrtletje
2008

Tabela/vrstica/stolpec

IRSKA
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2.2.2006

Opis časovne vrste

Prvi datum
prenosa (3)

2/28/N

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto posojanje/neto
izposojanje (za transakcije) T

Četrto četrtletje
2006

3/1, 4-8/L-U

Vloge nerezidentov pri celotnem gospodarstvu, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS
in D, razčlenjene po sektorju in območju nasprotne stranke

4,5/1-21/A, B, H, I

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD,
D in G odobrili rezidentom in nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

Tabela/vrstica/stolpec

4, 5/12-21/D-G

Četrto četrtletje
2008

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih DFPIPFD, DFP, IPFD in ZDPS
odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

ITALIJA
3/3-6/M-T

Vloge nerezidentov pri DFI, DFPIPFD, DFP in IPFD, razčlenjene po sektorju
nasprotne stranke

4/13, 15-20/A-H

Kratkoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju nasprotne stranke

5/13-20/A-H

Četrto četrtletje
2008

Dolgoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju nasprotne stranke

NIZOZEMSKA
1/19/A-G, M, N

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD,
DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

1/33/A, C-F, N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD in T

1/34/A-H, M, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki jih imajo celotno
gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

1/35/A, C-F, N

Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD in T

1/36/A-H, M, N

Delnice skladov denarnega trga, ki so jih izdale DFI euroobmočja in ki jih
imajo celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in
T

2/6/A-G, M, N

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti celotnega gospodarstva, NFD,
DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/20/A, C-F, N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD in T

2/21/A-H, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D in T

2/22/A, C-E, N

Delnice vzajemnih skladov, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD, DFP in T

3/3-6/L-U

Vloge nerezidentov pri DFI, DFPIPFD, DFP in IPFD, razčlenjene po sektorju
in območju nasprotne stranke

3/7/L, U

Vloge nerezidentov pri ZDPS, razčlenjene po območju nasprotne stranke

4/12, 13, 1521/A-H

Kratkoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

5/12-21/A-H

Dolgoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

Četrto četrtletje
2008
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AVSTRIJA
1/19/A, C, D, G, N

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva celotnega gospodarstva, DFI,
DFPIPFD, ZDPS in T

1/33/A, C, D, N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD in T

1/34/A, C, D, G, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki jih imajo celotno
gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, ZDPS in T

1/41/A, C, D, G, N

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva celotnega gospodarstva, DFI,
DFPIPFD, ZDPS in T

2/6/A, C, D, G, N

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti celotnega gospodarstva, DFI,
DFPIPFD, ZDPS in T

2/20/A, C, D, N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD in T

2/21/A, C, D, G, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki so jih izdali
celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, ZDPS in T

2/27/A, C, D, G, N

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti celotnega gospodarstva, DFI,
DFPIPFD, ZDPS in T

2/28/A, C, D, G, N

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto posojanje/neto
izposojanje (za transakcije) celotnega gospodarstva, DFI, DFPIPFD, ZDPS in
T

Četrto četrtletje
2008

PORTUGALSKA
1/24/A, B

Dolgoročna posojila, ki so jih odobrili celotno gospodarstvo in NFD

1/34/A-H, M, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki jih imajo celotno
gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

1/41/A-G, M, N

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/16/A, B

Dolgoročna posojila, ki so jih ne-DFI odobrile celotnemu gospodarstvu in
NFD

2/21/A-H, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D in T

2/27/A-G, M, N

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti celotnega gospodarstva, NFD, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/28/A-H, M, N

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto posojanje/neto
izposojanje (za transakcije) celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

Četrto četrtletje
2007

FINSKA
1/34/A-H, M, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital, ki jih imajo celotno
gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

1/38, 39/M, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja, ki ga imajo G in T, in neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
pokojninskih skladov, ki ga imajo G in T

1/41/A-G/M, N

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/21/A-H, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D in T

Četrto četrtletje
2008
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2/24/A, G, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja kot obveznost celotnega gospodarstva, ZDPS in T

2/25/A, C-H, M, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov kot
obveznost celotnega gospodarstva, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in
T

2/27/A-G, M, N

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti celotnega gospodarstva, NFD, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/28/A-H, M, N

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto posojanje/neto
izposojanje (za transakcije) celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

4/13, 15-20/A-H

Kratkoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju nasprotne stranke

5/13-20/A-H

Dolgoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili nerezidentom, razčlenjena po sektorju nasprotne stranke

Četrto četrtletje
2008

2. Pretekli podatki (1)

Tabela/vrstica/stolpec

Prvi datum
prenosa (2)

Opis časovne vrste

Obseg podatkov

1/1/A, C, N

Denarno zlato in PPČ, ki jih imajo celotno gospodarstvo
in DFI ter so predmet transakcij s T

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/3/C-G, N

Gotovina, ki jo imajo DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS
in T

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/4, 5, 7/C-G

Vloge, instrument skupaj, pri rezidentih in pri ne-DFI, ki
jih imajo DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/6/A-H

Vloge celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP,
IPFD, ZDPS, D in G pri DFI

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/4/N

Vloge, ki jih ima T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

1/9, 14/A, C-F

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
jih imajo celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP in
IPFD

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/9, 14/N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
jih ima T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

IRSKA

(1) Odstopanja so samo glede preteklih podatkov, tekoči podatki so na voljo.
(2) Četrtletja v tem stolpcu označujejo četrtletja, v katerih bo opravljen prvi prenos. Za prvi prenos velja časovna zakasnitev, določena v členu 4(1).
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1/19/C-G

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/19/N

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

1/20, 24/C-F

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili
DFI, DFPIPFD, DFP in IPFD

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/20, 24/N

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki jih je odobrila T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

1/33, 35/A, C-F

Delnice, ki kotirajo na borzi, in delnice vzajemnih
skladov, ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD,
DFP in IPFD

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/36/A, C-G

Delnice skladov denarnega trga, ki so jih izdale DFI
euroobmočja in ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/37-39/M

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih
skladov, ki ga imajo G

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

1/37-39/N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih
skladov, ki ga ima T

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/40/A, B, M

Prenosne premije in škodne rezervacije, ki jih imajo
celotno gospodarstvo, NFD in G

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

1/40/N

Prenosne premije in škodne rezervacije, ki jih ima T

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/41/C-G

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

1/41/N

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

2/2/A, C, N

Gotovina, ki so jo izdali celotno gospodarstvo, DFI in T

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/3/A, C-F

Vloge pri celotnem gospodarstvu, DFI, DFPIPFD, DFP in
IPFD

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/3/N

Vloge pri T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

2/4, 5/A, C-F

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP in
IPFD

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007
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2/4, 5/N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
jih je izdala T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

2/6/C-G

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/6/N

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

2/7, 8, 10, 13, 14,
16/C-F

Kratkoročna in dolgoročna posojila, odobrena DFI,
DFPIPFD, DFP in IPFD (instrument skupaj, posojila, ki so
jih odobrili rezidenti, in posojila, ki so jih odobrile neDFI)

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/9, 15/A-G, M

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih odobrile
DFI celotnemu gospodarstvu, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP,
IPFD, ZDPS in G

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/7, 13/N

Kratkoročna in dolgoročna posojila, odobrena T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

2/20/A, C-F

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP in IPFD

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/20, 22/N

Delnice, ki kotirajo na borzi, in delnice vzajemnih
skladov, ki jih je izdala T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Četrto četrtletje
2008

2/21/C-G

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital,
ki so jih izdali DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/22/A, C-E

Delnice vzajemnih skladov, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD in DFP

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/25/C-F

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov kot obveznost DFI, DFPIPFD, DFP in
IPFD

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/24, 25/A, G

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov kot obveznost celotnega gospodarstva in
ZDPS ter neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov kot obveznost celotnega gospodarstva in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/23-26/N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih
skladov ter prenosne premije in škodne rezervacije kot
obveznosti T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

2/27/C-G

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/27/N

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008
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2/28/C-G

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto
posojanje/neto izposojanje (za transakcije) DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD in ZDPS

Od četrtega četrtletja
1997 do tretjega
četrtletja 2004

Četrto četrtletje
2007

2/28/N

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto
posojanje/neto izposojanje (za transakcije) T

Od četrtega četrtletja
1997 do prvega četrtletja 2006

Drugo četrtletje
2008

AVSTRIJA
1/1/A, C, H, I, N

Denarno zlato in PPČ, ki jih imajo celotno gospodarstvo,
DFI, D in CD ter so predmet transakcij s T

1/2/H-L

Gotovina in vloge, ki jih imajo D, CD, FD, LD in SSV

1/3/A-D, G, H, M,
N

Gotovina, ki jo imajo celotno gospodarstvo, NFD, DFI,
DFPIPFD, ZDPS, D, G in T

1/4/A-D, G, M, N

Vloge celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, ZDPS,
G in T

1/5/A-D, G, M, N

Vloge celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, ZDPS,
G in T pri rezidentih

1/6, 7/A-D, G, H,
M, N

Vloge celotnega gospodarstva NFD, DFI, DFPIPFD, ZDPS,
G in T pri DFI in ne-DFI

1/8/A, C, D, M

Vloge celotnega gospodarstva, DFI, DFPIPFD, G in T pri
nerezidentih

1/9, 14/A, C, D,
I-L, N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
jih imajo celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, CD, FD,
LD, SSV in T

1/10-13, 15-18/I, L

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
so jih izdali NFD, finančne družbe, ZDPS in nerezidenti
ter ki jih imajo CD in SSV

1/19/B, H-M

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva NFD, D, CD,
FD, LD, SSV in G

1/20, 24/A-D, I-N

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili
celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, CD, FD, LD,
SSV, G in T

1/21-23, 25-27/I, L

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih CD in SSV
odobrili NFD, ZDPS in G

1/28/H-L

Delnice in drug lastniški kapital, ki jih imajo D, CD, FD,
LD in SSV

1/29-32/I, L

Delnice in drug lastniški kapital, ki so jih izdali NFD,
finančne družbe, ZDPS in nerezidenti, ki jih imajo CD in
SSV

1/33/I

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki jih ima CD

1/34/B, H, M

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital,
ki ga imajo NFD, D in G

1/35/A, C, D, N

Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD in T

1/36/A, C, D, N

Delnice skladov denarnega trga, ki so jih izdale DFI
euroobmočja in ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI,
DFPIPFD in T

Od četrtega četrtletja
1997 do četrtega
četrtletja 2000,
razen od četrtega
četrtletja 1997 do
četrtega četrtletja
1998 za podatke,
zajete v Uredbi (ES)
št. 501/2004

Četrto četrtletje
2008
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1/37/M, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih
skladov, ki ga imajo G in T

1/38, 39/M, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja, ki ga imajo G in T, in neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih
skladov, ki ga imajo G in T

1/40/A-D, H-N

Prenosne premije in škodne rezervacije, ki jih imajo
celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, D, CD, FD,
LD, SSV, G in T

1/41/B, H-M

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva NFD, D, CD, FD,
LD, SSV in G

2/1/H-L

Gotovina, ki so jo izdali D, CD, FD, LD in SSV, in vloge
pri D, CD, FD, LD in SSV

2/2/A, C, I, N

Gotovina, ki so jo izdali celotno gospodarstvo, DFI, CD
in T

2/3/A, C, D, N

Vloge pri celotnem gospodarstvu, DFI, DFPIPFD in T

2/4, 5/A, C, D, I-L,
N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, CD, FD,
LD, SSV in T

2/6/B, H-M

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti NFD, D,
CD, FD, LD SSV in G

2/7/A, B, D, G, I-N

Kratkoročna posojila, odobrena celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFPIPFD, ZDPS, CD, FD, LD, SSV, G in T

2/8/A, B, D, G, M

Kratkoročna posojila, ki so jih rezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu, NFD, DFPIPFD, ZDPS in G

2/9, 10/A, B, D, G,
H, M

Kratkoročna posojila, ki so jih DFI in ne-DFI odobrile celotnemu gospodarstvu, NFD, DFPIPFD, ZDPS, D in G

2/11, 17/I, L

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih ZDPS odobrili CD in SSV

2/12/A, D,

Kratkoročna posojila, ki so jih nerezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu in DFPIPFD

2/13/A-D, G, I-N

Dolgoročna posojila, odobrena celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFI, DFPIPFD, ZDPS, CD, FD, LD, SSV, G in T

2/14/A-D, G, M

Dolgoročna posojila, ki so jih rezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu, NFD, DFI, DFPIPFD, ZDPS in G

2/15, 16/A-D, G,
H, M

Dolgoročna posojila, ki so jih DFI in ne-DFI odobrile celotnemu gospodarstvu, NFD, DFI, DFPIPFD, ZDPS, D in
G

2/18/A, C, D, M

Dolgoročna posojila, ki so jih nerezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu, DFI, DFPIPFD in G

2/19/H-L

Delnice in drug lastniški kapital, ki so jih izdali D, CD,
FD, LD in SSV
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2/21/B, H

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital,
ki so jih izdale NFD in D

2/22/A, C, D, N

Delnice vzajemnih skladov, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD in T

2/23/A, H-L, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih
skladov kot obveznost celotnega gospodarstva, D, CD,
FD, LD, SSV in T

2/24/A, G, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja kot obveznost celotnega gospodarstva, ZDPS in T

2/25/A, C, D, G, H,
M, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov kot obveznost celotnega gospodarstva,
DFI, DFPIPFD, ZDPS, D, G in T

2/26/A, H-L, N

Prenosne premije in škodne rezervacije kot obveznosti
celotnega gospodarstva, D, CD, FD, LD, SSV in T

2/27/A-D, G-N

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, ZDPS, D, CD, FD, LD,
SSV, G in T

2/28/B, H, M

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto
posojanje/neto izposojanje (za transakcije) NFD, D in G

L 30/23

Obseg podatkov

Prvi datum
prenosa (2)

Od četrtega četrtletja
1997 do četrtega
četrtletja 2000,
razen od četrtega
četrtletja 1997 do
četrtega četrtletja
1998 za podatke,
zajete v Uredbi (ES)
št. 501/2004

Četrto četrtletje
2008

Od četrtega četrtletja
1997 do drugega
četrtletja 2005

Drugo četrtletje
2008

PORTUGALSKA
1/1/A, C, N

Denarno zlato in PPČ, ki jih imajo celotno gospodarstvo,
DFI ter so predmet transakcij s T

1/3/A-H, M, N

Gotovina, ki jo imajo celotno gospodarstvo, NFD, DFI,
DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

1/4, 5/A-G, M, N

Vloge, instrument skupaj, in vloge celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T pri
rezidentih

1/6, 7/A-H, M

Vloge celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP,
IPFD, ZDPS, D in G pri MFI in ne-MFI

1/8/A, C-F

Vloge celotnega gospodarstva, DFI, DFPIPFD, DFP in
IPFD pri nerezidentih

1/9, 14/A, C-F, N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
jih imajo celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD
in T

1/19/A-G, M, N

Izvedeni finančni instrumenti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

1/20, 24/A-F, M, N

Kratkoročna in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili
celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD,
G in T

1/33/A, C-F, N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD in T
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1/34/A-H, M, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital,
ki jih imajo celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

1/35/A, C-F, N

Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD in T

1/36/A-H, M, N

Delnice skladov denarnega trga, ki so jih izdale DFI
euroobmočja in ki jih imajo celotno gospodarstvo, NFD,
DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

1/37/N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih
skladov, ki ga ima T

1/38, 39/M, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja, ki ga imajo G in T, in neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih
skladov, ki ga imajo G in T

1/40/A-F, M, N

Prenosne premije in škodne rezervacije, ki jih imajo
celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD,
G in T

1/41/A-G, M, N

Druge terjatve/obveznosti kot sredstva celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/2/A, C, N

Gotovina, ki so jo izdali celotno gospodarstvo, DFI in T

2/3/A, C-F, N

Vloge pri celotnem gospodarstvu, DFI, DFPIPFD, DFP,
IPFD in T

2/4, 5/A, C-F, N

Kratkoročni in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, ki
so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP,
IPFD in T

2/6/A-G, M, N

Izvedeni finančni instrumenti kot obveznosti celotnega
gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/7/A, B, D-G, M,
N

Kratkoročna posojila, odobrena celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/8/A, B, D-G, M

Kratkoročna posojila, ki so jih rezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu, NFD, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS in G

2/9, 10/A, B, D-H,
M

Kratkoročna posojila, ki so jih DFI in ne-DFI odobrile celotnemu gospodarstvu, NFD, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS,
D in G

2/12/A, D-F

Kratkoročna posojila, ki so jih nerezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu, DFPIPFD, DFP in IPFD

2/13/A, B, D-G, M,
N

Dolgoročna posojila, odobrena celotnemu gospodarstvu,
NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/14/A, B, D-G, M

Dolgoročna posojila, ki so jih rezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS
in G

2/15, 16/A -H, M

Dolgoročna posojila, ki so jih DFI in ne-DFI odobrile celotnemu gospodarstvu, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD,
ZDPS, D in G
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2/18/A, C-F

Dolgoročna posojila, ki so jih nerezidenti odobrili celotnemu gospodarstvu, DFI, DFPIPFD, DFP in IPFD

2/20/A, C-F, N

Delnice, ki kotirajo na borzi, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD in T

2/21/A-H, N

Delnice, ki ne kotirajo na borzi, in drug lastniški kapital,
ki so jih izdali celotno gospodarstvo, NFD, DFI, DFPIPFD,
DFP, IPFD, ZDPS, D in T

2/22/A, C-E, N

Delnice vzajemnih skladov, ki so jih izdali celotno gospodarstvo, DFI, DFPIPFD, DFP in T

2/23/A, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in v rezervacijah pokojninskih
skladov kot obveznost celotnega gospodarstva in T

2/24/A, G, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja kot obveznost celotnega gospodarstva, ZDPS in T

2/25/A, C-H, M, N

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah pokojninskih skladov kot obveznost celotnega gospodarstva,
DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D, G in T

2/26/A, N

Prenosne premije in škodne rezervacije kot obveznosti
celotnega gospodarstva in T

2/27/A-G, M, N

Druge terjatve/obveznosti kot obveznosti celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, G in T

2/28/A-H, M, N

Neto finančna sredstva (za stanje zadolženosti) in neto
posojanje/neto izposojanje (za transakcije) celotnega gospodarstva, NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS, D,
G in T

3/1, 3-8/A-U

Vloge rezidentov in nerezidentov pri celotnem gospodarstvu, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS in D, razčlenjene po
sektorju in območju nasprotne stranke

4/1-21/A-H

Kratkoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo,
NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili rezidentom in nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke

5/1-21/A-I

Dolgoročna posojila, ki so jih celotno gospodarstvo,
NFD, DFI, DFPIPFD, DFP, IPFD, ZDPS in D odobrili rezidentom in nerezidentom, razčlenjena po sektorju in območju nasprotne stranke
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Od četrtega četrtletja
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Od četrtega četrtletja
1997 do drugega
četrtletja 2005

Drugo četrtletje
2008

Od četrtega četrtletja
1997 do drugega
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Četrto četrtletje
2008“

