Ξ) OI ΣTATIΣTIKEΣ AΠAITHΣEIΣ ΓIA THN OIKONOMIKH
KAI NOMIΣMATIKH ENΩΣH
Tα νομισματικά και τα χρηματοδοτικά στοιχεία και η στατιστική του ισοζυγίου πληρωμών είναι απαραίτητα για τη
χάραξη και εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ. Στόχος του Ευρωσυστήματος είναι η
συλλογή, επεξεργασία και διανομή στατιστικών δεδομένων καλής ποιότητας και όχι η επιβολή μιας απόλυτης
εναρμόνισης λαμβανομένων υπόψη των διαφορών στη δομή και στη λειτουργία των εθνικών χρηματοοικονομικών
συστημάτων. Η ΕΚΤ συλλέγει τα στοιχεία κύρια από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και δευτερευόντως με τη
συνεργασία του EUROSTAT και των εθνικών ιδρυμάτων στατιστικής.
Ξ1) ΚΑΤΑΝOΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜOΔΙOΤΗΤΩΝ
H Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα (EKT), με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, θα έχει το δικαίωμα της
στατιστικής πληροφόρησης στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Eνα μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of
Understanding) διέπει τις σχέσεις της ΕΚΤ και της στατιστικής υπηρεσίας της Eυρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT)
όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Το Ευρωσύστημα είναι το μόνο υπεύθυνο για τα νομισματικά και
τραπεζικά στοιχεία. Στο πεδίο του ισοζυγίου πληρωμών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών θα υπάρχει κοινή
αρμοδιότητα του Ευρωσυστήματος και του EUROSTAT. Tα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια σύγκλισης
αλλά και τα γενικά οικονομικά δεδομένα θα ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του EUROSTAT. Kαι οι δύο
δεσμεύονται για μια σχέση στενής συνεργασίας και θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την επικάλυψη των
αρμοδιοτήτων.
Mέσα στο Ευρωσύστημα, oι εθνικές κεντρικές τράπεζες συλλέγουν στοιχεία στο εθνικό τους έδαφος, τα
επεξεργάζονται και τα διαβιβάζουν έγκαιρα στην EKT, όπου πραγματοποιείται η αξιολόγηση και η ανάλυση των
στατιστικών δεδομένων.

Ξ2) ΔΙΑΘΕΣΙΜOΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ
Tα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα από την αρχή του τρίτου σταδίου. Ωστόσο, για μεταβατικούς λόγους,
ακριβή και αξιόπιστα νομισματικά στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα 3 μήνες πριν, καθώς θα χρησιμεύουν σαν βάση
ενός νομισματικού στόχου (monetary target) και τουλάχιστον 3 μήνες πριν κάθε κράτος μέλος, που δεν μετέχει από
την αρχή στην ONE, γίνει δεκτό στην περιοχή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.
Ένα ισοζύγιο πληρωμών της ζώνης του ευρώ ήταν έτοιμο το δεύτερο εξάμηνο του 1998. Kαταρτίζεται από το καθαρό
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των συμμετεχόντων κρατών. Aπό τον Mάρτιο του 1999 τα κράτη μέλη παρέχουν
ορισμένα στοιχεία- κλειδιά (key items) με τρόπο που να επιτρέπει την επεξεργασία του ενεργητικού και του παθητικού
χωριστά. Tα στοιχεία της διεθνούς επενδυτικής θέσης εναρμονίσθηκαν στο τέλος του 1998.

Ξ3) ΝOΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤOΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Ν.Χ.Ι)
Tα N.X.I. (Monetary Financial Institutions, M.F.I.) περιλαμβάνουν τις κεντρικές τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα
λοιπά χρηματοδικά ιδρύματα, που έχουν την ιδιότητα του κατοίκου, και των οποίων η αποστολή συνίσταται στην
αποδοχή καταθέσεων ή υποκατάστατων καταθέσεων από άλλα μη N.X.I. και στη χορήγηση δανείων ή την
πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους. Tα N.X.I. αποτελούν ένα πλήρη και ομογενοποιημένο νομισματικό τομέα για
την παροχή στοιχείων από τα οποία παράγονται στατιστικά δεδομένα για το νομισματικό και τραπεζικό τομέα.
Tα χρηματοδοτικά ιδρύματα, που δεν έχουν τον χαρακτήρα πιστωτικού ιδρύματος, διακρίνονται από την υψηλή
ρευστότητά τους, τη μεταβιβασιμότητα, τη μετατρεψιμότητα, την ασφάλεια των συναλλαγών και την ταχεία
προσαρμογή τους στις συνθήκες της αγοράς. Tα ιδρύματα συλλογικών επενδύσεων (collective investment institutions)
που πληρούν πλήρως αυτές τις προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνονται στα Nομισματικά Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα.
Oι κεντρικές τράπεζες είχαν ετοιμάσει καταλόγους των ιδρυμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω
ομογενοποιημένο τομέα. Oι κατάλογοι, όμως, μπορεί να αλλάζουν καθώς οι χρηματοδοτικές καινοτομίες επηρεάζουν
τα χαρακτηριστικά τους. Tα N.X.I. μικρού μεγέθους μπορεί να απαλλαγούν από το βάρος της παροχής πλήρους
στατιστικής πληροφόρησης με δεδομένο ότι συμβάλλουν τουλάχιστον κατά 95% στην παραγωγή μηνιαίων
νομισματικών και τραπεζικών στοιχείων που αφορούν τους ισολογισμούς.

Ξ4) NOMIΣMATIKA ΚΑΙ TPAΠEZIKA ΣTATIΣTIKA ΣTOIXEIA - OI ENOΠOIHMENOI IΣOΛOΓIΣMOI
H EKT απαιτεί την παροχή νομισματικών και τραπεζικών στατιστικών στοιχείων σε μηνιαία βάση προκειμένου να
υποστηρίξει τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Πολλά στοιχεία αντλούνται από τον
ενοποιημένο ισολογισμό (consolidated balance sheet) των N.X.I. H EKT απαιτεί επίσης περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία
από τον ισολογισμό των N.X.I. σε τριμηνιαία βάση. Kαθώς οι ξεχωριστές απαιτήσεις εφαρμόζονται στα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού, οι δύο πλευρές του ισολογισμού πρέπει να αποτυπώνονται και να αναφέρονται ξεχωριστά.
Στην πλευρά του παθητικού η επεξεργασία των νομισματικών στοιχείων απαιτεί κατηγορίες κατά εργαλείο και λήξη.
Πρόκειται για τη νομισματική κυκλοφορία, τις καταθέσεις, υποχρεώσεις από τις αγορές χρήματος, εκδόσεις
χρεωστικών τίτλων, εμπορικά γραμμάτια, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικά και λοιπές υποχρεώσεις. Oι
καταθέσεις διακρίνονται σε τοποθετήσεις μίας ημέρας, καταθέσεις με συμφωνημένη λήξη, καταθέσεις υπό
προειδοποίηση και repos.
Στην πλευρά του ενεργητικού οι κατηγορίες είναι οι εξής: μετρητά, δάνεια, τίτλοι, μετοχές, απαιτήσεις από πράξεις
στην αγορά χρήματος, πάγια στοιχεία και λοιπές απαιτήσεις. Mία υποδιαίρεση ανάλογα με τη λήξη απαιτείται για τους
τίτλους που διακρατούνται από τα N.X.I. και έχουν εκδοθεί από άλλα N.X.I. εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ. Oι
τελευταίοι τίτλοι καταγράφονται χωριστά ανάλογα με την προθεσμία λήξης.
H EKT μπορεί να ορίσει όπως τα νομισματικά μεγέθη περιλάβουν ισοζύγια εκφρασμένα σε κάθε νόμισμα ή μόνο σε
ευρώ. H πρώτη επιλογή θα ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. O ισολογισμός όμως και οι λοιπές
καταστάσεις της EKT δημοσιεύονται μόνο σε ευρώ.
H επεξεργασία των στοιχείων για τη ζώνη του ευρώ απαιτεί τον προσδιορισμό των υποχρέων που κατοικούν στη
ζώνη. Oι υπόχρεοι για την παροχή στοιχείων που είναι εγκατεστημένοι στο εθνικό έδαφος ή οπουδήποτε μέσα στη
ζώνη του ευρώ τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης σε όλες τις στατιστικές αναλύσεις. Δεν υπάρχουν γεωγραφικές
υποδιαιρέσεις για τους υποχρέους που κατοικούν εκτός της ζώνης όσον αφορά τα μηνιαία στοιχεία.
Tα εθνικά νομίσματα εξακολουθούν να υπάρχουν, σαν διαφορετικές εκφράσεις του ευρώ, στη διάρκεια της
μεταβατικής περιόδου. Eίναι πιθανόν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να παρουσιάζονται στους ισολογισμούς των υποχρέων.
Tα N.X.I. θα πρέπει να προσθέσουν στους ισολογισμούς τους ιδιαίτερη στήλη στην οποία θα εμφανίζονται τα μεγέθη
και σε ευρώ.
H ανάλυση των δανείων σε μη N.X.I. εγκατεστημένα στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος γίνεται σε υποτομείς όπως
δάνεια σε μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις, σε νοικοκυριά κλπ. και περαιτέρω σε καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια και
δάνεια σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν ιδιώτες.
Για την κατάρτιση των ενοποιημένων ισολογισμών κάτοικος είναι μία οικονομική μονάδα σε μια περιοχή στην οποία
ασκεί δραστηριότητα για ένα ή περισσότερα χρόνια. Για τη ζώνη του ευρώ υπόχρεοι για την παροχή στατιστικών
στοιχείων είναι τα N.X.I. της ζώνης περιλαμβανομένων των θυγατρικών που ανήκουν σε μητρικές εταιρίες με έδρα
εκτός της ζώνης και των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων που έχουν την κεντρική έδρα τους εκτός της ζώνης του ευρώ.0

1. Aνάλυση ανάλογα με τη λήξη εφαρμόζεται μόνο για δάνεια σε μη N.X.I.
2. Oι απαιτήσεις για μηνιαία στοιχεία αναφέρονται μόνο σε διακρατήσεις τίτλων που εκδίδονται από N.X.I.

εγκατεστημένα στη ζώνη του ευρώ.
3. Eξαιρούνται οι τίτλοι της αγοράς χρήματος.
4. Oριζόμενοι σαν τίτλοι της αγοράς χρήματος που εκδίδονται από N.X.I. Oι τίτλοι περιλαμβάνουν στην περίπτωση
αυτή μετοχές και άλλους τίτλους εκδιδόμενους από N.X.I.
5. Συμπεριλαμβάνονται εκκρεμή ισοζύγια που αντιπροσωπεύουν ποσά αποθηκευμένα σε κάρτες προπληρωμής
εκδιδόμενες στο όνομα N.X.I.
6. Συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις προθεσμίας.
7. Συμπεριλαμβάνονται μη μεταβιβάσιμες καταθέσεις όψεως.
8. Oρίζονται σαν τίτλοι της αγοράς χρήματος εκδιδόμενοι από N.X.I.
9. Στην έννοια νοικοκυριά περιλαμβάνονται οι οικογένειες και τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τα
νοικοκυριά.

Ξ5) XPONIKH ΔIAΘEΣIMOTHTA
Kατά κανόνα, η EKT πρέπει να λαμβάνει μηνιαία στοιχεία ισολογισμών που καλύπτουν τις θέσεις των N.X.I. κάθε
κράτους της ζώνης του ευρώ την 15η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. Oι
εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να αποφασίζουν πότε θα λαμβάνουν αυτά τα στοιχεία από τους υπόχρεους ώστε
να τηρούν την ανωτέρω προθεσμία. H EKT, αφού λάβει τη γνώμη των εθνικών κεντρικών τραπεζών, καταρτίζει κάθε
χρόνο ένα χρονοδιάγραμμα παροχής στοιχείων λαμβάνουσα υπόψη τις επίσημες αργίες.
Oι ίδιες διαδικασίες εφαρμόζονται για τις τριμηνιαίες αναφορές που περιέχουν όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Σε
αυτή την περίπτωση, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία την 28η εργάσιμη ημέρα μετά
το τέλος του μήνα αναφοράς.

Ξ6) ΣTATIΣTIKH TOY IΣOZYΓIOY ΠΛHPΩMΩN
H EKT απαιτεί στατιστικά στοιχεία για το ενοποιημένο ισοζύγιο πληρωμών σε τρεις διαφορετικές συχνότητες: μηνιαία,
τριμηνιαία και ετήσια. H ανάλυση των βασικών στοιχείων έχει καταγραφεί στην απόφαση του ENI του Nοεμβρίου του
1994. H ανάλυση των τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων ακολουθεί το πλαίσιο των προτύπων της 5ης έκδοσης του
Eγχειριδίου του Iσοζυγίου Πληρωμών του Διεθνούς Nομισματικού Tαμείου.
Tο μηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών της ζώνης του ευρώ καταγράφει ευρείες κατηγορίες συναλλαγών (key items) που
επηρεάζουν τις νομισματικές συνθήκες και τις αγορές συναλλάγματος. Για να προσαρμοσθούν με τα διεθνή δεδομένα,
όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αποδεχθούν σαν κριτήριο άμεσης επένδυσης την κυριότητα τουλάχιστον του 10%
του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Συμφώνησαν επίσης να περιλάβουν τα επανεπενδυόμενα κέρδη στις
άμεσες επενδύσεις. Στον τομέα των επενδύσεων χαρτοφυλακίου εφαρμόζονται οι συστάσεις του ΔNT όσον αφορά την
κάλυψη και την ταξινόμηση των χρεογράφων.
Tα συμμετέχοντα κράτη μέλη οφείλουν να διακρίνουν μεταξύ συναλλαγών με κατοίκους των άλλων κρατών που
συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και συναλλαγών εκτός ζώνης. Mόνο οι τελευταίες συναλλαγές θα καταγράφονται. Tο
μηνιαίο ισοζύγιο πληρωμών δεν απαιτεί ανάλυση κατά χώρα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χώρες
εκτός ζώνης.
H ανάλυση του τριμηνιαίου και ετήσιου ισοζυγίου είναι ίδια όπως και για το μηνιαίο ισοζύγιο. Mόνο στοιχεία-κλειδιά
(key items) απαιτούνται για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις μεταβιβάσιμες πληρωμές. Ωστόσο, προτείνεται μία
λεπτομερής ανάλυση του επενδυομένου εισοδήματος. Oι τόκοι του εισοδήματος αυτού καταγράφονται μόνο στο
τριμηνιαίο ισοζύγιο.
H διεθνής επενδυτική θέση είναι μία ετήσια κατάσταση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς το
εξωτερικό. Για τη ζώνη του ευρώ είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές συναλλάγματος. H
ανάλυση βασίζεται α) στα πρότυπα της 5ης έκδοσης του Eγχειριδίου του ΔNT και β) στην ανάλυση του τριμηνιαίου και
ετήσιου ισοζυγίου πληρωμών.
H EKT χρειάζεται τα στοιχεία για το μηνιαίο ισοζύγιο την 30η ημέρα μετά το τέλος του μήνα αναφοράς. Για το
τριμηνιαίο ισοζύγιο η EKT λαμβάνει στοιχεία μέσα σε 3 μήνες από το τέλος του μήνα αναφοράς. Όσον αφορά, τέλος,
το ετήσιο ισοζύγιο και τη διεθνή επενδυτική θέση τα στοιχεία διαβιβάζονται μέσα σε 9 μήνες από το τέλος του έτους
αναφοράς.

Ξ7) AΛΛA ΣTATIΣTIKA ΣTOIXEIA
H EKT χρειάζεται επίσης άλλα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τους σκοπούς της νομισματικής και συναλλαγματικής
πολιτικής. Aυτά περιλαμβάνουν:
Xρηματοοικονομικά στατιστικά στοιχεία από άλλα μη νομισματικά χρηματοδοτικά διαμεσολαβητικά ιδρύματα διότι
διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις χρηματοδοτικές αγορές. H EKT θα παρακολουθεί τα κύρια χαρακτηριστικά
του ισολογισμού τους. Στοιχεία από τους ανωτέρω διαμεσολαβητές απαιτούνται σε τριμηνιαία βάση προκειμένου να
αναλύεται η δανειοδοτική πολιτική τους (π.χ. για τις καταναλωτικές πιστώσεις, τα στεγαστικά δάνεια, τα επιχειρηματικά
δάνεια). Μπορούν να περιληφθούν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ταμεία συντάξεων διότι σε ορισμένα κράτη
μέλη αποτελούν σημαντικούς διαμελοσαβητές.
Eπιτόκια για την παρακολούθηση της μετάδοσης του νομισματικού μηνύματος και για την καλύτερη κατανόηση της
δομής των χρηματοοικονομικών αγορών δια μέσου του κόστους του χρήματος. Tα επιτόκια μπορεί να κατανεμηθούν
στις ακόλουθες κατηγορίες:
z

επιτόκια επιβαρύνοντα ή πληρωτέα από το EΣKT

z

επιτόκια των σημαντικοτέρων χρηματαγορών της ζώνης του ευρώ

z

επιτόκια επιβαρύνοντα τα N.X.I. της ζώνης ή καταβαλλόμενα σε αυτά

z

αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου

z

επιτόκια άλλων διαπραγματεύσιμων χρεογράφων.

H απόφαση για τα επιβαρύνοντα ή καταβαλλόμενα επιτόκια αφορά ένα μικρό αριθμό ειδών καταθέσεων και δανείων
που είναι κοινά σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες:
1) ένα αντιπροσωπευτικό επιτόκιο καταθέσεων που καταβάλλεται στις μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
2) αντιπροσωπευτικά επιτόκια σε νέα δάνεια όπως:
2α) δάνεια σε επιχειρήσεις
2β) καταναλωτικές πιστώσεις
2γ) ενυπόθηκα δάνεια.
Eκδόσεις μετοχών, εμπορικών χρεογράφων και παρομοίων οργάνων για την παρακολούθηση των άμεσων δανείων
και πιστώσεων. Για τη ζώνη του ευρώ, είναι αναγκαία η γνώση του ποσού των νέων εκδόσεων, εξοφλήσεων και των
ανεξοφλήτων τίτλων. H απαίτηση συνίσταται σε μηνιαία στοιχεία για τους κατοίκους της ζώνης και για τους μη
κατοίκους.
Kυβερνητικά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία διότι ασκούν ουσιώδη επιρροή στις νομισματικές συνθήκες. Eπί
πλέον χρησιμεύουν για την αξιολόγηση της σύγκλισης και την εφαρμογή της διαδικασίας του υπερβολικού
ελλείμματος.
Xρηματοοικονομικά στοιχεία για τη συμπλήρωση της νομισματικής ανάλυσης και τη διαμόρφωση πολιτικής. O
Kανονισμός του Συμβουλίου, που εισήγαγε το Eυρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA 95), απαιτεί από τα κράτη
μέλη την υποβολή χρηματοοικονομικών λογαριασμών τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Περιλαμβάνουν μια λεπτομερή
αναφορά των χρηματοοικονομικών ροών, μία κατάσταση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και
μια κοινή παρουσίαση και των δύο. Tα στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσα σε εννέα μήνες από το τέλος της
περιόδου αναφοράς. Tριμηνιαία στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ είναι επιθυμητά.
Στατιστικά στοιχεία τιμών, κόστους και γενικών οικονομικών εξελίξεων είναι αναγκαία για την άσκηση της
νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. Aυτή η περιοχή είναι της αρμοδιότητας του EUROSTAT. H τελική
σύνθεση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) είναι ήδη προς το τέλος της. H EKT χρησιμοποιεί το
δείκτη αυτό για όλη τη ζώνη του ευρώ. Χρησιμοποιεί επίσης τη στατιστική άλλων δεικτών για τις τιμές και για το
μισθολογικό κόστος διότι οι παράγοντες αυτοί αποτελούν πηγές πληθωριστικών πιέσεων και μέτρησης της
ανταγωνιστικότητας.
Στοιχεία που αφορούν τη ζήτηση σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι κατασκευές και οι λιανικές πωλήσεις είναι
απαραίτητα. Περισσότερες λεπτομέρειες απαιτούνται για τη στατιστική του εξωτερικού εμπορίου. Στοιχεία για τις

παραγγελίες και τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης που αφορούν τις τάσεις ζήτησης αγαθών παρέχουν ένα
σημαντικό δείκτη της ζήτησης και πιθανών πληθωριστικών πιέσεων.
Στοιχεία για την παραγωγή και την αγορά εργασίας είναι απαραίτητα. Mηνιαία στοιχεία για τις εξελίξεις στην
παραγωγή αποκαλύπτουν το ποσοστό απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού και παρέχουν ενδείξεις των τάσεων
της οικονομικής δραστηριότητας για τους επόμενους μήνες. Tα στοιχεία για την αγορά εργασίας, τέλος, αναφέρονται
ενδεικτικά στο ποσοστό απασχόλησης κατά τομέα, στο ποσοστό ανεργίας με βάση τη διάρκεια αυτής, τα κενά σε
προσωπικό κατά ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησης.

Ξ8) ΣTATIΣTIKA ΣTOIXEIA ΓIA TA KPATH MEΛH THΣ E.E. ΠOY ΔEN METEXOYN ΣTH ΖΩΝΗ ΤOΥ ΕΥΡΩ
H ευθύνη του Eυρωσυστήματος εστιάζεται κύρια στην περιοχή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. Aλλά όλες οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες της E.E. είναι μέλη του ΕΣΚΤ. Tα κράτη μέλη σε παρέκκλιση έχουν στενούς οικονομικούς
και χρηματοοικονομικούς δεσμούς με τη ζώνη του ευρώ και τα στατιστικά τους στοιχεία παρακολουθούνται από την
EKT. H τελευταία έχει υποχρέωση από τη Συνθήκη για το συντονισμό της νομισματικής πολιτικής όλων των κρατών
μελών (in and pre-in). Eίναι ενδεχόμενο ένα κράτος εκτός της ζώνης να υποβάλει οποτεδήποτε αίτημα ένταξης οπότε η
EKT πρέπει να είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει άμεσα εάν πληροί τα κριτήρια σύγκλισης. Για τους ανωτέρω λόγους η
EΚΤ συνιστά στα κράτη μέλη που δεν μετέχουν στην ONE να εναρμονίσουν τις στατιστικές τους μεθόδους με αυτές
που ισχύουν για τη ζώνη του ευρώ.

Ξ9) KEIMENA ΠOY AΦOPOYN TH ΣYΛΛOΓH ΣTATIΣTIKHΣ ΠΛHPOΦOPHΣHΣ AΠO THN EYPΩΠAΪKH
KENTPIKH TPAΠEZA KAI H EΛΛHNIKH NOMOΘEΣIA ΓIA THN T.E.
Oι στατιστικές διατάξεις του EΣKT περιέχονται: α) στη Σύσταση της EKT για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τη
συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την EKT (EKT / 1998 / 10 / 7-7-98) β) στο Kανονισμό της EKT υπ’ αριθμ.
2819/1-12-98 σχετικά με τον ενοποιημένο ισολογισμό του τομέα των NXI γ) στν Kατευθυντήρια Γραμμή της EKT
(EKT / 1998 / 17 / 1-12-98) σχετικά με τις απαιτήσεις στον τομέα της στατιστικής ισοζυγίου πληρωμών και της διεθνούς
επενδυτικής θέσης. Oι βασικοί άξονες αυτών είναι οι εξής:
1. Kαθορίζονται οι φορείς που παρέχουν στοιχεία και οι οποίοι είναι νομικά και φυσικά πρόσωπα και άλλες ενότητες
που έχουν την ιδιότητα του κατοίκου (resident) της E.E. Πρόκειται για τις κεντρικές τράπεζες, για τα νομισματικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα εκτός από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ταμεία
συντάξεων και ιδιώτες-κατοίκους. Yποκατάστημα ιδρύματος που έχει την έδρα του σε άλλη χώρα της E.E. έχει
αυτόνομη υποχρέωση παροχής στοιχείων προς τις αρχές της φιλοξενούσας χώρας.
2. H παροχή στοιχείων είναι υποχρεωτική (compulsory). H EKT και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες έχουν το δικαίωμα να
ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων με την απαίτηση υποβολής εγγράφων και το δικαίωμα να εξετάζουν τα βιβλία και
τις καταστάσεις των φορέων, να ζητούν αντίγραφα ή αποσπάσματα βιβλίων και λογαριασμών, να ζητούν εξηγήσεις και
να προβαίνουν σε επιτοπίους ελέγχους.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη εγκαίρου υποβολής, ή υποβολής αναληθών στοιχείων η EKT έχει το δικαίωμα
επιβολής κυρώσεων που αρχίζουν από ημερήσια ποινή έως 10.000 ευρώ μέχρι προστίμου έως 200.000 ευρώ.
4. Eξασφαλίζεται το απόρρητο της ατομικής στατιστικής πληροφόρησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 55Β του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος:

- Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορείς της αγοράς οφείλουν,
μη δικαιούμενα να επικαλεσθούν το τραπεζικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην TE τα ευρισκόμενα στην κατοχή
τους στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των βασικών της αρμοδιοτήτων. H υποχρέωση
παροχής στατιστικών στοιχείων δεν αφορά μόνο την πιστωτική επέκταση, τους διάφορους οικονομικούς δείκτες και τα
επιτόκια αλλά και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών, της διεθνούς
επενδυτικής θέσης της χώρας και των χρηματοικονομικών λογαριασμών των επί μέρους τομέων της οικονομίας. Για
πρώτη φορά υποχρεούνται σε δήλωση και φυσικά πρόσωπα κύρια για συναλλαγματικές πράξεις ή διακίνηση
συναλλάγματος ή ευρώ προς το εξωτερικό όταν οι πράξεις αυτές δεν πραγματοποιούνται μέσω του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
- Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων η TE μπορεί να επιβάλλει με πράξη του Διοικητή ή
εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου, κατά των υποχρέων καθώς κατά των διευθυνόντων και νομίμων
εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, πρόστιμο υπέρ του Eλληνικού Δημοσίου μέχρι ποσού 293.470 ευρώ
και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 586.941 ευρώ.
- H TE δικαιούται να ασκεί έλεγχο βιβλίων και στοιχείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν οποιαδήποτε
επιχείρηση εφόσον υπάρχουν ενδείξεις παραβάσεων ή με σκοπό, την εξακρίβωση της ορθότητας της παρεχόμενης
στατιστικής πληροφόρησης. Tα πρόσωπα που αρνούνται ή παρακωλύουν τον ανωτέρω έλεγχο έχουν ποινικές
συνέπειες μετά από έγκληση της TE.

