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Περίληψη νέων όρων 

 

       Νέα ορολογία        Παλαιά ορολογία             Λόγος αλλαγής 

Υπηρεσίες μεταποίησης 
Επεξεργασία (εμπορευ-

μάτων και υπηρεσιών) 

Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την 

κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια 

   

Πρωτογενές εισόδημα Εισόδημα 
Εναρμόνιση με το σύστημα εθνικών 

λογαριασμών (ΣΕΛ) 

   

Δευτερογενές εισόδημα Τρέχουσες μεταβιβάσεις Εναρμόνιση με το σύστημα ΣΕΛ 

   

Επανεπένδυση κερδών (αφορά 

μόνο το ισοζύγιο χρηματο-

οικονομικών συναλλαγών) 

Επανεπενδυθέντα κέρδη 

(ισοζύγιο χρηματο-

οικονομικών συναλλαγών) 

Καλύτερη παρουσίαση και έμφαση στις 

διασυνδέσεις με τις άλλες κατηγορίες 

του λογαριασμού χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών 

   

Καθαρή δανειοδότηση/ 

καθαρός δανεισμός 

Μεταβιβάσεις λογαριασμών 

χρηματοοικονομικών και 

κεφαλαιουχικών συν-

αλλαγών 

Εναρμόνιση με το σύστημα ΣΕΛ 

   

Καθαρή ανάληψη 

υποχρεώσεων 

Η εισροή κεφαλαίων 

(πιστώσεις στο λογα-  

ριασμό χρηματο-

οικονομικών συναλλαγών) 

Προβάλει καλύτερα τις διασυνδέσεις 

με τις αλλαγές στη διεθνή επενδυτική 

θέση 

   

Καθαρή απόκτηση 

χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων 

Εκροή κεφαλαίων      

(χρεώσεις στο λογαριασμό 

χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών) 

Προβάλει καλύτερα τις διασυνδέσεις 

με τις αλλαγές στη διεθνή επενδυτική 

θέση 
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Άμεσες ξένες επενδύσεις, 

καθαρή απόκτηση 

χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

στο εξωτερικό 

BPM6: Μετάβαση από τη μεθοδολογία 

καταγραφής με βάση την κατεύθυνση, 

προς τη μεθοδολογία ξεχωριστής 

καταγραφής των συναλλαγών 

ενεργητικού/παθητικού 

   

Άμεσες ξένες επενδύσεις, 

καθαρή ανάληψη υπο-

χρεώσεων 

Άμεσες ξένες επενδύσεις 

στη χώρα αναφοράς 

BPM6: Μετάβαση από τη μεθοδολογία 

καταγραφής με βάση την κατεύθυνση, 

προς τη μεθοδολογία ξεχωριστής 

καταγραφής των συναλλαγών 

ενεργητικού/παθητικού 

   

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα Ομόλογα και γραμμάτια BPM6 

   

Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα Μέσα χρηματαγοράς BPM6 
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Περίληψη κυριότερων αλλαγών στα πρόσημα 

 

Συναλλαγή Νέο πρόσημο Παλαιό πρόσημο 

Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, εισπράξεις 
+ 

+ 

 

Ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, πληρωμές 
+ 

                 + (για EΚΤ) 

 

 

Καθαρό υπόλοιπο ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών 

 

Εισρπάξ – Πληρωμ  = +/- 

 

Εισρπάξ – Πληρωμ  = +/- 

 

Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις, 

εισπράξεις 

+ + 

 

Κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις, 

πληρωμές 

+ - 

 

Καθαρό υπόλοιπο 

κεφαλαιουχικών μεταβιβάσεων 

 

Εισρπάξ – Πληρωμ  = +/- 

 

Εισρπάξ – Πληρωμ  = +/- 

 

Καθαρή απόκτηση 

χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων 

(εκροές) 

+ - 

 

Καθαρή ανάληψη 

υποχρεώσεων (εισροές) 

 

+ 
+ 

Καθαρό υπόλοιπο λ/σμού 

χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών 

 

Καθαρή απόκτηση 

χρηματοοικονομικών  

περιουσιακών στοιχείων – 

Καθαρή ανάληψη 

υποχρεώσεων = +/- 

Εκροές + Εισροές = +/- 
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Υπολογισμός στατιστικής 

διαφοράς (υπολοίπου) 

 

Καθαρό υπόλοιπο         

λ/σμού  

χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών  

–  Καθαρό  υπόλοιπο  

λ/σμού τρεχουσών 

συναλλαγών 

– Καθαρό υπόλοιπο    

λ/σμού κεφαλαιουχικών 

μεταβιβάσεων 

= Στατιστική διαφορά 

(υπόλοιπο) 

 

(Καθαρό  υπόλοιπο λ/σμού τρεχουσών 

συναλλαγών + Καθαρό υπόλοιπο λ/σμού 

κεφαλαιουχικών μεταβιβάσεων + Καθαρό 

υπόλοιπο λ/σμού χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών) * (–1) = Υπόλοιπο 
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Περίληψη κυριότερων αλλαγών στις ταξινομήσεις 
 

           Κατηγορία Νέα ταξινόμηση Παλαιά ταξινόμηση Λόγος αλλαγής 

Έμπόριο πολύτιμων μετάλλων 

ως πρώτες ύλες (ράβδοι 

χρυσού) 

Εμπορεύματα Λοιπές επενδύσεις 
Εναρμονισμός με 

διεθνή πρότυπα 

    

Τριγωνικό εμπόριο Εμπορεύματα Υπηρεσίες BPM6 

    

Υπηρεσίες μεταποίησης Υπηρεσίες Εμπορεύματα BPM6 

    

Επιδιορθώσεις Υπηρεσίες Αγαθά BPM6 

    

Ταχυδρομικές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 
Υπηρεσίες / Μεταφορές 

Υπηρεσίες / 

Ταχυδρομικές, 

ταχυμεταφορών και 

τηλεπικοινωνιών 

BPM6 

    

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

Υπηρεσίες / Τηλεπικοι-

νωνιών, πληροφορικής        

και πληροφόρησης 

Υπηρεσίες / 

Ταχυδρομικές 

ταχυμεταφορών και 

τηλεπικοινωνιών 

BPM6 

    

Αποτελέσματα έρευνας και 

ανάπτυξης (πχ πατέντες) 

Υπηρεσίες / Έρευνας και 

ανάπτυξης 

Κεφαλαιουχικές 

μεταβιβάσεις 
BPM6 

    

Αλλαγές στις αξιώσεις έναντι 

των συνταξιοδοτικών ταμείων 
Δευτερογενές εισόδημα Πρωτογενές εισόδημα BPM6 

    

Τεχνικά ασφαλιστικά 

αποθεματικά 
Άμεσες ξένες επενδύσεις       Λοιπές επενδύσεις BPM6 
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Δάνεια σε μορφή μετοχικού 

κεφαλαίου που χορηγούνται   

σε επιχειρήσεις άμεσων ξένων 

επενδύσεων 

Άμεσες επενδύσεις / 

δανεισμός εντός ομίλου 

εταιρειών 

Άμεσες ξένες 

επενδύσεις / μετοχικό 

κεφάλαιο 

BPM6 

    

Υψηλές πληρωμές μερισμάτων 

(υπερ-μερίσματα) 

Άμεσες ξένες επενδύσεις /      

μετοχικό κεφάλαιο 

Εισόδημα από 

επενδύσεις / Εισόδημα 

από άμεσες ξένες 

επενδύσεις 

BPM6 

    

Εισφορές για κάλυψη ζημιών 

επιχειρήσεων άμεσων ξένων 

επενδύσεων 

Άμεσες ξένες επενδύσεις /      

μετοχικό κεφάλαιο 

Εισόδημα από 

επενδύσεις / Μείωση 

εισοδήματος από 

άμεσες ξένες επενδύσεις 

BPM6 

    

Δομημένα προϊόντα 
Επενδύσεις χαρτο - 

φυλακίου /  Αξιόγραφα 

Παράγωγα 

χρηματοοικονομικά 

μέσα 

Βελτίωση των 

πηγών 

πληροφόρησης 
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Περίληψη κυριότερων αλλαγών στη μεθοδολογία 

καταρτισμού 

 

Αλλαγή Επίδραση  

Μεθοδολογία ξεχωριστής καταγραφής των 

συναλλαγών ενεργητικού/παθητικού, με σαφή 

διάκριση των συναλλαγών που αφορούν 

αντίστροφες επενδύσεις και συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 

Στη συλλογή στοιχείων και στον τρόπο 

παρουσίασης 

 

 

Αποτίμηση των μη εισηγμένων μετοχών με   

βάση την αγοραία τους αξία 

 

Στη συλλογή στοιχείων 

 

 

 

Αυστηρή εφαρμογή του κριτηρίου του 10%            

για την ένταξη επενδυτικών κεφαλαίων στις 

άμεσες ξένες επενδύσεις 

 

Στη συλλογή στοιχείων και στον τρόπο 

παρουσίασης 

 

 

 

Δεν υφίσταται πλέον η έννοια του μόνιμου 

χρέους (όλες οι συναλλαγές/θέσεις μεταξύ 

χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που 

αφορούν μη μετοχικό κεφάλαιο δεν περιλαμ-

βάνονται πλέον στις άμεσες ξένες επενδύσεις)  

 

Στη συλλογή στοιχείων 

 

 

 

Επεξήγηση της έννοιας του “κατοίκου” στις 

περιπτώσεις εταιρειών χωρίς φυσική παρουσία 

 

Οι νέοι ορισμοί έχουν ήδη υιοθετηθεί 

στον καταρτισμό του Ισοζυγίου 

Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής 

Θέση της ζώνης του ευρώ  

 

Αντικατάσταση μη ανταποκρίσεων (imputation) 

στις περιπτώσεις τυποποιημένων εγγυήσεων και 

εταιρειών ειδικού σκοπού 

 

Αναμένεται μικρή 

 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   

και οι υποχρεώσεις των νομικών οντοτήτων    

που  αλλάζουν χώρα εγκατάστασης πλέον 

περιλαμβάνονται στα στοιχεία ως “other   

changes in volume” 

Επίδραση στην καθαρή δανειοδότηση/ 

καθαρό δανεισμό 
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Καταγραφή των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων 

των εργοδοτών 

 

Περιορισμένη επίδραση 

 
 

Προϊόντα υπό επεξεργασία (από τα αγαθά στις 

υπηρεσίες) 

 

Στη συλλογή στοιχείων και στον τρόπο 

παρουσίασης 

 

Τριγωνικό εμπόριο (από τις υπηρεσίες στα 

αγαθά) 

 

Στη συλλογή στοιχείων και στον τρόπο 

παρουσίασης 

 

Χειρισμός του περιθωρίου κέρδους από 

αγοραπωλησίες ως υπηρεσίες  

Στη συλλογή στοιχείων 

 

Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης 

που μετρούνται έμμεσα 

 

 

Στη συλλογή στοιχείων και στον τρόπο 

παρουσίασης 

 

 

Τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού των 

υπηρεσιών των ασφαλιστικών εταιρειών και   

των υπηρεσιών συνταξιοδότησης  

 

Στη συλλογή στοιχείων 

 

 

Καταγραφή των παρακρατηθέντων κερδών για  

επενδυτικά κεφάλαια (investment funds)  

Η μεθοδολογία αυτή έχει ήδη υιοθετηθεί 

στον καταρτισμό του Ισοζυγίου 

Πληρωμών της ζώνης του ευρώ  

  

  

  

  

 

 

 

 


