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ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
της 3ης Μαρτίου 2000

Ι. Στοιχεία που δεν σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής

Kατά την εβδοµάδα που έληξε στις 3 Μαρτίου 2000, η καθαρή συναλλαγµατική θέση του

Ευρωσυστήµατος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού µείον τα στοιχεία 6, 7 και 8 του

παθητικού) µειώθηκε κατά 0,1 δισεκατοµµύριο ευρώ σε 253,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο

χρυσός του Ευρωσυστήµατος παρέµεινε αµετάβλητος.

Τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 6

του ενεργητικού), τα οποία κατέχει το Ευρωσύστηµα, αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκατοµµύρια

ευρώ σε 24,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1

του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,7 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 349,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 4.1 του παθητικού) µειώθηκαν

κατά 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 51,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.

ΙΙ. Στοιχεία που σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισµός του Ευρωσυστήµατος στους αντισυµβαλλοµένους του

χρηµατοπιστωτικού τοµέα (στοιχείο 5 του ενεργητικού µείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

και 3 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 25,1 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 210,4 δισεκατοµµύρια

ευρώ. Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2000 έληξε µια πράξη κύριας αναχρηµατοδότησης ύψους

59 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 89 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Την Πέµπτη 2 Μαρτίου 2000 έληξε µια πράξη πιο µακροπρόθεσµης

αναχρηµατοδότησης ύψους 25 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη

ύψους 20 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
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Η χρησιµοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης (στοιχείο 5.5 του

ενεργητικού) αυξήθηκε στα 0,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ η χρησιµοποίηση της

διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν αµελητέα.

ΙΙΙ. Τρεχούµενοι λογαριασµοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσµα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούµενων

λογαριασµών των αντισυµβαλλοµένων στο Ευρωσύστηµα (στοιχείο 2.1 του παθητικού)

αυξήθηκε κατά 27,4 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 122,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
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