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I. Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi 

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 25. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) 
samazinājās par 76 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 
2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu). 

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) 
klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 153.8 mljrd. euro).   

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms 
pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 79.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 
6.3 mljrd. euro (līdz 501.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 
12 mljrd. euro (līdz 74.9 mljrd. euro). 

 

II. Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi 

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu 
postenis) pieauga par 14.9 mljrd. euro (līdz 376 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 23. martā galvenā 
refinansēšanas operācija 276.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 
291 mljrd. euro apmērā.  

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā 
nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski 
bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro). 
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III. Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti 

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā 
(2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 144 mljrd. euro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā  Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā
(stāvoklis 2005. gada 25. martā) salīdzinājumā ar iepriekšējo (stāvoklis 2005. gada 25. martā) salīdzinājumā ar iepriekšējo

nedēļu nedēļu 
      

1. 124,901 -76  1. 501,710 6,260
    

2.
 2.

2.1. SVF debitoru parādi 22,373 -1 2.1. Pieprasījuma noguldījumu konti
2.2. Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 143,968 -2,765

ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,740 -1,637  2.2. Noguldījumu iespēja 31 -360
150,113 -1,638 2.3. Termiņnoguldījumi 0 0

 2.4. Precizējošās reverse  operācijas 0 0
3. 18,834 -482  2.5. Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0

143,999 -3,125
4.    

4.1. Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,889 751  3. 140 15
4.2. Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0   

8,889 751  4. 0 0
 

5.  
5.

5.1. Galvenās refinansēšanas operācijas 291,000 14,500 5.1. Saistības pret valdību 74,876 11,950
5.2. Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 84,999 0  5.2. Pārējās saistības 7,058 211
5.3. Precizējošās reverse  operācijas 0 0    81,934 12,161
5.4. Strukturālās reverse  operācijas 0 0   
5.5. Aizdevumu iespēja uz nakti 79 48  6. 9,010 612
5.6. Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 -14    

376,079 14,534  7. 363 -37
  

6. 2,918 -570  8.
 8.1. Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,217 -2,017 

7. 79,736 939  8.2. Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
 9,217 -2,017 

8. 41,279 0  
 9. 5,573 0

9. 123,685 316    
 10. 51,511 -98
 
 11. 64,842 0
 

12. 58,135 3
 

   
 

  
  
  
    

926,434 13,774 926,434 13,774

Preses un informācijas daļa, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tālr.: +49 69-13 44-74 55, fakss: +49 69-13 44-74 04

Kapitāls un rezerves

Kopā aktīvi Kopā pasīvi
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.

Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros
Pārējie aktīvi

Pārējās saistības

Pārvērtēšanas konti

Pārējās prasības eiro pret eiro zonas kredītiestādēm Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem 

Eiro zonas rezidentu vērtspapīri eiro

Valdības parāds eiro

Aizdevumi, kas izsniegti eiro eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās 
politikas operāciju rezultātā Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem

Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem 

Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem 

Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem 

Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas kredītiestādēm 

Emitētie parāda vērtspapīri

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi Banknotes apgrozībā 

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem  
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas 
operāciju rezultātā

Eirosistēmas konsolidētais nedēļas finanšu pārskats 2005. gada 25. martā
(milj. eiro)

Aktīvi Pasīvi
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