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PAZIŅOJUMS PRESEI 

EUROSISTĒMAS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2011. GADA 
11. FEBRUĀRĪ 

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi 

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 11. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 

(1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai 

pārdodot zelta monētas. 

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu 

postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros 

rezultātā faktiski nemainījās (182.1 mljrd. euro; sk. tālāk).  

Ārkārtas operācijas 

Valutēšanas 

datums 

Darījuma veids Dzēstā darījuma 

apjoms 

Jaunā darījuma 

apjoms 

2011. gada 

10. februāris 

Likviditāti palielinošs 

reversais darījums ASV 

dolāros ar dzēšanas 

termiņu 7 dienas 

70 milj. ASV dolāru 70 milj. ASV dolāru 

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo 

vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku 

un Federālo rezervju sistēmu. 

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas 

mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 330.5 mljrd. euro). 

Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 

821.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.7 mljrd. 

euro (līdz 82.4 mljrd. euro). 
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Eiropas Centrālā banka 
Komunikācijas direktorāts, Preses un informācijas daļa 

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 

Tālr.: +49 69 1344 7455, fakss: +49 69 1344 7404 

Internets: http://www.ecb.europa.eu 

Pārpublicējot obligāta avota norāde. 
 

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) samazinājās par 19.1 mljrd. euro (līdz 384 mljrd. euro). Trešdien, 

2011. gada 9. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 213.7 mljrd. euro apmērā 

pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 

156.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 

70.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa 

refinansēšanas operācija 61.5 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 9. februārī 

termiņnoguldījumiem 68.2 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni 

noguldījumi 76.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa. 

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 

0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti 

(2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 17 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 

71.4 mljrd. euro). 

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu 

postenis), apjoms nemainījās (137.2 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 

11. februārī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto 

obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.5 mljrd. euro un 

60.7 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri. 

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti 

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija 

Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 238.8 mljrd. euro). 


