
 

 

2011. gada 16. augustā 

PAZIŅOJUMS PRESEI 

EUROSISTĒMAS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2011. GADA 
12. AUGUSTĀ 

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi 

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 12. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 

(1. aktīvu postenis) nemainījās. 

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

postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 

177.5 mljrd. euro).  

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas 

mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). 

Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 858.2 mljrd. 

euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 

53.5 mljrd. euro). 

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 98.3 mljrd. euro (līdz 393.3 mljrd. euro). Trešdien, 

2011. gada 10. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 172.0 mljrd. euro 

apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas 

operācija 157.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas 

operācijai 67.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna 

ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 75.8 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 

2011. gada 10. augustā arī termiņnoguldījumiem 74.0 mljrd. euro apmērā pienāca 

termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. 

Ceturtdien, 2011. gada 11. augustā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 

49.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu aptuveni 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš. 

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

(aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu 
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postenis) izmantošanas apjoms bija 80.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 

134.8 mljrd. euro). 

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

postenis), apjoms pieauga par 22.0 mljrd. euro (līdz 155.7 mljrd. euro). Šāds pieaugums 

skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem. Tādējādi 

nedēļā, kas beidzās 2011. gada 12. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto 

pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība 

sasniedza attiecīgi 96.0 mljrd. euro un 59.7 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) palielinājās par 127.0 mljrd. euro (līdz 286.8 mljrd. euro). 


