
 

 

2012. gada 4. janvārī 

PAZIŅOJUMS PRESEI 

EUROSISTĒMAS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2012. GADA 
30. DECEMBRĪ 

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi 

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 30. decembrī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu 

(1. aktīvu postenis) pieaugums bija 3.6 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas 

korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu pārdošanu. 

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

postenis) palielinājās par 9.3 mljrd. euro (līdz 273.3 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt 

skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, kā arī ar Eurosistēmas centrālo 

banku veiktajiem klientu un portfeļu darījumiem. 

Sakarā ar darījumiem, ko ECB veica saistībā ar vienošanos par likviditātes nodrošināšanu ar 

ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām, nedēļā, kas beidzās 2011. gada 

30. decembrī, prasību euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem (4. aktīvu 

postenis) atlikums bija 1.5 mljrd. euro. 

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas 

mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 7.2 mljrd. euro (līdz 344.8 mljrd. euro). 

Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 

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

euro (līdz 65.5 mljrd. euro). 

2010. gada 16. decembrī ECB paziņoja, ka tā ar 2010. gada 29. decembri palielinās 

parakstīto kapitālu par 5 mljrd. euro. Lai nodrošinātu, ka kapitāla maksājumi ECB tiek veikti 

raiti, euro zonas nacionālajām centrālajām bankām jāiemaksā papildu kapitāla daļas 

3.5 mljrd. euro apmērā, veicot trīs gada maksājumus. Pirmais maksājums 1.2 mljrd. euro 

apmērā tika veikts 2010. gada beigās, savukārt otrais maksājums 1.2 mljrd. euro apmērā 

tika veikts 2011. gada 28. decembrī. Sakarā ar šo maksājumu radās Eurosistēmas iekšējie 

atlikumi, bet, tā kā šādi atlikumi vienmēr tiek izlīdzināti konsolidācijas procesā, pārmaiņas 

kapitālā un rezervēs (12. pasīvu postenis) Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā 

saistībā ar šo kapitāla palielinājumu netiek uzrādītas. Taču kapitāla palielinājums 

atspoguļosies ECB finanšu pārskatos, kas tiks publicēti 2012. gada martā. 
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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 18.3 mljrd. euro (līdz 237.6 mljrd. euro). Trešdien, 

2011. gada 28. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 169 mljrd. euro apmērā 

pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 

144.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211 mljrd. euro apjomā 

pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 211 mljrd. euro apjomā ar termiņu 

1 nedēļa.  

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 14.8 mljrd. 

euro (iepriekšējā nedēļā – 6.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti 

(2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 413.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 

411.8 mljrd. euro). 

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

postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 273.9 mljrd. euro), veicot pirkumus 

"Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros, dzēšot vērtspapīrus pirmās "Nodrošināto obligāciju 

iegādes programmas" ietvaros un veicot ceturkšņa beigu korekcijas. Tādējādi nedēļā, kas 

beidzās 2011. gada 30. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu 

kopējā vērtība sasniedza 211.9 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto 

obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 58.8 mljrd. euro un 

3.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi 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 41.5 mljrd. euro (līdz 223.5 mljrd. euro). 

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana 

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, 

ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc 

tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2011. gada 

31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu 

ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un 

galvenie maiņas kursi bija šādi. 

Zelts: 1 216.864 EUR par Trojas unci 

1.2939 USD par 1 EUR 

100.20 JPY par 1 EUR 
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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. 
 

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1867 EUR par 1 SDR 


