
 

 

2010. gada 12. janvārī 

PAZIŅOJUMS PRESEI 

EUROSISTĒMAS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS 2010. GADA 

8. JANVĀRĪ 

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi 

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 8. janvārī, 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 un likviditāti palielinošo darījumu ASV 

dolāros rezultātā samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 162.1 mljrd. euro).  

Ārkārtas darījumi 

Valutēšanas 

datums 

Darījuma veids Dzēstā darījuma 

apjoms 

Jaunā darījuma 

apjoms 

2010. gada 

6. janvāris 

Likviditāti palielinoša valūtas 

mijmaiņas operācija 

(EUR/CHF) Šveices frankos ar 

dzēšanas termiņu 14 dienas 

2.7 mljrd. Šveices 

franku 

– 

2010. gada 

6. janvāris 

Likviditāti palielinoša valūtas 

mijmaiņas operācija 

(EUR/CHF) Šveices frankos ar 

dzēšanas termiņu 7 dienas 

– 2.9 mljrd. Šveices 

franku 

2010. gada 

7. janvāris 

Likviditāti palielinošs reversais 

darījums ASV dolāros ar 

dzēšanas termiņu 15 dienas 

5.5 mljrd. ASV 

dolāru 

– 

2010. gada 

7. janvāris 

Likviditāti palielinošs reversais 

darījums ASV dolāros ar 

dzēšanas termiņu 84 dienas 

1 mljrd. ASV 

dolāru 

– 

2010. gada 

7. janvāris 

Likviditāti palielinošs reversais 

darījums ASV dolāros ar 

dzēšanas termiņu 7 dienas 

– 5.4 mljrd. ASV 

dolāru 
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Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo 

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

banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu 

valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.  

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu 

postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 300.5 mljrd. euro). Banknotes 

apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.1 mljrd. euro (līdz 796.4 mljrd. euro). 

Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 

114.9 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) samazinājās par 90.9 mljrd. euro (līdz 496.9 mljrd. euro). Trešdien, 

2010. gada 6. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 78.6 mljrd. euro apmērā 

pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 

54 mljrd. euro apmērā.  

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

(iepriekšējā nedēļā – 1.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu 

postenis) izmantošanas apjoms bija 227.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 162.1 mljrd. 

euro). 

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 8. janvārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti 

monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro 

(līdz 29.1 mljrd. euro). 

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti 

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija 

Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 72.8 mljrd. euro (līdz 160.7 mljrd. 

euro). 

Citi jautājumi 

Jānorāda, ka daži Eurosistēmas 2010. gada 1. janvāra konsolidētā nedēļas finanšu 

pārskata (publicēts 2010. gada 6. janvārī) posteņi tika aktualizēti (lai gan pārmaiņas bija 

nelielas), jo tika saņemta koriģēta bilance no divām Eurosistēmas centrālajām bankām. 


