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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

της 10ης ∆εκεµβρίου 1999

Ι. Στοιχεία που δεν σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής

Kατά την εβδοµάδα που έληξε στις 10 ∆εκεµβρίου 1999, η µεταβολή ύψους

31 δισεκατοµµυρίων ευρώ που σηµειώθηκε στον χρυσό και στις απαιτήσεις σε χρυσό

(στοιχείο 1 του ενεργητικού) ήταν αποτέλεσµα της πώλησης 3,5 τόνων, στην οποία προέβη

κάποια εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήµατος. Η πώληση αυτή είναι συµβατή µε τη

συµφωνία του 1999 των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (1999 Central Bank Gold

Agreement), που συνήφθη στις 26 Σεπτεµβρίου 1999. H καθαρή συναλλαγµατική θέση του

Ευρωσυστήµατος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού µείον τα στοιχεία 6, 7 και 8 του

παθητικού) παρέµεινε αµετάβλητη στα 236,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα κατοίκων της ζώνης του ευρώ, σε ευρώ (στοιχείο 6

του ενεργητικού), τα οποία κατέχει το Ευρωσύστηµα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκατοµµύριo

ευρώ σε 24,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1

του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 357,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 4.1 του παθητικού) αυξήθηκαν

κατά 22,4 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 71,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, ως αποτέλεσµα κάποιας

πρόσφατης είσπραξης φόρων.

ΙΙ. Στοιχεία που σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισµός του Ευρωσυστήµατος σε αντισυµβαλλοµένους του χρηµατοπιστωτικού

τοµέα (στοιχείο 5 του ενεργητικού µείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 3 του παθητικού)

αυξήθηκε κατά 16,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 220,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Την Τετάρτη
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8 ∆εκεµβρίου 1999 έληξε µια πράξη κύριας αναχρηµατοδότησης ύψους

74 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 92 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Η χρησιµοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης (στοιχείο 5.5 του

ενεργητικού) µειώθηκε κατά 0,4 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 0,1 δισεκατοµµύριο ευρώ, ενώ η

χρησιµοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού)

αυξήθηκε κατά 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.

ΙΙΙ. Τρεχούµενοι λογαριασµοί του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσµα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούµενων

λογαριασµών των αντισυµβαλλοµένων στο Ευρωσύστηµα (στοιχείο 2.1 του παθητικού)

µειώθηκε κατά 12,9 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 101,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.



1 114.955 -31 1 357.245 4.236
 

2 2

2.1 Απαιτήσεις από το ∆ΝΤ 28.103 295 2.1 Τρεχούµενοι λογαριασµοί (συµπεριλαµβανοµένων
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και των υποχρεωτικών καταθέσεων) 101.332 -12.895
λοιπά στοιχεία ενεργητικού 212.241 989   2.2 ∆ιευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.815 1.672

240.344 1.284 2.3 Καταθέσεις προθεσµίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων 

3 διακυµάνσεων της ρευστότητας 0 0
13.728 617 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 148 -8

103.295 -11.231
4 Απαιτήσεις από κατοίκους χωρών εκτός ζώνης ευρώ,
σε ευρώ 3 7.876 0
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα
και δάνεια 4.394 -860 4 Υποχρεώσεις έναντι λοιπών κατοίκων της ζώνης 

4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές ευρώ, σε ευρώ
διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 4.1 Γενική κυβέρνηση 71.940 22.406
 4.394 -860 4.2 Λοιπές υποχρεώσεις 4.946 -155

   76.886 22.251
5 ∆ανεισµός σε αντισυµβαλλοµένους του  
χρηµατοπιστωτικού τοµέα της ζώνης ευρώ 5
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης 164.018 17.951 6.054 -820
5.2 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης 64.999 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων 6

διακυµάνσεων της ρευστότητας 0 0 1.261 347
5.4 Αντιστρεπτέες διαρθρωτικές πράξεις 0 0
5.5 ∆ιευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης 78 -445 7 Υποχρεώσεις έναντι κατοίκων χωρών εκτός ζώνης
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 224 166 ευρώ, σε συνάλλαγµα
5.7 Λοιπές δανειοδοτικές πράξεις 798 208 7.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.794 1.515

230.117 17.880 7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές
 διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0

6 24.055 124 9.794 1.515

7 60.153 32 8 Λογαριασµός ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων 
του ∆ΝΤ 6.229 0

8 76.701 -1.636
9 Λοιπές υποχρεώσεις 52.731 1.108

10 Λογαριασµοί αναπροσαρµογών 89.835 0

 11 53.241 4
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