
Ετήσια  Έκθεση  ΕΚΤ �  1999170

Ενεργητικό Υπόλοιπο της Υπόλοιπο της
31ης Δεκεμβρίου 1ης Ιανουαρίου

1999 1999

1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 116.610 99.565

2 Απαιτήσεις από κατοίκους χωρών εκτός ζώνης
ευρώ, σε συνάλλαγμα
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 71.744 29.511
2.2 Καταθέσεις από τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια

και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 182.803 201.494
254.547 231.005

3 Απαιτήσεις από κατοίκους της ζώνης του
ευρώ, σε συνάλλαγμα 14.412 6.283

4 Απαιτήσεις από κατοίκους χωρών εκτός ζώνης
ευρώ, σε ευρώ
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα

και δάνεια 6.050 8.941
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές

διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
6.050 8.941

5 Δανεισμός σε αντισυμβαλλομένους του
χρηματοπιστωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 161.988 143.696
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 74.996 24.698
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων

διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 6.680
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 11.429 6.372
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 404 26
5.7 Λοιπές δανειοδοτικές πράξεις 1.276 3.641

250.093 185.113

6 Χρεόγραφα κατοίκων της ζώνης ευρώ, σε ευρώ 23.513 21.673

7 Χρέος γενικής κυβέρνησης, σε ευρώ 59.180 60.126

8 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 81.899 80.731

Σύνολο ενεργητικού 806.304 693.437

Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της
31ης Δεκεμβρίου 1999
(εκατ. ευρώ)
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Παθητικό Υπόλοιπο της Υπόλοιπο της
31ης Δεκεμβρίου 1ης Ιανουαρίου

1999 1999

1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 374.976 342.194

2 Υποχρεώσεις έναντι αντισυμβαλλομένων του
χρηματοπιστωτικού τομέα της ζώνης του ευρώ, σε ευρώ
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων

των υποχρεωτικών καταθέσεων) 114.826 84.428
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.618 973
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 1.886
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων

διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για κάλυψη περιθωρίων 10 12

117.454 87.299

3 Εκδοθέντα χρεόγραφα 7.876 13.835

4 Υποχρεώσεις έναντι λοιπών κατοίκων της ζώνης του
ευρώ, σε ευρώ
4.1 Γενική κυβέρνηση 57.539 55.279
4.2 Λοιπές υποχρεώσεις 3.061 3.075

60.600 58.354

5 Υποχρεώσεις έναντι κατοίκων χωρών εκτός  ζώνης
του ευρώ, σε ευρώ 9.048 9.972

6 Υποχρεώσεις έναντι κατοίκων της ζώνης του ευρώ,
σε συνάλλαγμα 927 595

7 Υποχρεώσεις έναντι κατοίκων χωρών εκτός  ζώνης του
ευρώ, σε συνάλλαγμα
7.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.896 3.314
7.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές

διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
11.896 3.314

8 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 6.529 5.765

9 Λοιπές υποχρεώσεις 54.493 58.070

10  Λογαριασμοί αναπροσαρμογών 106.629 60.083

11  Κεφάλαιο και αποθεματικά 55.876 53.956

Σύνολο παθητικού 806.304 693.437
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