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I. 3R]\FMH�QLH]ZL�]DQH�]�RSHUDFMDPL�SROLW\NL�SLHQL
*QHM 

:�W\JRGQLX�NR�F]�F\P�VL
� � czerwca 2004 r. pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje 

DNW\ZyZ���L���PLQXV�SR]\FMH�SDV\ZyZ������L����REQL*\áD�VL
�R���� mld euro do poziomu 175,2 mld euro z 

uwagi na transakcje klientów oraz transakcje portfelowe. 

Zasoby zbywalnych SDSLHUyZ�ZDUWR�FLRZ\FK�UH]\GHQWyZ�REV]DUX�HXUR�Z�HXUR� (pozycja aktywów 7) 

Z� SRVLDGDQLX� (XURV\VWHPX� Z]URVá\� R 0,1 mld euro do poziomu 72,9 mld euro. Banknoty w obiegu 

(pozycja pasywów ���Z]URVá\�R���� mld euro do poziomu 447,4 mld euro. =RERZL�]DQLD�ZREHF�VHNWRUD�

LQVW\WXFML�U]�GRZ\FK�L�VDPRU]�GRZ\FK (pozycja pasywów �����REQL*\á\�VL
�R���� mld euro do poziomu 

57,5 mld euro. 

 

II. 3R]\FMH�]ZL�]DQH�]�RSHUDFMDPL�SROLW\NL�SLHQL
*QHM 

Kredyty netto udzielone przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje 

pasywów �������������������RUD]����Z]URVá\�R���� mld euro do poziomu 310 mld euro. :��URG
��� czerwca 

2004 U���SU]\SDGá� WHUPLQ�]DSDGDOQR�FL�SRGVWDZRZHM�RSHUDFML�UHILQDQVXM�FHM w kwocie 232,5 mld euro 

RUD]�QDVW�SLáR�UR]OLF]HQLH�QRZHM�RSHUDFML�Z�NZRFLH���� mld euro.  

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów ����� Z\QLRVáR�

0,1 mld euro (w porównaniu do 0,6 POG� HXUR� Z� XELHJá\P� W\JRGQLX��� ]D�� Z\NRU]\VWDQLH� depozytu w 

banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów �����Z\QLRVáR� ��� mld euro (w porównaniu do 

2,8 mld euro w ubiegá\P�W\JRGQLX�� 
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III. 6WDQ�UDFKXQNyZ�ELH*�F\FK�LQVW\WXFML�NUHG\WRZ\FK�REV]DUX�HXUR 

W wyniku wszystkich operacji stan UDFKXQNyZ� ELH*�F\FK instytucji kredytowych w Eurosystemie 

(pozycja pasywów �����Z]UyVá�R���� mld euro do poziomu 139,1 mld euro. 



Stan na dzień Różnica wobec  Stan na dzień Różnica wobec
04.06.04 zeszłego tygodnia 04.06.04 zeszłego tygodnia

z tytułu operacji z tytułu operacji 
     

1 136.160 0  1 447.414 3.758
    

2
 2

2.1 Należności od MFW 29.527 -57 2.1 Rachunki bieżące
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 139.139 3.177

udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 143.788 393  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 129 -2.629
173.315 336 2.3 Depozyty terminowe 0 0

 2.4 Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0
3 16.223 -452  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 1

139.274 549
4    

4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone 
kredyty 7.668 269  3 302 0

4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego 
mechanizmu kursowego ERM II 0

0   

7.668 269  4 1.054 0
 

5  
5

5.1 Podstawowe operacje refinansujące 235.999 3.500 5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.482 -740
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 75.000 0  5.2 Pozostałe zobowiązania 6.092 268
5.3 Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0    63.574 -472
5.4 Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0   
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 132 -511  6 7.829 -178
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 -8    

311.147 2.981
 

7 278 -42

  

6 737 -175
 

8

 
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe 

zobowiązania 8.174 -18

7 72.923 90
 

8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego 
mechanizmu kursowego ERM II 0 0

 8.174 -18
8 42.557 0  

 9 5.924 0

9 109.384 -185    
 10 55.897 -734
 
 11 80.604 0
 

12 59.790 1
 

   
 

    
870.114 2.864 870.114 2.864

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 04.06.04
(w milionach EUR)

Aktywa Pasywa

Złoto i należności w złocie Banknoty w obiegu

Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro z tytułu operacji polityki 
pieniężnej w euro

Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych

Należności od nierezydentów obszaru euro w euro

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Należności od instytucji kredytowych obszaru euro z tytułu udzielonych 
kredytów związanych z operacjami polityki pieniężnej w euro Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro

Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro

Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych

Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych

Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR)

Pozostałe aktywa
Pozostałe pasywa

Różnice z aktualizacji wyceny

Wydział Prasy i Informacji, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel.: +49 69-13 44-74 55, faks: +49 69-13 44-74 04

Fundusze i rezerwy

Aktywa ogółem Pasywa ogółem
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
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