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

:� W\JRGQLX� NR�F]�F\P� VL
� ��� F]HUZFD� ����� URNX� VSDGHN� VWDQX� ]áRWD� L� QDOH*QR�FL�Z� ]áRFLH (pozycja 

DNW\ZyZ� ��� R� ��� POQ� HXUR� RGSRZLDGDá� HPLVML� SDPL�WNRZ\FK� ]áRW\FK� PRQHW� HXUR� SU]H]� MHGHQ� ]�

narodowych banków centralnych. 

W tym samym tygodniu pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus 

pozycje pasywów 7, 8 L� ���Z]URVáD� 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 0,7 mld euro do poziomu 73,6 mld euro. Banknoty w obiegu 

(pozycja pasywów ���Z]URVá\�R�� mld euro do poziomu 448,4 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 

53 mld euro. 

 

II. Pozycje ]ZL�]DQH�]�RSHUDFMDPL�SROLW\NL�SLHQL
*QHM 

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus 

SR]\FMH�SDV\ZyZ��������������������RUD]����REQL*\á� VL
� R���� mld euro do poziomu 307,5 mld euro. W 

�URG
����F]HUZFD��004 U���SU]\SDGá�WHUPLQ�]DSDGDOQR�FL�SRGVWDZRZHM�RSHUDFML�UHILQDQVXM�FHM�w kwocie 

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

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) jak i 

depozytu w banku centralnym na koniec dnia �SR]\FMD� SDV\ZyZ� ����� Z\QLRVáR� ���� POG� (85��

podobnie jak w poprzednim tygodniu.  
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III. 6WDQ�UDFKXQNyZ�ELH*�F\FK�LQVW\WXFML�NUHG\WRZ\FK�REV]DUX�HXUR 

:� Z\QLNX� ZV]\VWNLFK� RSHUDFML� VWDQ� UDFKXQNyZ� ELH*�F\FK� LQVW\WXFML� NUHGytowych w Eurosystemie 

(pozycja pasywów �����Z]UyVá�R���� mld euro do poziomu 141 mld euro. 



Stan na dzień Różnica wobec  Stan na dzień Różnica wobec
11.06.04 zeszłego tygodnia 11.06.04 zeszłego tygodnia

z tytułu operacji z tytułu operacji 
     

1 136.131 -29  1 448.379 965
    

2
 2

2.1 Należności od MFW 29.547 20 2.1 Rachunki bieżące
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 141.019 1.880

udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 145.184 1.396  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 52 -77
174.731 1.416 2.3 Depozyty terminowe 0 0

 2.4 Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0
3 15.961 -262  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 2

141.079 1.805
4    

4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone 
kredyty 7.222 -446  3 302 0

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

0   

7.222 -446  4 1.054 0
 

5  
5

5.1 Podstawowe operacje refinansujące 233.501 -2.498 5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 53.031 -4.451
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 75.000 0  5.2 Pozostałe zobowiązania 5.952 -140
5.3 Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0    58.983 -4.591
5.4 Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0   
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 83 -49  6 7.858 29
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 -12    

308.588 -2.559
 

7 272 -6

  

6 919 182
 

8

 
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe 

zobowiązania 9.265 1.091

7 73.590 667
 

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

 9.265 1.091
8 42.557 0  

 9 5.924 0

9 109.354 -30    
 10 55.567 -330
 
 11 80.604 0
 

12 59.766 -24
 

   
 

    
869.053 -1.061 869.053 -1.061

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11.06.04
(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.


	pl.pdf
	Polish


