
 

���ÿ #�� #����� 

 

ûü�	ÿ��	
��
 

 

 

ü����ÿþ�ü�þ���+ÿ�	ÿ�þ��ù	ù�	ù�þ�	�
� 
ü
��
�	þ�ù	�� 
2�"����"�ÿ #�� #����� 

 

 

I. �2 �$0�.�� #�/0��1$02�� �2.���0��!��0�"�� ��1�.2���"�� ��2���" 

�.2�� 2��� 0�/ ��/.� � #� ����0� 12�"� ��� ÿ #�� #� ������ �� �.�.!�� 1#�.��.��.2���� ��1�� 2 #�

ü#!&1#12��.2 "� �12 �$0�.� �� �.�� �� 2 #� 0�0!��2�� *� �0� �� 2.� 12 �$0�.� ��� �� �.�� �� 2 #� �.��2�� *��

�0�+���0��.2������/�10�.2 ��*!�.�0#!+�10�����/�10�.2 ��*!�.�0#!+���)�&�1#�.��.�+���0�.2+���.��

$.!2 3#�.�� #� 

��� 0�� !0*1�� �� 2�2� ��10� 0#!+��.2 ��&�� 2�"� �+��"� 2 #� 0#!+� �12 �$0� � �� 2 #� 0�0!��2�� *��� 2 #"�

 � � #"��.2�$0��2 �ü#!&1*12��.���.!��0��.��1$0/)��.�02����2 ��12.������/�10�.2 ��*!�.�0#!+� 	.�

2!.�0� �!.���2�.� 10� �#�� 3 !�.� �12 �$0� � �� 2 #� �.��2�� *�� .#�����.�� �.2�� ��� /�10�.2 ��*!�.�

0#!+�10� ������/�10�.2 ��*!�.� 0#!+� ���#� $!0+10�"� ��.�2���0����"��#��!��1�"� �12 �$0� � ���� 2 #�

�.��2�� *��.#�����.���.2�������/�10�.2 ��*!�.�0#!+�10������/�10�.2 ��*!�.�0#!+� 

 

II. �2 �$0�.�� #�1$02�� �2.���0��!��0�"�� ��1�.2���"�� ��2���" 

���.�.!)"�/.�0�1�)"� 2 #�ü#!&1#12��.2 "��! "� 2.���12&2���� �/!*�.2.� �12 �$0� � �� 2 #� 0�0!��2�� *�

�0� ��2.�12 �$0�.���������������������.����2 #��.��2�� *��.#�����0��.2�������/�10�.2 ��*!�.�0#!+�10�

������ /�10�.2 ��*!�.� 0#!+� 	��� 	02�!2�� ��� ÿ #�� #� ����� ����0� ��.� �!���� �*!�."�

.�.$!��.2 /)2�1�"� *% #"� ���� /�10�.2 ��#!�&�� 0#!+�� 0�+� /�.�.� ��12��0� ��.� �!���� *% #"�

260 /�10�.2 ��#!�&��0#!+� 

þ� $!�1�� � ��1�� 2�"� /�0#�)�#�1�"�  !�.��"� $!��.2 /)2�1�"� �12 �$0� � ���� 2 #� 0�0!��2�� *�� �2.��

0,2 /�10�.2 ��*!�.� 0#!+� ���.�2�� 1$0/)�� ��/0��� *� � 1 *� 2��� �! �� *�0��� 0�/ ��/.��� 0�+� ��

$!�1�� � ��1�� 2�"� /�0#�)�#�1�"� .� / $�"� �.2.��10&�� �12 �$0� � ���� 2 #� �.��2�� *�� �2.�� 1$0/)��

��/0������)�&"��0!�� #��.��2����! �� *�0���0�/ ��/.� 

 

 

 



 

ü#!&�.'����0�2!����	!��0�. 

	���.�	*� #��.��ü����!&1�" 

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 

	���� ������������������-.�� +49 69 1344 7404 

ô�20!�02� http://www.ecb.int 

þ�.�.�.!.�&���0��2!��02.��03)1 �����02.��.�.3 !��12�������� 

��

 

III. 	!0$ *�0� ��� �.!�.1� ��2&����12&2��+���/!#��2&��2�"��+��"�2 #�0#!+ 

"�.� 2��01�.�2 #�1#�)� #�2&��1#�.��.�+���2 ���12&2��)�#�)� �� �2&��2!0$ *�0�&��� �.!�.1�+� 

2&�� ��12&2��+�� �/!#��2&�� 12 � ü#!&1*12��.� �12 �$0� � ���� 2 #� �.��2�� *�� �0�+���0� �.2��

3,6 /�10�.2 ��*!�.�0#!+�10�������/�10�.2 ��*!�.�0#!+� 



Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε  Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε
της 25ης Ιουνίου 2004 την προηγούµενη εβδοµάδα 

οφειλόµενη σε
της 25ης Ιουνίου 2004 την προηγούµενη εβδοµάδα 

οφειλόµενη σε

συναλλαγές συναλλαγές

1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 136.131 0 1 Τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία 448.111 486
 

2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα από µη κατοίκους ζώνης ευρώ 
 2

2.1 Απαιτήσεις από το ∆ΝΤ 28.554 -653 2.1 Τρεχούµενοι λογαριασµοί (που καλύπτουν το σύστηµα
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και ελάχιστων αποθεµατικών) 136.740 -3.598

λοιπά στοιχεία ενεργητικού 145.381 -162 2.2 ∆ιευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 39 10
173.935 -815  2.3 Καταθέσεις προθεσµίας 0 0

 2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων 
διακυµάνσεων της ρευστότητας

0 0

3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα από κατοίκους ζώνης ευρώ 16.509 536 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 4 -1
136.783 -3.589

4 Απαιτήσεις σε ευρώ από µη κατοίκους ζώνης ευρώ

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 7.129 170  3
303 0

4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ 
ΙΙ 0 0

7.129 170 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 1.054 0

5
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

5.1 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης 259.999 27.999 5.1 Γενική κυβέρνηση 82.384 30.922
5.2 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης 75.000 0 5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 5.616 -598
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων διακυµάνσεων 0 0 88.000 30.324

της ρευστότητας
5.4 ∆ιαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.954 144
5.5 ∆ιευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης 159 158
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 11 6 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 210 -46

335.169 28.163
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

6 801 -217 8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.322 448
 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο 

πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ
0 0

7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 73.748 -48 10.322 448

8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 42.558 1 9 Λογαριασµός ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων του ∆ΝΤ 5.924 0

9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 109.858 253 10 Λοιπές υποχρεώσεις 56.806 275

11 Λογαριασµοί αναπροσαρµογής 80.604 0

12 Κεφάλαιο και αποθεµατικά 59.767 1

 

 
Σύνολο ενεργητικού 895.838 28.043 Σύνολο παθητικού 895.838 28.043
Τα γενικά/µερικά σύνολα ενδέχεται να µην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισµα λόγω στρογγυλοποίησης των σχετικών ποσών.

Τµήµα Τύπου και Ενηµέρωσης, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Tηλ: +49 69-13 44-74 55, Φαξ: +49 69-13 44-74 04

∆άνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης ευρώ, σχετιζόµενα µε πράξεις 
νοµισµατικής πολιτικής

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύµατα της ζώνης ευρώ

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων της ζώνης ευρώ, 
σχετιζόµενες µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων της 
ζώνης ευρώ

Ενοποιηµένη εβδοµαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήµατος της 25ης Ιουνίου 2004
(εκατοµµύρια ευρώ)
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