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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 της 22ας Οκτωβρίου 2004 
 
 

I. Στοιχεία που δεν σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής 

Κατά την εβδοµάδα που έληξε στις 22 Οκτωβρίου 2004, η µείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε 
χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 16 εκατοµµύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού στην 
οποία προέβη συγκεκριµένη εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήµατος (στο πλαίσιο της συµφωνίας 
των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεµβρίου 2004). 

Η καθαρή συναλλαγµατική θέση του Ευρωσυστήµατος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού µείον τα 
στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) µειώθηκε κατά 0,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 167,7 δισεκατοµµύρια 
ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.  

Οι εµπορεύσιµοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους 
οποίους κατέχει το Ευρωσύστηµα, αυξήθηκαν κατά 0,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 67,6 δισεκατοµµύρια 
ευρώ. Τα τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) µειώθηκαν κατά 
1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 467,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης 
(στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 10,8 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 52,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 

II. Στοιχεία που σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής 

Ο καθαρός δανεισµός του Ευρωσυστήµατος προς τα πιστωτικά ιδρύµατα (στοιχείο 5 του ενεργητικού 
µείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 
326,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2004 έληξε µια πράξη κύριας 
αναχρηµατοδότησης ύψους 244,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 
253 δισεκατοµµυρίων ευρώ.  

Η χρησιµοποίηση τόσο της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού)  
όσο και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν µηδενική, 
όπως περίπου και την προηγούµενη εβδοµάδα. 
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III. Τρεχούµενοι λογαριασµοί των πιστωτικών ιδρυµάτων της ζώνης του ευρώ 

Ως αποτέλεσµα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούµενων λογαριασµών 
των πιστωτικών ιδρυµάτων στο Ευρωσύστηµα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) µειώθηκε κατά 
1 δισεκατοµµύριο ευρώ σε 137,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

 



Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε  Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε
της 22ας Οκτωβρίου 2004 την προηγούµενη εβδοµάδα 

οφειλόµενη σε
της 22ας Οκτωβρίου 2004 την προηγούµενη εβδοµάδα 

οφειλόµενη σε

συναλλαγές συναλλαγές

1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 130.598 -16 1 Τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία 467.316 -1.826
 

2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα από µη κατοίκους ζώνης ευρώ 
 2

2.1 Απαιτήσεις από το ∆ΝΤ 26.056 -229 2.1 Τρεχούµενοι λογαριασµοί (που καλύπτουν το σύστηµα
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και ελάχιστων αποθεµατικών) 137.756 -1.048

λοιπά στοιχεία ενεργητικού 136.196 -959 2.2 ∆ιευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 18 -19
162.252 -1.188  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 18.451 -712 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 -1
137.774 -1.068

4 Απαιτήσεις σε ευρώ από µη κατοίκους ζώνης ευρώ

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 7.539 42  3
125 0

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

7.539 42 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 1.054 0

5
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

5.1 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης 252.999 8.499 5.1 Γενική κυβέρνηση 52.528 10.783
5.2 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης 75.001 0 5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.166 299
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων διακυµάνσεων 0 0 58.694 11.082

της ρευστότητας
5.4 ∆ιαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.049 -89
5.5 ∆ιευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης 1 -2
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5 -22 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 248 -32

328.006 8.475
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

6 1.797 -27 8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.907 -1.658
 8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο 

πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ
0 0

7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 67.643 178 6.907 -1.658

8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 42.062 1 9 Λογαριασµός ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων του ∆ΝΤ 5.807 0

9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 117.070 259 10 Λοιπές υποχρεώσεις 57.884 601

11 Λογαριασµοί αναπροσαρµογής 70.696 0

12 Κεφάλαιο και αποθεµατικά 59.864 2

 

 
Σύνολο ενεργητικού 875.418 7.012 Σύνολο παθητικού 875.418 7.012
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 22ας Οκτωβρίου 2004
(εκατοµµύρια ευρώ)
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