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I. Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai 

Per savaitę, kuri baigiasi 2004 m. gruodžio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) 
sumažėjo 17 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 
2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi). 

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius 
įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 165,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, 
susijusių su portfelio valdymu.   

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 
straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 69,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis 
įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,4 mlrd. eurų – iki 504,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 
straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 44,3 mlrd. eurų.  

 

II. Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai 

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 
straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,3 mlrd. eurų – iki 358,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2004 m. 
gruodžio 22 d., baigėsi 276 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo 
atlikta nauja 283,5 mlrd. eurų vertės operacija.  

Ketvirtadienį, 2004 m. gruodžio 23 d., baigėsi 25 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo 
operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd. eurų vertės operacija. 

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 
0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų 
dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip praėjusią savaitę. 
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III. Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos 

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis 
įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 140,4 mlrd. eurų. 

 



Likutis Skirtumas  Likutis Skirtumas
2004 m. gruodžio 24 d. dėl sandorių, palyginti su 

praėjusia savaite
2004 m. gruodžio 24 d. dėl sandorių, palyginti su 

praėjusia savaite

      
1 129 930 -17  1 504 587 8 426

    

2
 2

2.1 Iš TVF gautinos lėšos 25 144 -208 2.1 Einamosios sąskaitos 
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius,  (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 140 434 -4 870

išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 973 -485  2.2 Indėlių galimybė  134 48
167 117 -693 2.3 Terminuotieji indėliai  0  0

 2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos  0  0

3 17 947 -306
 

2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole  0 0

140 568 -4 822
4    

4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos  7 452 155 
 

3  126 0 

4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II  0  0   

7 452 155  4 0  0
 

5  
5

5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 283 498 7 498 5.1 Valdžiai 44 294 2 591
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 75 000 0  5.2 Kiti įsipareigojimai 6 186 -292
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos  0 0    50 480 2 299
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos  0 0   
5.5 Ribinio skolinimo galimybė  155 -130  6 11 194 963 
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole  3 -7    

358 656 7 361  7 275 -3
  

6 3 708 705  8
 8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 241  59

7 69 842 -211
 

8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II  0  0

 13 241  59
8 41 533 -401  

 9 5 807  0
9 119 521 -86    

 10 58 847 -417
 
 11 70 696 0
 

12 59 885 2
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