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I. Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer visade inga märkbara

förändringar under den vecka som slutade den 12 februari 1999. Eurosystemets nettoställning i

utländsk valuta (post 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 6, 7 och 8 på skuldsidan) förblev i

princip oförändrad på 226,6 miljarder EUR. Eurosystemets innehav av omsättningsbara

värdepapper i euro utfärdade av hemmahörande i euroområdet (post 6 på tillgångssidan) ökade

med 0,7 miljarder EUR till 23,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan)

minskade med 0,9 miljarder EUR till 327,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn

(post 4.1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder till 39,4 miljarder EUR. Nettovärdet för

restposterna (post 8 på tillgångssidan minus post 9 på skuldsidan) visade en minskning i

nettotillgångar på 0,4 miljarder EUR.

II. Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till motparter inom den finansiella sektorn (post 5 på tillgångssidan

minus posterna 2.2 och 3 på skuldsidan) minskade med 3,6 miljarder EUR. Detta berodde främst

på en minskning på 4,1 miljarder EUR i utlåning bokförd under post 5.1 på tillgångssidan

(huvudsakliga refinansieringstransaktioner). Detta var en följd av att en

refinansieringstransaktion på 69,0 miljarder EUR förföll den 10 februari 1999 samtidigt som den

påföljande refinansieringstransaktionen var på 64,9 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av

inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) uppgick till cirka 0,2 miljarder EUR vardera
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jämfört med utnyttjandet av de två stående faciliteterna på 0,6 respektive 1,0 miljarder EUR den

5 februari 1999.

III. Löpande räkningar för den finansiella sektorn i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade ställningen för motparters löpande räkningar

hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,3 miljarder EUR till 105,8 miljarder EUR.
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1 99,589 0   1 327,341 -921
         

2   2   

2.1 Fordringar på IMF 26,962 -13 2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 105,821 -2,306
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper,   2.2 Inlåningsfacilitet 226 -784

lån och andra tillgångar 204,447 -287  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
231,409 -300   2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0

 2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 0
3  106,048 -3,090

8,104 650   
  3 11,650 0

4   
4

4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper   
och lån 6,176 -526   4.1 Offentliga sektorn 39,355 -711

4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för  4.2 Övriga skulder 4,201 250
kreditfaciliteten inom ERM2 0 0  43,556 -461

6,176 -526  
5   5

7,840 -321
 5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 126,879 -4,115  

5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 44,993 0 6
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0   733 -77
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0   
5.5 Utlåningsfacilitet 210 -382   7
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 102 1   
5.7 Övrig utlåning 1,064 67   7.1 Inlåning och övriga skulder 6,395 568

 173,248 -4,429   7.2 Skulder som uppstått inom ramen för
    kreditfaciliteten inom ERM2 0 0

6   6,395 568
23,255 706

  8
7 60,185 0   5,767 0

 
8 78,270 -3,159 9 59,969 -2,756

  
 10 59,658 0

  
  11 51,279 0
  
       

680,236 -7,058  680,236 -7,058
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Summa tillgångar Summa skulder
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.

Övriga tillgångar Övriga skulder

Värderegleringskonton

Eget kapital

i euroområdet
Motpost till särskilda dragningsrätter som 

Fordringar i euro på den offentliga sektorn tilldelats av IMF

i euroområdet

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande

i euroområdet utanför euroområdet

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande

utanför euroområdet Skulder i euro till övriga hemmahörande
i euroområdet 

Utlåning till motparter inom den finansiella sektorn Skulder i euro till hemmahörande

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande
i euroområdet

Emitterade skuldcertifikat
Fordringar i euro på hemmahörande

Guld och guldfordringar Utelöpande sedlar

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande   Skulder i euro till motparter inom den finansiella sektorn 
utanför euroområdet i euroområdet

 Skulder Ställning per den Förändringar jämfört med 
12 februari 1999 föregående vecka avseende

transaktioner

Tillgångar Ställning per den Förändringar jämfört med  
12 februari 1999 föregående vecka avseende

transaktioner

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 12 februari 1999
(Miljoner EUR)


