
6 de Julho de 1999

COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO
EUROSISTEMA

em 2 de Julho de 1999

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 2 de Julho de 1999, a posição cambial líquida do

Eurosistema (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7 e 8 do passivo) aumentou

EUR 7.2 mil milhões para EUR 241.5 mil milhões, devido sobretudo à reavaliação das

rubricas do balanço (ver secção IV infra).

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na área do

euro e expressos em euros (rubrica 6 do activo) diminuíram EUR 0.3 mil milhões para

EUR 25.8 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo)

aumentou EUR 4.7 mil milhões para EUR 342.6 mil milhões. As responsabilidades para

com a Administração Pública (rubrica 4.1 do passivo) diminuíram EUR 0.4 mil milhões

para EUR 37.2 mil milhões.

II. Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às contrapartes do sector financeiro (rubrica 5 do

activo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 3 do passivo) aumentaram EUR 18.1 mil milhões

para EUR 178.4 mil milhões. Na quarta-feira, 30 de Junho de 1999, venceu-se uma operação
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principal de refinanciamento de EUR 39 mil milhões e foi liquidada outra de EUR 57 mil

milhões.

O recurso à facilidade de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo) e à facilidade de

depósito (rubrica 2.2 do passivo) manteve-se sem alteração em EUR 0.2 mil milhões e

EUR 0.1 mil milhões, respectivamente.

III. Depósitos à ordem do sector financeiro da área do euro

Em resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das contrapartes

junto do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 14.7 mil milhões, passando a

EUR 112.1 mil milhões.

IV. Reavaliação trimestral do activo e do passivo do Eurosistema

De acordo com as regras contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda

estrangeira, os títulos e a maioria dos instrumentos financeiros do Eurosistema são

reavaliados às taxas e preços de mercado no final de cada trimestre. A incidência líquida da

reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de Junho de 1999 é apresentada na nova

coluna "Diferença em relação à semana anterior resultante de reavaliações". As principais

taxas de câmbio utilizadas na reavaliação dos saldos foram:

USD 1.0328 por EUR

JPY 124.82 por EUR

Ouro: EUR 252.026 por onça de ouro fino

Direitos de saque especiais: EUR 1.293395 por DSE



Activo Situação em   Passivo Situação em
2 de Julho 2 de Julho 

de 1999 operações   reavaliações de 1999 operações   reavaliações
       
        

1 Ouro e ouro a receber 101,753 0 -3,554   1 Notas em circulação 342,556 4,679 0
     

2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME   2 Responsabilidades para com contrapartes da área do euro
2.1 Fundo Monetário Internacional 29,803 -130 715 expressas em euros
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 214,791 -876 6,524   (incluindo reservas obrigatórias) 112,120 14,737 0
244,594 -1,006 7,239  2.2 Facilidade de depósito 95 -6 0

  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 12,827 341 559  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 20 5 0
  112,235 14,736 0

4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 Certificados de dívida emitidos 10,158 0 0

e empréstimos 3,832 -74 -35   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0   4 Responsabilidades para com outras 

3,832 -74 -35  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 37,151 -406 0

5 Créditos às contrapartes da área do euro   4.2 Outras 3,295 -87 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 142,963 17,943 0   40,446 -493 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 44,991 -6 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0  5 Responsabilidades para com não residentes na área do 
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0   euro expressas em euros 7,158 83 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 177 12 0   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6 Responsabilidades para com residentes na área do 

adicional 29 0 0   euro expressas em ME 782 25 23
5.7 Outros créditos 527 97 0   

188,687 18,046 0   7 Responsabilidades para com não residentes na área do 
euro expressas em ME

6 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 25,806 -2 -280   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 8,994 -597 326
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 Crédito à Administração Pública expresso em euros 60,156 0 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
  8,994 -597 326

8 Outros activos 78,537 -3,044 2,358   
  8 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque 

 especiais pelo FMI 6,192 0 150
  
  9 Outras responsabilidades 51,930 -4,176 1,757

 
10 Contas de reavaliação 82,510 0 4,031

 
 11 Capital e reservas 53,231 4 0

   
     

Total do activo 716,192 14,261 6,287 Total do passivo 716,192 14,261 6,287
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