
7 de Dezembro de 1999

COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO
EUROSISTEMA

em 3 de Dezembro de 1999

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 3 de Dezembro de 1999, a posição cambial líquida do

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

EUR 0.2 mil milhões, passando a EUR 236.8 mil milhões.

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

euro e expressos em euros (rubrica 6 do activo) permaneceram sem alterações em

EUR 23.9 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo)

aumentou EUR 9.7 mil milhões, passando a EUR 353 mil milhões devido a factores sazonais.

As responsabilidades para com a administração pública (rubrica 4.1 do passivo)

diminuíram EUR 12.1 mil milhões, passando a EUR 49.5 mil milhões, devido em grande parte

ao reembolso de alguns depósitos do Tesouro e ao pagamento de cupões.

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 3.2 mil milhões,

passando a EUR 204.1 mil milhões. Na quarta-feira, 1 de Dezembro de 1999, venceu uma
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operação principal de refinanciamento no valor de EUR 69 mil milhões e foi liquidada

uma nova no montante de EUR 72 mil milhões.

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

EUR 0.5 mil milhões, passando a EUR 0.5 mil milhões, enquanto que o recurso à facilidade

de depósito (rubrica 2 do passivo) aumentou EUR 0.1 mil milhões, passando a EUR 0.1 mil

milhões.

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

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das

contrapartes no Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 8.1 mil milhões,

passando a EUR 114.2 mil milhões.



Situação em Situação em

       
        

1 114,986 -1   1 353,009 9,667
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 27,808 -8
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 211,252 -493   (incluindo reservas obrigatórias) 114,227 8,098
239,060 -501  2.2 Facilidade de depósito 143 86

  2.3 Depósitos a prazo 0 0
3 13,111 265  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 156 -2
  114,526 8,182

4    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 7,876 0

e empréstimos 5,254 -86   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

5,254 -86  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 49,534 -12,137

5   4.2 Outras 5,101 1,059
5.1 Operações principais de refinanciamento 146,067 3,021   54,635 -11,078
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 64,999 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 6,874 -395
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 523 479   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 58 -148   914 -51
5.7 Outros créditos 590 -110   

212,237 3,242   7

6 23,931 35   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 8,279 -374
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 60,121 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  8,279 -374

8 78,337 1,031   
  8

 especiais pelo FMI 6,229 0
  
  9 51,623 -1,967

 
10 89,835 0

 
 11 53,237 1

   
     

747,037 3,985 747,037 3,985

Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 3 de Dezembro de 1999
(Milhões de euros)

ACTIVO Diferença em relação à   
3 de Dezembro 3 de Dezembro semana anterior semana anterior 

de 1999 resultante de operações   de 1999 resultante de operações

PASSIVO Diferença em relação à 

Ouro e ouro a receber Notas em circulação

Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME   Responsabilidades para com contrapartes da área do euro
expressas em euros

Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME

Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros
Certificados de dívida emitidos 

Responsabilidades para com outras 

Créditos às contrapartes da área do euro

Responsabilidades para com não residentes na área do 

Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros

Crédito à Administração Pública expresso em euros

Responsabilidades para com residentes na área do 
euro expressas em ME

Responsabilidades para com não residentes na área do 
euro expressas em ME

Outros activos

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos
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TOTAL DO ACTIVO TOTAL DO PASSIVO

Outras responsabilidades

Contas de reavaliação

Capital e reservas

Atribuição de contrapartidas de direitos de saque 


