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COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO
EUROSISTEMA

em 22 de Dezembro de 2000

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 22 de Dezembro de 2000, a posição líquida do Eurosistema em

moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7 e 8 do passivo) diminuiu

EUR 0.5 mil milhões, passando para EUR 268.3 mil milhões, devido a transacções regulares

de carteira e em nome de clientes efectuadas pelos bancos centrais nacionais.

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

euro e expressos em euros (rubrica 6 do activo) aumentaram EUR 0.2 mil milhões,

passando para EUR 25.8 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do

passivo) aumentou EUR 8.8 mil milhões, passando para EUR 373.1 mil milhões, reflectindo o

período de compras natalícias. As responsabilidades para com a administração

pública (rubrica 4.1 do passivo) diminuíram EUR 14.1 mil milhões, passando para

EUR 50.1 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) diminuíram EUR 6.5 mil milhões,
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passando para EUR 254.2 mil milhões. Na quarta-feira, 20 de Dezembro de 2000, venceu

uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 128 mil milhões e foi

liquidada uma nova operação no montante de EUR 121 mil milhões.

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

de EUR 2 mil milhões (em comparação com EUR 0.3 mil milhões na semana anterior),

enquanto que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo)

foi de EUR 1.3 mil milhões (em comparação com EUR 0.1 mil milhões na semana anterior).

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 3.5 mil milhões,

passando para EUR 114.4 mil milhões.

IV. Alterações do formato do balanço da situação financeira

O Conselho do BCE decidiu alterar o formato do balanço da situação financeira consolidada

do Eurosistema . O novo formato entrará em vigor a partir do final deste ano. As alterações

são as seguintes:

Relativamente às rubricas 5 do activo, �Créditos às contrapartes da área do euro expressos

em euros�, e 2 do passivo, �Responsabilidades para com contrapartes da área do euro

expressas em euros�, a expressão �instituições de crédito� substituirá �contrapartes.� Esta

alteração deve-se à necessidade de adoptar a terminologia utilizada nos Estatutos do Sistema

Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu. Assim, as novas rubricas passarão

a ser �Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de

política monetária expressos em euros� e �Responsabilidades para com instituições de

crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em

euros�, respectivamente.
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Além disso, a actual rubrica 5.7 do activo, �Outros créditos�, será retirada da rubrica 5 do

activo e constará como rubrica 6 do activo, sob a designação �Outros créditos sobre

instituições de crédito da área do euro expressos em euros.� Deste modo, a rubrica 5 do

activo inclui apenas as operações monetárias do Eurosistema.

Por último, será acrescentada uma nova rubrica 3 do passivo, �Outras responsabilidades

para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros�, por forma a reflectir

operações não relacionadas com a política monetária do Eurosistema.

A numeração das rubricas subsequentes do activo e do passivo será modificada em

conformidade.

Para informação dos destinatários do presente documento, as referidas alterações serão

efectuadas na situação financeira consolidada da próxima semana, que será publicada no dia

4 de Janeiro de 2001.



Situação em Situação em

       
        

1 124,947 0   1 373,063 8,787
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 27,139 383
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 246,382 342   (incluindo reservas obrigatórias) 114,353 -3,489
273,521 725  2.2 Facilidade de depósito 1,328 1,235

  2.3 Depósitos a prazo 0 0
3 15,403 -942  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0
  115,681 -2,254

4    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 3,784 0

e empréstimos 3,447 -313   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

3,447 -313  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 50,096 -14,086

5   4.2 Outras 3,939 -2
5.1 Operações principais de refinanciamento 212,000 -6,999   54,035 -14,087
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 45,000 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 11,139 326
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 1,957 1,685   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 94 11   855 -1
5.7 Outros créditos 253 71   

259,304 -5,232   7

6 25,840 155   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 12,728 327
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 58,263 -401    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  12,728 327

8 87,885 235   
  8

 especiais pelo FMI 7,077 0
  
  9 70,939 1,132

 
10 144,152 0

 
 11 55,157 0

   
     

848,610 -5,771 848,610 -5,771

Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 22 de Dezembro de 2000
(Milhões de euros)

ACTIVO Diferença em relação à   
22 de Dezembro 22 de Dezembrosemana anterior semana anterior 

de 2000 resultante de operações   de 2000 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 expressos em euros

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 


