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PERSBERICHT

DE GECONSOLIDEERDE WEEKSTAAT VAN HET
 EUROSYSTEEM

per 1 februari 2002

I. Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 1 februari 2002 bleef de netto-positie van het Eurosysteem in

vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) vrijwel onveranderd op

EUR 258,7 miljard.

De daling van EUR 43,8 miljard in Overige vorderingen op kredietinstellingen van het

eurogebied, luidende in euro (actiefpost 6) heeft voornamelijk te maken met de betaling

op 30 januari 2002 van de derde en laatste termijn met betrekking tot de vroegtijdig

verstrekte eurobankbiljetten en euromunten krachtens het debiteringsmodel. Dit is in

overeenstemming met de bepalingen ten aanzien van de overgang op de chartale euro.1

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven

door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met

EUR 0,3 miljard naar EUR 27,6 miljard. Ten gevolge van de nog lopende overgang op de

chartale euro, daalde de post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) met

EUR 12,8 miljard naar EUR 312,9 miljard, waarvan EUR 224,2 miljard voor rekening kwam

                                                
1 Zie voor verdere details het Richtsnoer van de ECB van 10 januari 2001 houdende de vaststelling van

overgangsbepalingen inzake de omschakeling op de chartale euro in 2002 (ECB/2001/1), PB L 55, 24.2.2001, blz. 80, en
het Richtsnoer van 13 september 2001 houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met
eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8), PB L 257, 26.9.2001, blz. 6, en het persbericht bij de
geconsolideerde weekstaat per 4 januari 2002.
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van eurobankbiljetten (een stijging van EUR 9,3 miljard) en EUR 88,8 miljard voor rekening

van nationale bankbiljetten (een daling van EUR 22,2 miljard). De verplichtingen aan de

overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7 miljard naar EUR 48,6 miljard.

De Herwaarderingsrekeningen (passiefpost 11) daalden met EUR 2 miljoen ten gevolge

van eindejaarsaanpassingen.

II. Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus

passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 16 miljard naar EUR 198,1 miljard. Op

woensdag 30 januari 2002 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 22 miljard, en

werd een nieuwe transactie van EUR 38 miljard verrekend. Op donderdag 31 januari 2002

verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 20 miljard, en werd een

nieuwe transactie van EUR 20 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil, hetgeen

ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week, terwijl het beroep op de

Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil

in de voorafgaande week).

III. De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij

het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,2 miljard naar EUR 134 miljard.



Activa Stand per Verschil ten opzichte van  Passiva Stand per Verschil ten opzichte van
1 februari 2002 vorige week ingevolge 1 februari 2002 vorige week ingevolge

transacties transacties
     

1 Goud en goudvorderingen 126.801 0  1 Bankbiljetten in omloop 312.923 -12.848
    

2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta
 2

2.1 Vorderingen op het IMF 31.994 11 2.1 Rekeningen-courant
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, (met inbegrip van reserveverplichtingen) 133.974 3.170

externe leningen en overige externe activa 235.772 -1.720  2.2 Depositofaciliteit 59 22
267.766 -1.709 2.3 Termijndeposito's 0 0

 2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.901 -335  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 -4

  134.033 3.188
4  

4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 6.498 186  3 2.116 -10.263
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0

6.498 186  4 Uitgegeven schuldbewijzen 2.939 0
 

5
5

5.1 Basis-herfinancieringstransacties 141.000 16.000  5.1 Overheid 48.562 -6.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 60.000 0  5.2 Overige verplichtingen 5.921 135
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 54.483 -6.864
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0  
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 11 -17  6 8.738 200
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 44 19  

201.055 16.002  7 2.713 129
 

6 531 -43.832  8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta
 8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 21.300 -2.132

7 27.601 -326  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
 21.300 -2.132

8 Overheidsschuld, luidende in euro 68.575 -41  
  9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 6.967 0

9 Overige activa 89.397 494  
  10 Overige passiva 75.480 -971

 
 11 Herwaarderingsrekeningen 125.316 -2

 12 Kapitaal en reserves 63.119 2
 
 
 
 
 

    

Totaal Activa 810.126 -29.561 Totaal Passiva 810.126 -29.561

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.

Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-
beleidstransacties, luidende in euro

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 februari 2002
(EUR mil joenen )

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Afdeling Pers en Informatie, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69-13 44-74 55, Fax: +49 69-13 44-74 04

Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-
beleidstransacties, luidende in euro

Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta


