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COMUNICADO 
 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO 
EUROSISTEMA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 
 

 

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária 

Na semana que terminou em 31 de Dezembro de 2004, a redução de EUR 4.2 mil milhões na rubrica 

ouro e ouro a receber (rubrica  1 do activo) deveu-se principalmente a ajustamentos resultantes da 

reavaliação trimestral, mas também a uma venda de ouro por um banco central do Eurosistema, em 

conformidade com o “Central Bank Gold Agreement” (acordo dos bancos centrais sobre o ouro), de 27 

de Setembro de 2004. 

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7, 8 e 

9 do passivo) diminuiu EUR 11.5 mil milhões, passando para EUR 154.3 mil milhões, devido sobretudo 

aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira. As transacções de carteira e em nome de 

clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise resultaram num 

aumento de EUR 0.1 mil milhões.  

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

expressos em euros (rubrica 7 do activo) aumentaram EUR 0.4 mil milhões, passando para 

EUR 70.2 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu 

EUR 3.3 mil milhões, passando para EUR 501.3 mil milhões. As responsabilidades para com a 

Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 8.3 mil milhões, passando para 

EUR 36 mil milhões. 

 

II. Rubricas relacionadas com operações de política monetária 

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do activo menos rubricas 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 13.5 mil milhões, passando para EUR 345 mil milhões. 

Na quinta-feira, 30 de Dezembro de 2004, venceu uma operação principal de refinanciamento no 

valor de EUR 283.5 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 270 mil milhões. 

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

EUR 0.1 mil milhões (face a EUR 0.2 mil milhões na semana anterior), enquanto que o recurso à 
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facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 0.1 mil milhões, ou seja, 

aproximadamente igual ao da semana anterior. 

  

III. Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro 

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

do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 1.8 mil milhões, passando para 

EUR 138.6 mil milhões. 

 

IV. Reavaliação de fim de exercício da situação financeira do Eurosistema 

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os 

títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de 

mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação sobre cada 

rubrica do balanço em 31 de Dezembro de 2003 é ilustrado na coluna adicional intitulada “Diferença 

em relação à semana anterior resultante de reavaliações”. O preço do ouro e as principais 

taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram: 

 

USD 1.3621 por EUR 

JPY 139.65 por  EUR 

Ouro: EUR 321.562 por onça de ouro fino 

Direitos de saque especiais: EUR 1.1396 por DSE 

 



ACTIVO Situação em  PASSIVO Situação em

operações   reavaliações operações   reavaliações
      

1 Ouro e ouro a receber 125 730 -10 -4 190  1 Notas em circulação 501 256 -3 331 0
    

2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME
 2

2.1 Fundo Monetário Internacional 23 948 -137 -1 059 2.1 Depósitos à ordem
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, (incluindo reservas obrigatórias) 138 624 -1 810  0

empréstimos e outros 129 872 -1 972 -10 129 2.2 Facilidade de depósito  105 -29  0
153 820 -2 109 -11 188  2.3 Depósitos a prazo  0 0  0

2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização  0 0  0
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 16 969 423 -1 401  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional  5 5  0

  138 734 -1 834  0
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros

4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 6 849 -607 4 3
 126 0  0

4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II  0  0 0  
6 849 -607 4  4 Certificados de dívida emitidos  0  0  0

5  
5

5.1 Operações principais de refinanciamento 270 001 -13 497  0 5.1 Administração Pública 35 968 -8 324 - 2
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 75 000  0  0  5.2 Outras 6 224 38 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização  0  0  0  42 192 -8 286 -2
5.4 Operações reversíveis estruturais  0  0  0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez  109 -46  0  6 10 912 -282 0
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional  3 0  0  

345 113 -13 543  0 7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME  247 -5 -23

6 3 763 54  1  8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME
 8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 10 679 -1 752 -810

7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 70 244 211 191 8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II  0  0  0
 10 679 -1 752 -810

8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 41 317 -190 -26  
 9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 5 573  0 -234

9 Outros activos 120 428 -646 1 553
 10 Outras responsabilidades 51 443 -945 -6 459
 
 11 Contas de reavaliação 64 842 -1 -5 853
 
 12 Capital e reservas 58 229 17 -1 673
 
 
 
 

  

    
TOTAL DO ACTIVO 884 233 -16 418 -15 055 TOTAL DO PASSIVO 884 233 -16 418 -15 055
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