26.1.1999

LEHDISTÖTIEDOTE
EUROOPAN KESKUSPANKKIJÄRJESTELMÄN
(EUROJÄRJESTELMÄ) KONSOLIDOITU TASE 22.1.1999

I Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät
Perjantaina 22.1.1999 päättyvällä viikolla eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien
erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 6, 7 ja 8) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 231,3
miljardiin euroon. Muutokseen vaikutti pääasiassa erän 3 (valuuttamääräiset saamiset
euroalueelta) 0,7 miljardin euron kasvu. Kulta ja kultasaamiset (vastaavien erä 1) pysyivät
muuttumattomina.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemat, eurojärjestelmän hallussa pitämät euromääräiset
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit (saatavien erä 6) lisääntyivät 0,5 miljardilla eurolla 21,8
miljardiin euroon.

Liikkeessä olevien setelien määrä (velkaerä 1) väheni edelleen 4,2 miljardilla eurolla edelliseen
viikkoon verrattuna. Tämä väheneminen vastaa yhä tavanomaista vuoden alun muutosta tässä
tase-erässä.

Velat julkisyhteisöille kasvoivat 10,4 miljardia euroa 15.1.1999 tilanteeseen verrattuna. Tämä
heijasti etupäässä julkisyhteisöjen varainsiirtoa pankkijärjestelmän sekkitileiltä kansallisten
keskuspankkien sekkitileille.
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Eurojärjestelmän euromääräinen nettovelka euroalueen ulkopuolelle (vastattavien erä 5
vähennettynä vastaavien erällä 4) väheni 0,9 miljardilla eurolla. Tämä liittyi pääasiassa
euroalueen ulkopuolisten EU-keskuspankkien reaaliaikaisilla bruttomaksutileillä (RTGS-tileillä)
olevien talletusten vähenemiseen.

Jäännöseriin (muut saamiset vähennettynä muilla veloilla) kirjatut nettomääräiset saamiset
kasvoivat 0,1 miljardilla eurolla.

II Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän yhteenlaskettu nettoluotonanto euroalueen rahoitussektorille (vastaavien erä 5
vähennettynä vastattavien erillä 2.2 ja 3) väheni 16,0 miljardilla eurolla. Tämä johtui etupäässä
erään 5.1 (perusrahoitusoperaatiot) kirjattujen luottojen vähenemisestä 16,0 miljardilla eurolla,
mikä heijasti sitä, että eurojärjestelmän ensimmäinen, 75 miljardin euron perusrahoitusoperaatio
erääntyi 20.1 ja että 19.1 toteutetussa operaatiossa (jonka maksut suoritettiin 20.1) jaettiin vain
59 miljardia euroa. Nettoluotonannon kokonaismäärän vähenemiseen on vaikuttanut myös
kansallisten keskuspankkien toisen vaiheen aikana käynnistämien operaatioiden erääntyminen:
vastaavien erä 5.7 (muut luotot) väheni 1,4 miljardilla eurolla 1,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän tarjoaman maksuvalmiusjärjestelmän käyttö väheni edelleen viime viikkoon
verrattuna. Tämä heijasti yhä jatkuvaa yleissuuntausta käyttää vähäisemmässä määrin
maksuvalmiusjärjestelmän

luotonotto-

ja

talletusmahdollisuutta.

Tarkemmin

sanottuna

maksuvalmiusluottojen määrä oli 2,1 miljardia euroa, kun taas talletusmahdollisuutta
käytettiin 0,2 miljardin euron edestä (vastaavien erä 5.5, vastattavien erä 2.2). Täten
nettoluotonanto maksuvalmiusjärjestelmän kautta oli 1,9 miljardia euroa verrattuna edellisen
viikon pienempään, 0,5 miljardin euron nettomäärään: tämän viikon suurempi nettomäärä johtui
talletusmahdollisuuden vähäisemmästä käytöstä.
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III Euroalueen rahoitussektorin RTGS-tilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen rahoitussektorin RTGS-tilien talletukset
(velkaerä 2.1) eurojärjestelmässä vähenivät 20,1 miljardilla eurolla 87,7 miljardiin euroon. Tämä
määrä oli pienempi kuin eurojärjestelmän arvioitu yhteenlaskettu varantovelvoite, joka on
täytettävä päivittäisenä keskiarvona ensimmäisellä pitoajanjaksolla 1.1.1999- 23.2.1999. Tätä
tilapäistä vajausta on kuitenkin tarkasteltava suhteessa RTGS-tilien talletusten päivittäiseen
keskiarvoon, joka tämän pitoajanjakson alkupuolella on ylittänyt arvioidun varantovelvoitteen.
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Kopiointi on sallittu edellyttäen, että lähde mainitaan.

Eurojärjestelmän konsolidoitu viikkotase 22.1.1999
(miljoonina euroina)
Vastaavaa

1 Kulta ja kultasaamiset
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolelta
2.1 Saamiset IMF:ltä
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset
ja muut valuuttamääräiset saamiset

3 Valuuttamääräiset saamiset
euroalueelta
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset
ja lainat
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat
saamiset

5 Luotot euroalueen rahoitussektorille
5.1 Perusrahoitusoperaatiot
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot
5.5 Maksuvalmiusluotot
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot
5.7 Muut luotot

Tase
22.1.1999

99.589

Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos
edelliseen viikkoon verrattuna

0

29.120

-60

206.267
235.387

49
-11

7.277

736

Vastattavaa

1 Liikkeessä olevat setelit

-872

0
7.238

0
-872

106.918
44.998
0
0
2.111
80
1.180
155.287

-15.980
0
0
0
-544
22
-1.357
-17.859

6 Euromääräiset arvopaperit
euroalueelta

21.794

459

7 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä

60.183

53

8 Muut saamiset

80.867

-1.876

-4.241

87.733
234
0
0
3
87.970

-20.091
-1.876
0
0
1
-21.966

11.651

0

39.430
4.012
43.442

10.359
63
10.422

5 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

9.148

-1.751

6 Valuuttamääräiset velat
euroalueelle

1.297

-232

4.344

276

0
4.344

0
276

5.767

0

9 Muut velat

66.492

-1.956

10 Arvonmuutostilit

59.681

0

11 Pääoma ja rahastot

51.275

78

Vastattavaa yhteensä

667.622

-19.370

2 Euromääräiset velat euroalueen
rahoitussektorille
2.1 RTGS-tilit
(ml. vähimmäisvarantotalletukset)
2.2 Talletusmahdollisuus
2.3 Määräaikaistalletukset
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

4 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville
4.1 Julkisyhteisöt
4.2 Muut

7 Valuuttamääräiset velat euroalueen
ulkopuolelle
7.1 Talletukset ja muut velat
7.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat
velat

8 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä

Vastaavaa yhteensä

667.622

-19.370

Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos
edelliseen viikkoon verrattuna

326.555

3 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset
7.238

Tase
22.1.1999

Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
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