2 de Fevereiro de 1999

COMUNICADO
SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO
EUROSISTEMA
em 29 de Janeiro de 1999
I.

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 29 de Janeiro de 1999, a posição cambial líquida do Eurosistema
(rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7 e 8 do passivo) diminuiu EUR 2.6 mil milhões,
passando a EUR 228.7 mil milhões. Esta alteração deveu-se principalmente a uma redução de
EUR 2.4 mil milhões da rubrica 2 do activo (créditos sobre residentes na área do euro
expressos em moeda estrangeira), resultante de operações realizadas por conta de clientes,
essencialmente governos dos Estados-Membros.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na área do euro e
expressos em euros (rubrica 6 do activo) aumentaram EUR 0.3 mil milhões para EUR 22.1 mil
milhões.

O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) sofreu ligeiras alterações
relativamente à semana anterior.

As responsabilidades para com a administração pública aumentaram EUR 12.9 mil milhões,
reflectindo principalmente as habituais receitas fiscais das Fazendas Públicas no final do mês.

As responsabilidades líquidas do Eurosistema para com não residentes na área do euro expressas
em euros (rubrica 5 do passivo menos rubrica 4 do activo) aumentaram EUR 3.0 mil milhões,
devido principalmente a um maior volume de reservas detidas, no âmbito do sistema de
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liquidação por bruto em tempo real (SLBTR), pelos bancos centrais da UE que não participam
na União Monetária.

As rubricas residuais (outros activos menos outras responsabilidades) registaram uma
diminuição de EUR 11.8 mil milhões em activos líquidos, o que reflecte um aumento
excepcional de EUR 11.3 mil milhões da rubrica 9 do passivo (outras responsabilidades) que inclui elementos em fase de liquidação - que se ficou a dever à falha de um componente
TARGET em 29 de Janeiro.

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 e 3 do passivo) aumentaram EUR 27.2 mil milhões. Este facto deveu-se
principalmente a um aumento de EUR 21.0 mil milhões dos créditos registados na rubrica 5.1
(operações principais de refinanciamento) e de EUR 6.6 mil milhões na facilidade de cedência
de liquidez do Eurosistema.

O recurso à facilidade de cedência de liquidez totalizou EUR 8.7 mil milhões (rubrica 5.5 do
activo) e à facilidade de depósito totalizou EUR 0.7 mil milhões (rubrica 2.2 do passivo), ao
passo que, na semana de 22 de Janeiro de 1999, o recurso às duas facilidades permanentes foi de
2.1 mil milhões e 0.2 mil milhões, respectivamente. Nesta conformidade, os créditos líquidos
através das facilidades permanentes totalizaram EUR 8.0 mil milhões, contra um montante
líquido de EUR 1.9 mil milhões da semana anterior.

A maior utilização da facilidade

permanente de cedência de liquidez deveu-se à referida falha de um componente TARGET em
29 de Janeiro de 1999.

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) diminuiu EUR 3.1 mil milhões passando a EUR 84.6 mil milhões.
Este valor situa-se aquém da estimativa do Eurosistema relativa às reservas obrigatórias agregadas de
cerca de EUR 98 mil milhões, a constituir como média diária durante o primeiro período de constituição
de reservas, entre 1 de Janeiro e 23 de Fevereiro de 1999.
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Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 29 de Janeiro de 1999
(Milhões de euros)
ACTIVO

1 Ouro e ouro a receber
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME
2.1 Fundo Monetário Internacional
2.2 Depósitos, investimentos em títulos,
empréstimos e outros

3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME

4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros
4.1 Depósitos, investimentos em títulos
e empréstimos
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II

5 Créditos às contrapartes da área do euro
5.1 Operações principais de refinanciamento
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização
5.4 Operações reversíveis estruturais
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura
adicional
5.7 Outros créditos

Situação em
29 de Janeiro
de 1999

99.589

Diferença em relação à
semana anterior
resultante de operações

0

29.105

-15

203.914
233.019

-2.353
-2.368

7.385

108

9.094
0
9.094

1.856
0
1.856

127.967
44.998
0
0
8.700

21.049
0
0
0
6.589

PASSIVO

1 Notas em circulação
2 Responsabilidades para com contrapartes da área do euro
expressas em euros
2.1 Depósitos à ordem
(incluindo reservas obrigatórias)
2.2 Facilidade de depósito
2.3 Depósitos a prazo
2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional

3 Certificados de dívida emitidos

127
1.120
182.912

47
-60
27.625

6 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros

22.096

302

7 Crédito à Administração Pública expresso em euros

60.185
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8 Outros activos

80.358

-509

4 Responsabilidades para com outras
entidades da área do euro expressas em euros
4.1 Administração Pública
4.2 Outras

5 Responsabilidades para com não resdentes na área do
euro expressas em euros
6 Responsabilidades para com resdentes na área do
euro expressas em ME
7 Responsabilidades para com não resdentes na área do
euro expressas em ME
7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades
7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade
de crédito no âmbito do MTC II

8 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque
especiais pelo FMI

TOTAL DO ACTIVO

694.638

27.016

Situação em
29 de Janeiro
de 1999

Diferença em relação à
semana anterior
resultante de operações

326.534

-21

84.632
709
0
0
12
85.353

-3.101
475
0
0
9
-2.617

11.650

-1

52.373
4.279
56.652

12.943
267
13.210

14.049

4.901

1.618

321

4.325

-19

0
4.325

0
-19

5.767

0

9 Outras responsabilidades

77.753

11.261

10 Contas de reavaliação

59.658

-23

11 Capital e reservas

51.279
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TOTAL DO PASSIVO

694.638

27.016

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos
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