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I. Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under veckan som slutade den 5 februari 1999 minskade Eurosystemets nettoställning i utländsk

valuta (post 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 6, 7 och 8 på skuldsidan) med 1,9 miljarder

EUR till 226,8 miljarder EUR. Förändringen berodde främst på en minskning på 2,1 miljarder

EUR i post 2.1 på tillgångssidan (fordringar på IMF) med anledning av en översyn av IMF:s

kvoter.

Eurosystemets innehav av omsättningsbara värdepapper i euro utfärdade av kontrahenter i

euroområdet (post 6 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 22,5 miljarder EUR.

Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR jämfört med föregående

vecka.

Skulder till den offentliga sektorn minskade med 12,3 miljarder EUR, vilket främst

återspeglar en sedvanlig minskning efter inflöden från skatteuppbörd vid månadsslut, vilket var

anledningen till det höga värdet på denna post den 29 januari 1999.

Eurosystemets nettoskuld i euro till kontrahenter utanför euroområdet (post 5 på skuldsidan

minus post 4 på tillgångssidan) minskade med 3,5 miljarder EUR. Detta berodde främst på en

minskning tillbaka mot mer normala nivåer på RTGS-tillgodohavanden (bruttoavvecklingssystem

i realtid) för de centralbanker i EU som inte deltar i den monetära unionen.
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Nettovärdet för restposterna (övriga tillgångar minus övriga skulder) visade en ökning i

nettotillgångar på 16,1 miljarder EUR. Detta återspeglar främst en minskning på 15,0 miljarder

EUR i övriga skulder (post 9 på skuldsidan). Denna ställning omfattar poster under avveckling,

vilka var exceptionellt höga föregående vecka på grund av en funktionsstörning i en del av

Targetsystemet den 29 januari 1999.

II. Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till motparter inom den finansiella sektorn (post 5 på tillgångssidan

minus posterna 2.2 och 3 på skuldsidan) minskade med 5,5 miljarder EUR. En ökning på 3,0

miljarder EUR i utlåning bokförd under post 5.1 (huvudsakliga refinansieringstransaktioner)

uppvägdes av en minskning på 8,1 miljarder EUR i utnyttjandet av Eurosystemets

utlåningsfacilitet.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten uppgick till 0,6 miljarder EUR (post 5.5 på tillgångssidan)

medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten uppgick till 1,0 miljarder EUR (post 2.2 på

skuldsidan) jämfört med utnyttjandet av de två stående faciliteterna på 8,7 miljarder EUR

respektive 0,7 miljarder EUR den 29 januari 1999.

III. Löpande räkningar för den finansiella sektorn i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner ökade ställningen för motparters löpande räkningar hos

Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 23,5 miljarder EUR till 108,1 miljarder EUR.
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1 99,589 0   1 328,262 1,728
         

2   2   

2.1 Fordringar på IMF 26,975 -2,130 2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 108,127 23,495
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper,   2.2 Inlåningsfacilitet 1,010 301

lån och andra tillgångar 204,734 820  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
231,709 -1,310   2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0

 2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 -11
3  109,138 23,785

7,454 69   
  3 11,650 0

4   
4

4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper   
och lån 6,702 -2,392   4.1 Offentliga sektorn 40,066 -12,307

4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för  4.2 Övriga skulder 3,951 -328
kreditfaciliteten inom ERM2 0 0  44,017 -12,635

6,702 -2,392  
5   5

8,161 -5,888
 5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 130,994 3,027  

5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 44,993 -5 6
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0   810 -808
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0   
5.5 Utlåningsfacilitet 592 -8,108   7
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 101 -26   
5.7 Övrig utlåning 997 -123   7.1 Inlåning och övriga skulder 5,827 1,502

 177,677 -5,235   7.2 Skulder som uppstått inom ramen för
    kreditfaciliteten inom ERM2 0 0

6   5,827 1,502
22,549 453
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7 60,185 0   5,767 0

 
8 81,429 1,071 9 62,725 -15,028

  
 10 59,658 0

  
  11 51,279 0
  
       

687,294 -7,344  687,294 -7,344
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Summa tillgångar Summa skulder
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.

Övriga tillgångar Övriga skulder

Värderegleringskonton

Eget kapital

i euroområdet
Skuld motsvarande de särskilda dragningsrätter som 

Fordringar i euro på den offentliga sektorn tilldelats av IMF

i euroområdet

Skulder i utländsk valuta till kontrahenter 
utanför euroområdet

Värdepapper i euro utgivna av kontrahenter

i euroområdet utanför euroområdet

Skulder i utländsk valuta till kontrahenter 

utanför euroområdet Skulder i euro till övriga kontrahenter 
i euroområdet 

Utlåning till motparter inom den finansiella sektorn Skulder i euro till kontrahenter 

Fordringar i utländsk valuta på kontrahenter
i euroområdet

Emitterade skuldcertifikat
Fordringar i euro på kontrahenter

Guld och guldfordringar Utelöpande sedlar

Fordringar i utländsk valuta på kontrahenter   Skulder i euro till motparter inom den finansiella sektorn 
utanför euroområdet i euroområdet

 Skulder Ställning per den Förändringar jämfört med 
5 februari 1999 föregående vecka avseende

transaktioner

Tillgångar Ställning per den Förändringar jämfört med  
5 februari 1999 föregående vecka avseende

transaktioner

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 5 februari 1999
(Miljoner EUR)


