
16. februar 1999

PRESSEMEDDELELSE

EUROSYSTEMETS KONSOLIDEREDE BALANCE
pr. 12. februar 1999

I. Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

Posterne uden relation til de pengepolitiske operationer viste ikke nogen væsentlig ændring i

ugen, der sluttede den 12. februar 1999. Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost

2 og 3 fratrukket passivpost 6, 7 og 8) forblev praktisk talt uforandret og udgjorde EUR 226,6

milliarder. Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter

i euroområdet (aktivpost 6) øgedes med EUR 0,7 milliarder til EUR 23,3 milliarder.

Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med EUR 0,9 milliarder til 327,3 milliarder. Forpligtelserne

over for offentlig forvaltning og service (passivpost 4.1) faldt med EUR 0,7 milliarder til EUR

39,4 milliarder. De resterende poster (aktivpost 8 fratrukket passivpost 9) viste en nedgang i

nettotilgodehavender på EUR 0,4 milliarder.

II. Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til modparter i den finansielle sektor (aktivpost 5 fratrukket passivpost

2.2 og 3) faldt med EUR 3,6 milliarder. Dette skyldtes især et fald på EUR 4,1 milliarder i udlån

opført under aktivpost 5.1 (primære markedsoperationer) i forbindelse med udløbet af en

primær markedsoperation på EUR 69,0 milliarder og afviklingen af en ny på EUR 64,9

milliarder den 10. februar.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og anvendelsen af

indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde hver omkring EUR 0,2 milliarder, sammenlignet

med anvendelsen af de to stående faciliteter på hhv. EUR 0,6 milliarder og EUR 1,0 milliarder

den 5. februar 1999.
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III. Anfordringskonti i euroområdets finansielle sektor

Som et resultat af alle transaktioner reduceredes modparternes anfordringskonti i Eurosystemet

(passivpost 2.1) med EUR 2,3 milliarder og udgjorde således EUR 105,8 milliarder.
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1999 1999

        

        
1  99,589 0   1 327,341 -921

      
2  2

2.1 tilgodehavender hos IMF 26,962 -13 2.1 anfordringskonti
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån   (herunder reservekravsordningen) 105,821 -2,306

og andre eksterne aktiver 204,447 -287  2.2 indlånsfacilitet 226 -784
231,409 -300  2.3 tidsindskud 0 0

 2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
3   2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 1 0

 8,104 650   106,048 -3,090
   

4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for   3 11,650 0
euroområdet   
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 6,176 -526  4
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med   4.1 offentlig forvaltning og service 39,355 -711

kreditfaciliteten under ERM II 0 0  4.2 andre forpligtelser 4,201 250
 6,176 -526     43,556 -461
     

5  5 7,840 -321
euroområdet     
5.1 primære markedsoperationer 126,879 -4,115   6
5.2 langfristede markedsoperationer 44,993 0   733 -77
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0   
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0   7
5.5 marginal udlånsfacilitet 210 -382   
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger  102 1   7.1 indlån og andre forpligtelser 6,395 568
5.7 andre former for udlån  1,064 67   7.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten 

 173,248 -4,429    under ERM II 0 0
     6,395 568

6 23,255 706  
   8 5,767 0

7  60,185 0   
   9 59,969 -2,756

8 78,270 -3,159    
10 59,658 0

   
 11 51,279 0
 

      
680,236 -7,058 680,236 -7,058
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Kapital og reserver

Aktiver i alt Passiver i alt

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.

Offentlig forvaltning og service - gæld i euro
Andre forpligtelser

Revalueringskonti
Andre aktiver

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for 
euroområdet

Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet
Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF

Udlån til modparter i den finansielle sektor i Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i 
euroområdet

Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter
i euroområdet

Udstedte gældsbeviser

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 

Guld og tilgodehavender i guld Seddelomløb

Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for   Forpligtelser i euro over for modparter i den finansielle 
 euroområdet sektor i euroområdet

Passiver Ændring i forhold  
til ugen før p.g. til ugen før p.g. 
af transaktioner af transaktioner

Aktiver Ændring i forhold    

Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 12. februar 1999
(Millioner EUR)


