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COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO
EUROSISTEMA

em 4 de Junho de 1999

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 4 de Junho de 1999, a posição ouro e ouro a receber

(rubrica I do activo) sofreu uma ligeira redução de EUR 16 milhões devido à conclusão de

uma operação técnica entre dois bancos centrais realizada no final de 1998, em relação com

a  transferência posterior de activos de reserva para o BCE.

A posição cambial líquida do Eurosistema (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7 e 8

do passivo) manteve-se sem alteração em EUR 234.2 mil milhões.

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

euro e expressos em euros (rubrica 6 do activo) aumentaram ligeiramente EUR 0.1 mil

milhões para EUR 26 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do

passivo) aumentou EUR 3.8 mil milhões para EUR 339 mil milhões. As responsabilidades

para com a Administração Pública (rubrica 4.1 do passivo) sofreram um ligeiro

aumento de EUR 0.3 mil milhões para EUR 40.7 mil milhões.



Banco Central Europeu
Divisão de Imprensa

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404

Internet: http://www.ecb.int
Reprodução permitida desde que seja reconhecida a fonte.

2

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, 2.3, 2.4, 2.5 e 3 do passivo) mantiveram-se quase sem alteração

em EUR 174.4 mil milhões (uma ligeira redução de EUR 0.3 mil milhões) devido ao facto de

a operação principal de financiamento vencida na quarta-feira, 2 de Junho de 1999, ter sido

substituída por outra do  mesmo montante (EUR 43 mil milhões).

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

EUR 0.1 mil milhões para EUR 0.2 mil milhões e o recurso à facilidade de depósito

(rubrica 2.2 do passivo) manteve-se sem alteração em EUR 0.1 mil milhões.

III. Depósitos à ordem do sector financeiro da área do euro

Em resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das contrapartes

junto do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 2.5 mil milhões, passando a

EUR 106.8 mil milhões.



Situação em

       
        

1 105,307 -16   1 338,980 3,833
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 29,405 -172
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 206,626 -1,436   (incluindo reservas obrigatórias) 106,826 -2,514
236,031 -1,608  2.2 Facilidade de depósito 101 -33

  2.3 Depósitos a prazo 0 0
3 12,428 45  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 23 20
  106,950 -2,527

4    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 10,158 0

e empréstimos 4,345 -5   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

4,345 -5  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 40,726 328

5   4.2 Outras 3,344 -159
5.1 Operações principais de refinanciamento 139,032 45   44,070 169
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 44,997 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 7,457 -294
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 229 -141   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 32 -31   902 -36
5.7 Outros créditos 390 -138   

184,680 -265   7

6 25,957 128   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 7,269 -1,569
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 60,156 -24    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  7,269 -1,569

8 77,522 3,111   
  8

 especiais pelo FMI 6,042 0
  
  9 51,261 1,741

 
10 78,479 0

 
 11 54,858 49

   
     

706,426 1,366 706,426 1,366

Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 4 de Junho de 1999
(Milhões de euros)

de 1999 resultante de operações   de 1999

ACTIVO Diferença em relação à   
4 de Junho 

Diferença em relação à 
4 de Junho semana anterior semana anterior 

resultante de operações

Ouro e ouro a receber Notas em circulação

Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME   Responsabilidades para com contrapartes da área do euro
expressas em euros

PASSIVO Situação em

Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME

Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros
Certificados de dívida emitidos 

Responsabilidades para com outras 

Créditos às contrapartes da área do euro

Responsabilidades para com não residentes na área do 

Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros

Crédito à Administração Pública expresso em euros

Responsabilidades para com residentes na área do 
euro expressas em ME

Responsabilidades para com não residentes na área do 
euro expressas em ME

Outros activos

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos
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TOTAL DO ACTIVO TOTAL DO PASSIVO

Outras responsabilidades

Contas de reavaliação

Capital e reservas

Atribuição de contrapartidas de direitos de saque 


