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PRESSEMEDDELELSE

EUROSYSTEMETS KONSOLIDEREDE BALANCE
pr. 24. december 1999

I. Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. december 1999, svarede ændringen i omfanget

af guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på EUR 91 millioner til et salg af

10 tons guld foretaget af en national centralbank i Eurosystemet. Denne

afhændelse er forenelig med centralbankaftalen om guld af

26. september 1999 (Central Bank Gold Agreement). Eurosystemets

nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 6, 7 og 8)

øgedes med EUR 0,1 milliarder til EUR 236,9 milliarder.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af

residenter i euroområdet (aktivpost 6) øgedes med EUR 0,1 milliarder til

EUR 24 milliarder. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med EUR 9,2 milliarder til

EUR 370,8 milliarder. Forpligtelserne over for offentlig forvaltning og service

(passivpost 4.1) faldt med EUR 3,5 milliarder til EUR 48,4 milliarder.

II. Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til modparter i den finansielle sektor (aktivpost 5

fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 3) steg med EUR 12,4 milliarder til

EUR 217,4 milliarder. Onsdag, den 22. december 1999, udløb en primær

markedsoperation på EUR 92 milliarder, som blev erstattet af en ny på samme

beløb. Torsdag, den 23. december 1999, udløb en langfristet
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markedsoperation på EUR 15 milliarder, og en ny på EUR 25 milliarder blev

afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde

EUR 0,1 milliarder. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2)

reduceredes med EUR 1,8 milliarder til EUR 0,1 milliarder.

III. Anfordringskonti i euroområdets finansielle sektor

Som et resultat af alle transaktioner øgedes de pengepolitiske modparters

anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med EUR 1,4 milliarder til

EUR 105 milliarder.

NB: Ændring af ugedagen for offentliggørelsen af den konsoliderede balance

ved begyndelsen af et kvartal

Som det vil være læseren bekendt, revalueres Eurosystemets konsoliderede

balance ved udgangen af hvert kvartal, og resultaterne af denne revaluering

fremhæves i den første balance i det følgende kvartal. For at sikre

oplysningernes kvalitet har ECB besluttet at ændre ugedagen for

offentliggørelsen af den første konsoliderede balance i hvert kvartal til

onsdag. De øvrige konsoliderede ugentlige balancer i et kvartal vil fortsat

blive offentliggjort på tirsdage. Ændringen får virkning fra næste uge, onsdag,

den 5. januar 2000.



Balance Balance
pr. 24. december pr. 24. december

1999 1999

        

       
1  114.745 -91   1 370.789 9.156

      
2  2

2.1 tilgodehavender hos IMF 28.228 22 2.1 anfordringskonti
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån   (herunder reservekravsordningen) 105.000 1.394

og andre eksterne aktiver 214.140 614  2.2 indlånsfacilitet 111 -1.759
242.368 636  2.3 tidsindskud 0 0

 2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
3   2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 16 -133

 13.795 373   105.127 -498
   

4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for   3 7.876 0
euroområdet   
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 4.998 -414  4
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med   4.1 offentlig forvaltning og service 48.411 -3.452

kreditfaciliteten under ERM II 0 0  4.2 andre forpligtelser 3.962 -304
 4.998 -414     52.373 -3.756
     

5  5 7.343 21
euroområdet     
5.1 primære markedsoperationer 148.972 2   6
5.2 langfristede markedsoperationer 74.996 9.997   1.027 50
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0   
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0   7
5.5 marginal udlånsfacilitet 96 57   
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger  401 249   7.1 indlån og andre forpligtelser 12.008 892
5.7 andre former for udlån  958 161   7.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten 

 225.423 10.466    under ERM II 0 0
     12.008 892

6 23.991 123  
   8 6.229 0

7  59.649 0   
   9 54.819 1.586

8 75.700 -3.641    
10 89.835 0

   
 11 53.243 1
 

      
760.669 7.452 760.669 7.452
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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

Andre aktiver
Revalueringskonti

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 fremmed valuta hos residenter
i euroområdet

Udstedte gældsbeviser

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 

Guld og tilgodehavender i guld Seddelomløb

Tilgodehavender i fremmed 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. 24. december 1999
(Millioner EUR)


