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PERSBERICHT

DE GECONSOLIDEERDE WEEKSTAAT VAN HET
 EUROSYSTEEM

per 24 december 1999

I. Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 24 december 1999 was de verandering van EUR

91 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) in haar geheel het

gevolg van de verkoop van 10 ton door een nationale centrale bank van het

Eurosysteem. Deze verkoop is in overeenstemming met de „Central Bank

Gold Agreement” (Overeenkomst tussen Nationale Centrale Banken

betreffende goud) van 26 september 1999. De netto-positie van het

Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 6, 7

en 8) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 236,9 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die

zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro

(actiefpost 6) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 24 miljard. De post

Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 9,2 miljard naar EUR

370,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 4.1) daalden

met EUR 3,5 miljard naar EUR 48,4 miljard.

II. Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan tegenpartijen uit de

financiële sector (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 3) steeg
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met EUR 12,4 miljard naar EUR 217,4 miljard. Op woensdag 22 december 1999

verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 92 miljard, die werd

vervangen door een nieuwe transactie van hetzelfde bedrag. Op

donderdag 23 december 1999 verviel een langerlopende

herfinancieringtransactie van EUR 15 miljard, en werd een nieuwe transactie

van EUR 25 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR

0,1 miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) met EUR

1,8 miljard daalde naar EUR 0,1 miljard.

III. De rekeningen-courant van de financiële sector binnen het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van

tegenpartijen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,4 miljard naar

EUR 105 miljard.

NB: Verandering van de publicatiedag aan het begin van een kwartaal

Zoals bekend wordt de Weekstaat van het Eurosysteem aan het einde van elk

kwartaal geherwaardeerd, waarna de gevolgen van de herwaardering

worden aangeduid in de eerste Weekstaat die wordt gepubliceerd na het

begin van het direct eropvolgende kwartaal. Om de kwaliteit van deze

informatie te verzekeren, heeft de ECB besloten de dag van publicatie van

deze eerste Weekstaat na het einde van een kwartaal naar woensdag te

verschuiven. Alle andere Weekstaten die gedurende het kwartaal worden

uitgegeven zullen worden blijven gepubliceerd op dinsdagen. Deze

procedurewijziging gaat in vanaf volgende week, en wel op woensdag 5

januari 2000.
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1 114.745 -91   1 370.789 9.156
     

2 2

2.1 Vorderingen op het IMF 28.228 22 2.1 Rekeningen-courant
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in   (met inbegrip van reserveverplichtingen) 105.000 1.394

waardepapieren, externe leningen en overige  2.2 Depositofaciliteit 111 -1.759
externe activa 214.140 614   2.3 Termijndeposito's 0 0

242.368 636  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
 2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 16 -133

3   105.127 -498
13.795 373     

3 7.876 0
4     

luidende in euro   4
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in  

waardepapieren en leningen 4.998 -414  4.1 Overheid 48.411 -3.452
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit   4.2 Overige verplichtingen 3.962 -304

ingevolge het ERM-II 0 0     52.373 -3.756
4.998 -414  

  5
5   7.343 21

sector binnen het eurogebied   
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 148.972 2   6
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 74.996 9.997   1.027 50
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0   
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0   
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 96 57   7
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 401 249   
5.7 Overige leningen 958 161   7.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.008 892

225.423 10.466   7.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit 
 ingevolge het ERM-II 0 0

6   12.008 892
23.991 123   

 8
7 59.649 0 trekkingsrechten in het IMF 6.229 0

 
8 75.700 -3.641  9 54.819 1.586

     
   10 89.835 0
   
   11 53.243 1
     

760.669 7.452 760.669 7.452Totaal Activa Totaal Passiva

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
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Overige activa Overige passiva

Herwaarderingsrekeningen

Kapitaal en reserves

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het 
eurogebied, luidende in euro

Tegenwaarde toegewezen bijzondere
Overheidsschuld, luidende in euro

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het 
eurogebied, luidende in vreemde valuta

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het 
eurogebied, luidende in euro

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het 
Kredietverlening aan tegenpartijen uit de financiële eurogebied, luidende in euro

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta

Uitgegeven schuldbewijzen
Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,

Goud en goudvorderingen Bankbiljetten in omloop

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,   Verplichtingen aan tegenpartijen uit de financiële sector
luidende in vreemde valuta binnen het eurogebied, luidende in euro

 Passiva Stand per Verschil ten opzichte van
24 december 1999 vorige week ingevolge

transacties

Activa Stand per Verschil ten opzichte van  
24 december 1999 vorige week ingevolge

transacties

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 december 1999
(EUR mil joenen )


