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em 7 de Janeiro de 2000

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 7 de Janeiro de 2000, a posição cambial

líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo

menos rubricas 6, 7 e 8 do passivo) aumentou EUR 0.7 mil milhões, passando a

EUR 250.6 mil milhões.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na

área do euro e expressos em euros (rubrica 6 do activo) aumentaram EUR 0.2

mil milhões, passando a EUR 23.7 mil milhões. O montante de notas em

circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu EUR 10.3 mil milhões, passando a

EUR 364.7 mil milhões. As responsabilidades para com a administração

pública (rubrica 4.1 do passivo) sofreram uma redução de EUR 20 mil milhões,

totalizando EUR 36.5 mil milhões.

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)

diminuíram EUR 23.3 mil milhões, passando a EUR 216.2 mil milhões. Na

quarta-feira 5 de Janeiro de 2000, foi liquidada uma operação de

regularização, que absorveu EUR 14.4 mil milhões.
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O recurso à facilidade de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo)

diminuiu EUR 11.3 mil milhões, passando a EUR 0.1 mil milhões, enquanto que

o recurso à facilidade de depósito (rubrica 2.2 do passivo) diminuiu EUR 2.5

mil milhões, passando a EUR  0.1 mil milhões.

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

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem

das contrapartes no Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 8.6

mil milhões, passando a EUR 123.1 mil milhões.

Constatou-se recentemente que, devido a um problema técnico ocorrido

num dos bancos centrais do Eurosistema, a posição depósitos à ordem das

contrapartes do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) tem sido reportada em

média cerca de EUR 0.3 milhões abaixo do seu valor nos balanços da

situação financeira consolidada publicados desde 23 de Novembro de 1999,

com consequentes efeitos para outras posições do passivo de carácter

autónomo. A alteração na posição depósitos à ordem, acima mencionada,

desde a semana passada que inclui os efeitos de uma correcção no

montante de EUR 0.3 milhões. De notar que os valores diários para os

depósitos à ordem publicados pelas agências de notícias também foram

afectados por este erro, desde 17 de Novembro de 1999, e que os valores

revistos serão publicados na página do BCE na Internet, assim que possível.

As estatísticas fornecidas no Boletim Mensal do BCE serão revistas em

conformidade.

NOTA: Alteração da descrição de uma das rubricas do activo

A designação da rubrica 5 do activo foi alterada de “Créditos às

contrapartes da área do euro” para “Créditos às contrapartes da área do

euro expressos em euros”. Esta alteração foi introduzida para melhorar a

compreensão desta rubrica, não tendo o seu conteúdo sido alterado.
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Situação em Situação em

       
        

1 116,483 0   1 364,659 -10,294
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 29,852 10
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 225,266 228   (incluindo reservas obrigatórias) 123,060 8,567
255,118 238  2.2 Facilidade de depósito 135 -2,483

  2.3 Depósitos a prazo 14,420 14,420
3 14,739 356  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 74 64
  137,689 20,568

4    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 7,876 0

e empréstimos 4,834 12   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

4,834 12  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 36,461 -20,033

5   4.2 Outras 3,766 -354
5.1 Operações principais de refinanciamento 161,988 0   40,227 -20,387
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 74,996 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 7,674 -160
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 105 -11,324   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 400 -4   927 1
5.7 Outros créditos 1,181 -81   

238,670 -11,409   7

6 23,701 180   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 11,822 -79
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 59,236 56    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  11,822 -79

8 79,070 -774   
  8

 especiais pelo FMI 6,531 0
  
  9 53,689 -1,025

 
10 107,348 0

 
 11 53,409 35

   
     

791,851 -11,341 791,851 -11,341

Situa ção Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 7 de Janeiro de 2000
(Milhões de euros )

ACTIVO Diferença em relação à   
7 de Janeiro 7 de Janeiro semana anterior semana anterior 

de 2000 resultante de operações   de 2000 resultante de operações

PASSIVO Diferença em relação à 

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

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 expressos em euros

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

Divisão de Imprensa, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69-13 44-7455, Fax::+49 69-13 44-74 04

TOTAL DO ACTIVO TOTAL DO PASSIVO

Outras responsabilidades

Contas de reavaliação

Capital e reservas

Atribuição de contrapartidas de direitos de saque 


