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COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO EUROSISTEMA
em 18 de Fevereiro de 2000

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 18 de Fevereiro de 2000, a redução de EUR 71

mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do activo)

correspondeu a uma venda de 7 toneladas por um banco central nacional

do Eurosistema. Esta operação está em conformidade com o “Central Bank

Gold Agreement” (acordo dos bancos centrais sobre o ouro) de 26 de

Setembro de 1999. A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira

(rubrica 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7, e 8 do passivo) aumentou EUR 0.3

mil milhões, passando para EUR 252.7 mil milhões.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na

área do euro e expressos em euros (rubrica 6 do activo) diminuíram EUR 0.1

mil milhões passando para EUR 24.1 mil milhões. O montante de notas em

circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu EUR 2.6 mil milhões, passando para

EUR 346.1 mil milhões. As responsabilidades para com a administração

pública (rubrica 4.1 do passivo) sofreram uma redução de EUR 1.8 mil

milhões, passando para EUR 45.1 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)
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diminuíram EUR 3.2 mil milhões, passando para EUR 188.1 mil milhões. Na

quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2000, venceu uma operação principal de

refinanciamento no valor de EUR 62 mil milhões e foi liquidada uma nova no

montante de EUR 59 mil milhões.

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

insignificante, enquanto que o recurso à facilidade de depósito (rubrica 2.2

do passivo) registou uma pequena subida, passando para 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 1.8

mil milhões, passando para EUR 109.4 mil milhões.



Situação em Situação em

       
        

1 116,000 -71   1 346,113 -2,577
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 29,178 -54
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 227,338 -563   (incluindo reservas obrigatórias) 109,386 1,762
256,516 -617  2.2 Facilidade de depósito 68 39

  2.3 Depósitos a prazo 0 0
3 15,419 -550  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 25 6
  109,479 1,807

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

e empréstimos 4,801 199   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

4,801 199  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 45,138 -1,791

5   4.2 Outras 3,489 -395
5.1 Operações principais de refinanciamento 125,052 -3,044   48,627 -2,186
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 69,996 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 7,062 150
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 48 -87   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 30 -46   823 -223
5.7 Outros créditos 951 -3   

196,077 -3,180   7

6 24,071 -134   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 11,923 -1,215
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 59,255 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  11,923 -1,215

8 83,715 782   
  8

 especiais pelo FMI 6,531 0
  
  9 55,822 672

 
10 107,379 0

 
 11 54,219 1

   
     

755,854 -3,571 755,854 -3,571

Outros activos
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