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Balanço consolidado do Eurosistema em 31 de Dezembro de 2000
(EUR mil milhões)

Activo Balanço em 31 de Balanço em 31 de
Dezembro de 2000 Dezembro de 1999

1 Ouro e ouro a receber 117.073 116.610

2 Créditos sobre não residentes na área 
do euro expressos em moeda estrangeira 
2.1 Créditos a receber do FMI 26.738 29.842
2.2 Depósitos e investimentos em títulos, empréstimos 

ao exterior e outros activos sobre o exterior 232.087 225.040
258.825 254.882

3 Créditos sobre residentes na área do euro 
expressos em moeda estrangeira 15.786 14.385

4 Créditos sobre não residentes na área do euro 
expressos em euros 
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 3.750 6.050
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0

3.750 6.050

5 Créditos às contrapartes da área do euro 
expressos em euros 
5.1 Operações principais de refinanciamento 222.988 161.987
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 45.000 74.996
5.3 Operações ocasionais de regularização sob 

a forma de operações reversíveis 0 0
5.4 Operações estruturais sob a forma de 

operações reversíveis 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 608 11.429
5.6 Créditos relacionados com o valor 

de cobertura adicional 53 404
268.648 248.815

6 Outros créditos sobre instituições de crédito 
da área do euro expressos em euros 578 1.842

7 Títulos emitidos por residentes na área 
do euro expressos em euros 26.071 23.521

8 Créditos à administração pública expressos 
em euros 57.671 59.180 

9 Outros activos 87.559 81.567

Total do activo 835.961 806.853
Os totais/subtotais podem não coincidir devido a arredondamentos.
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Passivo Balanço em 31 de Balanço em 31 de
Dezembro de 1999 Dezembro de 1999

1 Notas em circulação 371.370 374.964

2 Responsabilidades para com contrapartes 
da área do euro expressas em euros 
2.1 Contas correntes (incluindo reservas obrigatórias) 124.402 114.672
2.2 Facilidade de depósito 240 2.618
2.3 Depósitos a prazo 0 0
2.4 Operações ocasionais de regularização sob 

a forma de operações reversíveis 0 0
2.5 Depósitos relacionados com valores de cobertura 0 10

124.642 117.301

3 Outras responsabilidades para com instituições 
de crédito da área do euro expressas em euros 305 283

4 Certificados de dívida emitidos 7.876

5 Responsabilidades para com outras entidades 
da área do euro expressas em euros 
5.1 Administração pública 53.353 56.470
5.2 Outras responsabilidades 3.694 5.292

57.047 61.762

6 Responsabilidades para com não residentes 
na área do euro expressas em euros 10.824 9.048

7 Responsabilidades para com residentes na área 
do euro expressas em moeda estrangeira 806 927

8 Responsabilidades para com não residentes na área 
do euro expressas em moeda estrangeira 
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 12.414 11.904
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade 

de crédito no âmbito do MTC II 0 0
12.414 11.904

9 Atribuição de contrapartidas de direitos 
de saque especiais pelo FMI 6.702 6.534

10 Outras responsabilidades 72.215 54.222

11 Contas de reavaliação 117.986 106.782

12 Capital e reservas 57.866 55.249

Total do passivo 835.961 806.853




