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COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO
EUROSISTEMA

em 5 de Fevereiro de 1999

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 5 de Fevereiro de 1999, a posição cambial líquida do Eurosistema

(rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7 e 8 do passivo) diminuiu EUR 1.9 mil milhões,

passando a EUR 226.8 mil milhões. Esta alteração deveu-se principalmente a uma redução de

EUR 2.1 mil milhões na rubrica 2.1 do activo (Fundo Monetário Internacional), resultante de

uma revisão de quotas do FMI.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na área do euro e

expressos em euros (rubrica 6 do activo) aumentaram EUR 0.5 mil milhões para EUR 22.5 mil

milhões.

O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 1.7 mil milhões

relativamente à semana anterior.

As responsabilidades para com a administração pública diminuíram EUR 12.3 mil milhões,

reflectindo principalmente a habitual redução desta rubrica depois de as receitas das

Administrações Fiscais no final do mês terem determinado o elevado nível registado em 29 de

Janeiro.

As responsabilidades líquidas do Eurosistema para com não residentes na área do euro expressas

em euros (rubrica 5 do passivo menos rubrica 4 do activo) diminuíram EUR 3.5 mil milhões,

devido principalmente a uma redução para níveis mais normais das reservas detidas, no âmbito
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do sistema de liquidação por bruto em tempo real (SLBTR), pelos bancos centrais da UE que não

participam na área do euro.

As rubricas residuais (outros activos menos outras responsabilidades) registaram um aumento

de EUR 16.1 mil milhões em activos líquidos, denotando principalmente uma redução de EUR

15.0 mil milhões da rubrica outras responsabilidades (rubrica 9 do passivo). Esta posição inclui

elementos em fase de liquidação e atingiu um nível excepcionalmente elevado na semana

passada devido à falha de um componente TARGET em 29 de Janeiro.

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 e 3 do passivo) diminuíram EUR 5.5 mil milhões. Um aumento de EUR 3.0

mil milhões dos créditos registados na rubrica 5.1 (operações principais de refinanciamento)

foi compensado por uma redução de EUR 8.1 mil milhões da facilidade de cedência de liquidez

do Eurosistema.

O recurso à facilidade de cedência de liquidez totalizou EUR 0.6 mil milhões (rubrica 5.5 do

activo) e à facilidade de depósito totalizou EUR 1.0 mil milhões (rubrica 2.2 do passivo), ao

passo que em 29 de Janeiro de 1999 o recurso às duas facilidades permanentes ascendeu a

EUR 8.7 mil milhões e EUR 0.7 mil milhões, respectivamente.

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 23.5 mil milhões passando a EUR 108.1 mil

milhões.
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Situação em

       
        

1 99.589 0   1 328.262 1.728
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 26.975 -2.130
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 204.734 820   (incluindo reservas obrigatórias) 108.127 23.495
231.709 -1.310  2.2 Facilidade de depósito 1.010 301

  2.3 Depósitos a prazo 0 0
3 7.454 69  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 1 -11
  109.138 23.785

4    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 11.650 0

e empréstimos 6.702 -2.392   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

6.702 -2.392  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 40.066 -12.307

5   4.2 Outras 3.951 -328
5.1 Operações principais de refinanciamento 130.994 3.027   44.017 -12.635
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 44.993 -5
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 8.161 -5.888
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 592 -8.108   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 101 -26   810 -808
5.7 Outros créditos 997 -123   

177.677 -5.235   7

6 22.549 453   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 5.827 1.502
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 60.185 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  5.827 1.502

8 81.429 1.071   
  8

 especiais pelo FMI 5.767 0
  
  9 62.725 -15.028

 
10 59.658 0

 
 11 51.279 0

   
     

687.294 -7.344 687.294 -7.344

Outros activos

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos
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TOTAL DO ACTIVO TOTAL DO PASSIVO

Outras responsabilidades

Contas de reavaliação

Capital e reservas

Atribuição de contrapartidas de direitos de saque 

Créditos às contrapartes da área do euro

Responsabilidades para com não resdentes na área do 

Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros

Crédito à Administração Pública expresso em euros

Responsabilidades para com resdentes na área do 
euro expressas em ME

Responsabilidades para com não resdentes na área do 
euro expressas em ME

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 

resultante de operações

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

PASSIVO Situação em Diferença em relação à 
5 de Fevereiro semana anterior 5 de Fevereiro semana anterior 

de 1999 resultante de operações   de 1999

ACTIVO Diferença em relação à   

Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 5 de Fevereiro de 1999
(Milhões de euros)


