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I. Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 mars 1999 minskade Eurosystemets nettoställning i

utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 6, 7 och 8 på skuldsidan)

med 1,5 miljarder EUR till 223,7 miljarder EUR. Fordringar i utländsk valuta (posterna 2 och

3 på tillgångssidan) minskade med 1,0 miljarder EUR medan skulder i utländsk valuta till

hemmahörande utanför euroområdet (post 7 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder

EUR. Minskningen i fordringar i utländsk valuta återspeglade bland annat de nationella

centralbankernas avsättningar av valutareserver i statskassan för återbetalning av lån i

utländsk valuta som förfaller till betalning. Den minskning som då uppstod kompenserades

delvis genom en ökning på 0,6 miljarder EUR i fordringar på IMF (post 2.1 på

tillgångssidan) med anledning av att IMF genomfört en översyn av kvoter.

Eurosystemets innehav av omsättningsbara värdepapper i euro utgivna av

hemmahörande i euroområdet (post 6 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR

till 24,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med

3,6 miljarder EUR till 328,8 miljarder EUR. Åtgärder från finansmyndigheter, offentliga

utgifter och återbetalning av statliga lån gjorde att skulder till den offentliga sektorn
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(post 4.1 på skuldsidan) minskade med 12,1 miljarder EUR till 45,3 miljarder EUR.

Eurosystemets nettoskuld i euro till hemmahörande utanför euroområdet (post 5 på

skuldsidan minus post 4 på tillgångssidan) minskade med 1,1 miljarder EUR.

II. Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till motparter inom den finansiella sektorn (post 5 på

tillgångssidan minus posterna 2.2 och 3 på skuldsidan) ökade med 4,9 miljarder EUR. Detta

berodde främst på en ökad utlåning genom huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Onsdagen den 3 mars 1999 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion om

61,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 67,0 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) uppgick till

0,1 miljarder EUR och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) uppgick

till 0,2 miljarder EUR jämfört med utnyttjandet av de två stående faciliteterna som var på

0,4 respektive 0,7 miljarder EUR per den 26 februari 1999.

III. Löpande räkningar för den finansiella sektorn i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner ökade ställningen för motparters löpande räkningar
hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,6 miljarder EUR till 114,9 miljarder EUR.



       
         

1 99.589 0   1 328.763 3.556
       

2   2

2.1 Fordringar på IMF 26.662 625 2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 114.900 15.639
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper,   2.2 Inlåningsfacilitet 210 -495

lån och andra tillgångar 201.876 -884  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
228.538 -259   2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0

 2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 63 59
3  115.173 15.203

8.591 -747   
  3 11.650 0
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4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper   
och lån 4.890 460   4.1 Offentliga sektorn 45.317 -12.127

4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för  4.2 Övriga skulder 4.407 -292
kreditfaciliteten inom ERM2 0 0  49.724 -12.419

4.890 460  
5   5

7.141 -598
 5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 144.836 4,898  

5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 45.001 0 6
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0   778 1
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0   
5.5 Utlåningsfacilitet 97 -326   7
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 62 -40   
5.7 Övrig utlåning 861 -112   7.1 Inlåning och övriga skulder 6.910 525

 190.857 4.420   7.2 Skulder som uppstått inom ramen för
    kreditfaciliteten inom ERM2 0 0

6   6.910 525
24.638 357

  8
7 60.185 0   5.767 0

 
8 80.785 1.201 9 61.229 -836

  
 10 59.658 0

  
  11 51.280 0
  
       

698.073 5.432  698.073 5.432
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Övriga tillgångar

Värderegleringskonton

Eget kapital

i euroområdet
Motpost till särskilda dragningsrätter som 

Fordringar i euro på den offentliga sektorn tilldelats av IMF

i euroområdet

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande

utanför euroområdet

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande

utanför euroområdet Skulder i euro till övriga hemmahörande

Utlåning till motparter inom den finansiella sektorn Skulder i euro till hemmahörande

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande

Emitterade skuldcertifikat
Fordringar i euro på hemmahörande

Guld och guldfordringar Utelöpande sedlar

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande   Skulder i euro till motparter inom den finansiella sektorn 
utanför euroområdet i euroområdet
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transaktioner
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