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COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO EUROSISTEMA
em 21 de Janeiro de 2000

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 21 de Janeiro de 2000, a redução de EUR 208

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

a uma venda de 23 toneladas de ouro 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; com esta operação, o total de vendas de ouro realizadas

pelo Eurosistema desde essa data é de 64 toneladas. A posição cambial

líquida do Eurosistema (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7 e 8 do

passivo) aumentou EUR 0.1 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 24 mil milhões. O montante de notas em

circulação (rubrica 1 do passivo) diminuiu EUR 5.7 mil milhões, passando a

EUR 350 mil milhões. As responsabilidades para com a administração pública

(rubrica 4.1 do passivo) aumentaram EUR 3.9 mil milhões, passando a EUR

37.5 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)
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aumentaram EUR 9.8 mil milhões, passando a EUR 183.2 mil milhões. Na

quarta-feira 19 de Janeiro de 2000, venceu uma operação principal de

refinanciamento no valor de EUR 70 mil milhões e foi liquidada uma nova no

montante de EUR 77 mil milhões.

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

aumentou EUR 3.4 mil milhões, passando a EUR 3.5 mil milhões, enquanto que

o recurso à facilidade de depósito (rubrica 2.2 do passivo) aumentou EUR 0.3

mil milhões, passando a EUR 0.4 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 9.7

mil milhões, passando a EUR 102 mil milhões.



Situação em Situação em

       
        

1 116,304 -208   1 349,981 -5,674
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 29,541 -150
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 227,066 1,117   (incluindo reservas obrigatórias) 101,964 9,692
256,607 967  2.2 Facilidade de depósito 406 269

  2.3 Depósitos a prazo 0 0
3 13,091 -995  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 18 -49
  102,388 9,912

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

e empréstimos 5,101 108   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

5,101 108  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 37,464 3,862

5   4.2 Outras 4,552 -187
5.1 Operações principais de refinanciamento 112,009 6,973   42,016 3,675
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 74,998 2
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 7,306 384
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 3,526 3,424   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 44 -19   820 -208
5.7 Outros créditos 877 -314   

191,454 10,066   7

6 23,993 196   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 11,767 78
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 59,236 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  11,767 78

8 79,505 -1,328   
  8

 especiais pelo FMI 6,531 0
  
  9 55,730 646

 
10 107,469 -1

 
 11 53,407 -6

   
     

745,291 8,806 745,291 8,806

Situa ção Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 21 de Janeiro de 2000
(Milhões de euros )

ACTIVO Diferença em relação à   
21 de Janeiro 21 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
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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 


