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COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO EUROSISTEMA
em 31 de Março de 2000

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 31 de Março de 2000, a posição cambial

líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo

menos rubricas 6, 7 e 8 do passivo) aumentou EUR 12.5 mil milhões, passando

para EUR 266.5 mil milhões, devido principalmente à reavaliação trimestral

das rubricas do balanço (ver Secção IV abaixo).

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema emitidos por residentes na

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

mil milhões, passando para EUR 25.3 mil milhões. O montante de notas em

circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 2 mil milhões, passando para

EUR 347.9 mil milhões. As responsabilidades para com a administração

pública (rubrica 4.1 do passivo) sofreram uma redução de EUR 8.7 mil

milhões, passando para EUR 48.7 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)

diminuíram EUR 0.4 mil milhões, passando para EUR 194.4 mil milhões. Na

quarta-feira, 29 de Março de 2000, venceu uma operação principal de

refinanciamento no valor de EUR 85 mil milhões e foi liquidada uma nova

operação no montante de EUR 89  mil milhões. Na quinta-feira, 30 de Março
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de 2000, venceu uma operação principal de refinanciamento de prazo

alargado no valor de EUR 65 mil milhões e foi liquidada uma nova no

montante de EUR 60 mil milhões.

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

para EUR 0.1 mil milhões, enquanto que o recurso à facilidade de depósito

(rubrica 2.2 do passivo) aumentou EUR 0.9 mil milhões, passando para EUR 1.1

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 7.1

mil milhões, passando para EUR 110.1 mil milhões.

IV. Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas para o Eurosistema,

o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos

financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços do mercado

vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da

reavaliação sobre cada rubrica do balanço em 31 de Março de 2000 é

ilustrado na coluna adicional “Diferença em relação à semana anterior

resultante de reavaliações”. As principais taxas de câmbio utilizadas para a

reavaliação foram:

USD 0.9553 por EUR

JPY 98.53 por EUR

Ouro: EUR 288.810 por onça de ouro fino

Direitos de saque especiais: EUR 1.412707 por SDR



Activo Situação em   Passivo Situação em

de 2000 operações   reavaliações de 2000 operações   reavaliações
       
        

1 115,676 0 -269   1 347,917 2,056 0
     

2   2
2.1 Fundo Monetário Internacional 30,251 108 1,015
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 236,885 -844 11,349   (incluindo reservas obrigatórias) 110,076 7,079 0
267,136 -738 12,366  2.2 Facilidade de depósito 1,075 893 0

  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
3 16,938 691 792  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 -16 0
  111,151 7,956 0

4    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 6,265 -1,611 0

e empréstimos 4,131 -19 1   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0   4

4,131 -19 1  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 48,685 -8,667 0

5   4.2 Outras 3,649 0 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 140,871 3,863 0   52,334 -8,667 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 60,000 -4,996 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0   euro expressas em euros 7,001 -134 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 62 38 0   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 69 -45 0   933 11 38
5.7 Outros créditos 731 -1 0   

201,733 -1,141 0   7

6 25,309 111 -10   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 9,924 -71 371
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 59,021 0 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
  9,924 -71 371

8 84,477 456 1,003   
  8

 especiais pelo FMI 6,762 -7 237
  
  9 59,864 -200 2,588

 
10 118,011 0 10,654

 
 11 54,259 22 0

   
     

Total do activo 774,421 -643 13,886 Total do passivo 774,421 -643 13,886

Contas de reavaliação

Capital e reservas

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

Atribuição de contrapartidas de direitos de saque 

Outras responsabilidades

Responsabilidades para com outras 

Responsabilidades para com não residentes na área do 

Responsabilidades para com residentes na área do 
euro expressas em ME

Notas em circulação

Responsabilidades para com contrapartes da área do euro
expressas em euros

Certificados de dívida emitidos 

Situa ção Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 31 de Mar ço de 2000
(Milhões de euros )

Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.

31 de Março 31 de Março 

Ouro e ouro a receber

Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME

Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME

Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros
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Diferença em relação à 
 semana anterior resultante de 

Diferença em relação à 
semana anterior resultante de 

Créditos às contrapartes da área do euro expressos em euros

Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros

Crédito à Administração Pública expresso em euros

Outros activos


