
10 de Agosto de 1999

COMUNICADO

SITUAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO
EUROSISTEMA

em 6 de Agosto de 1999

I. Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 6 de Agosto de 1999, a posição cambial líquida do Eurosistema

(rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 6, 7 e 8 do passivo) aumentou EUR 1.1 mil milhões

para EUR 241.6 mil milhões, devido a uma série de pequenas operações, na sua maioria

efectuadas por organizações internacionais.

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 para

EUR 25.9 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo)

aumentou EUR 2.3 mil milhões para EUR 348 mil milhões. As responsabilidades para

com a Administração Pública (rubrica 4.1 do passivo) diminuíram EUR 16.8 mil milhões

para EUR 41.9 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 19.6 mil milhões para

EUR 184.2 mil milhões. Na quarta-feira, 4 de Agosto de 1999, venceu-se uma operação
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principal de refinanciamento de EUR 94 mil milhões e foi liquidada outra de EUR 76 mil

milhões.

O recurso à facilidade de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo) diminuiu EUR 1.2

mil milhões para EUR 0.2 mil milhões. O recurso à facilidade de depósito (rubrica 2.2 do

passivo) aumentou EUR 0.3 mil milhões para EUR 0.3 mil milhões.

III. Depósitos à ordem do sector financeiro da área do euro

Em resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das contrapartes

junto do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 4 mil milhões, passando a

EUR 105.8 mil milhões.



Situação em

       
        

1 101,754 0   1 348,034 2,266
     

2 2
2.1 Fundo Monetário Internacional 29,019 13
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, 2.1 Depósitos à ordem

empréstimos e outros 216,834 460   (incluindo reservas obrigatórias) 105,807 -3,982
245,853 473  2.2 Facilidade de depósito 292 265

  2.3 Depósitos a prazo 0 0
3 13,027 225  2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0

 2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 45 35
  106,144 -3,682

4    
4.1 Depósitos, investimentos em títulos 3 10,158 0

e empréstimos 4,162 0   
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0   4

4,162 0  entidades da área do euro expressas em euros
 4.1 Administração Pública 41,861 -16,810

5   4.2 Outras 3,358 -26
5.1 Operações principais de refinanciamento 149,018 -17,936   45,219 -16,836
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 45,001 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0  5
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0   euro expressas em euros 6,988 261
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 240 -1,225   
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura 6

adicional 47 -56   1,037 166
5.7 Outros créditos 425 -64   

194,731 -19,281   7

6 25,939 164   7.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 10,032 -574
  7.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade

7 60,156 0    de crédito no âmbito do MTC II 0 0
  10,032 -574

8 77,342 1,658   
  8

 especiais pelo FMI 6,192 0
  
  9 53,432 1,638

 
10 82,510 0

 
 11 53,218 0

   
     

722,964 -16,761 722,964 -16,761

Situação Financeira Semanal Consolidada do Eurosistema em 6 de Agosto de 1999
(Milhões de euros)

de 1999 resultante de operações   de 1999

ACTIVO Diferença em relação à   
6 de Agosto 

Diferença em relação à 
6 de Agosto semana anterior semana anterior 

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

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

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

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 


