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I. Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. februar 2000, svarede mindskelsen af omfanget

af guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) på EUR 54 millioner til et salg af

5,5 tons guld foretaget af en national centralbank i Eurosystemet.

Afhændelsen er forenelig med centralbankaftalen om guld af

26. september 1999 (Central Bank Gold Agreement). Eurosystemets

nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 6, 7 og 8)

øgedes med EUR 0,6 milliarder til EUR 253,3 milliarder i forbindelse med

transaktioner gennemført uden for markedet af en national centralbank i

Eurosystemet.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af

residenter i euroområdet (aktivpost 6) øgedes med EUR 0,5 milliarder til EUR

24,6 milliarder. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med EUR 1,1 milliarder til

EUR 345 milliarder. Forpligtelserne over for offentlig forvaltning og service

(passivpost 4.1) steg med EUR 12,2 milliarder til EUR 57,3 milliarder på grund af

stigninger i indskud på statslige konti.

II. Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til modparter i den finansielle sektor (aktivpost 5

fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 3) faldt med EUR 2,8 milliarder til

EUR 185,3 milliarder. Onsdag, den 23. februar 2000, udløb en primær
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markedsoperation på EUR 66 milliarder, og en ny på EUR 63 milliarder blev

afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var ubetydelig.

Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) forblev uændret og

udgjorde EUR 0,1 milliarder.

III. Anfordringskonti i euroområdets finansielle sektor

Som et resultat af alle transaktioner faldt de pengepolitiske modparters

anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med EUR 14 milliarder til

EUR 95,4 milliarder.
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1  115.946 -54   1 345.046 -1.067

      
2  2

2.1 tilgodehavender hos IMF 29.179 1 2.1 anfordringskonti
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån   (herunder reservekravsordningen) 95.429 -13.957

og andre eksterne aktiver 226.448 -890  2.2 indlånsfacilitet 97 29
255.627 -889  2.3 tidsindskud 0 0

 2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0
3   2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 23 -2

 15.454 35   95.549 -13.930
   

4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for   3 7.876 0
euroområdet   
4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 4.716 -84  4
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med   4.1 offentlig forvaltning og service 57.290 12.152

kreditfaciliteten under ERM II 0 0  4.2 andre forpligtelser 3.547 58
 4.716 -84     60.837 12.210
     

5  5 7.792 731
euroområdet     
5.1 primære markedsoperationer 121.956 -3.096   6
5.2 langfristede markedsoperationer 69.996 0   770 -53
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0   
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0   7
5.5 marginal udlånsfacilitet 21 -27   
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger  84 54   7.1 indlån og andre forpligtelser 10.520 -1.403
5.7 andre tilgodehavender  1.252 301   7.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten 

 193.309 -2.768    under ERM II 0 0
     10.520 -1.403

6 24.576 505  
   8 6.531 0

7  59.255 0   
   9 55.663 -159

8 83.324 -391    
10 107.379 0

   
 11 54.244 25
 

      
752.207 -3.646 752.207 -3.646

Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 25. februar 2000
(Millioner EUR)

Aktiver Ændring i forhold    Passiver Ændring i forhold  
til ugen før p.g. til ugen før p.g. 
af transaktioner af transaktioner

Guld og tilgodehavender i guld Seddelomløb

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for   Forpligtelser i euro over for modparter i den finansielle 
 euroområdet sektor i euroområdet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter
i euroområdet

Udstedte gældsbeviser

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 

Udlån i euro til modparter i den finansielle sektor i Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i 
euroområdet

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for 
euroområdet

Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet
Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF

Offentlig forvaltning og service - gæld i euro
Andre forpligtelser

Andre aktiver
Revalueringskonti
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Kapital og reserver

Aktiver i alt Passiver i alt

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.


