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PERSBERICHT

DE GECONSOLIDEERDE WEEKSTAAT VAN HET
EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN

(EUROSYSTEEM) per 22 januari 1999

I. Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 22 januari 1999 steeg de netto-positie van het Eurosysteem in

vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 6, 7 en 8) met EUR 0,7 miljard naar

EUR 231,3 miljard. Deze verandering was hoofdzakelijk het gevolg van een stijging van EUR

0,7 miljard in actiefpost 3, Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in

vreemde valuta. De goudvoorraad (actiefpost 1) bleef onveranderd.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door

ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 6) stegen met EUR 0,5 miljard

naar EUR 21,8 miljard.

De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde verder met EUR 4,2 miljard, vergeleken

met een week eerder. De daling bleef in overeenstemming met het gebruikelijke seizoenpatroon

voor deze balanspositie gedurende de eerste weken van het jaar.

De verplichtingen aan de overheid stegen met EUR 10,4 miljard, vergeleken met de situatie per

15 januari 1999; dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt doordat overheden fondsen verschoven van

rekeningen-courant bij het bankwezen naar rekeningen-courant bij de centrale banken.



2

De netto-verplichtingen van het Eurosysteem luidende in euro ten aanzien van niet-ingezetenen

van het eurogebied (passiefpost 5 minus actiefpost 4) daalden met EUR 0,9 miljard,

voornamelijk tengevolge van lagere aanhoudingen in het kader van het “real-time” bruto-

vereveningssysteem door de centrale banken van de EU die niet deelnemen aan de Monetaire

Unie.

De restposten (Overige activa minus Overige passiva) lieten een stijging zien in netto activa

van EUR 0,1 miljard.

II. Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan tegenpartijen uit de financiële sector

(actiefpost 5 minus passiefposten 2.2 en 3) daalde met EUR 16,0 miljard. Dit was hoofdzakelijk

het gevolg van een daling van EUR 16,0 miljard in de kredietverlening die wordt vermeld onder

post 5.1 (Basis-herfinancieringstransacties), en weerspiegelt het feit dat de eerste basis-

herfinancieringstransactie van het Eurosysteem – ter grootte van EUR 75 miljard – verviel op 20

januari en dat slechts EUR 59 miljard werd toegewezen in de transactie die is uitgevoerd op 19

januari (en die is verrekend op 20 januari). De totale daling in de netto kredietverlening omvat

tevens het vervallen van enkele transacties die door de nationale centrale banken in de tweede

fase werden uitgevoerd; actiefpost 5.7 (Overige leningen) daalde met EUR 1,4 miljard naar

EUR 1,2 miljard.

Het beroep op de twee door het Eurosysteem geboden permanente faciliteiten was wederom

kleiner dan de voorgaande week. Dit weerspiegelt de voortgaande algemene trend in de richting

van lagere kredietopnemingen en depositoplaatsingen door middel van de permanente

faciliteiten. Meer in het bijzonder bedroeg de post Marginale beleningsfaciliteit EUR 2,1

miljard, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit EUR 0,2 miljard bedroeg (respectievelijk

actiefpost 5.5 en passiefpost 2.2). Dienovereenkomstig kwam de netto kredietverlening door

middel van de permanente faciliteiten uit op EUR 1,9 miljard, vergeleken met het lagere netto-

cijfer van EUR 0,5 miljard in de voorgaande week. Het hogere netto-cijfer van deze week is het

gevolg van een geringere benutting van de depositofaciliteit.
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III. De rekeningen-courant van de financiële sector binnen het eurogebied

Tengevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van tegenpartijen bij het

Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 20,1 miljard naar EUR 87,7 miljard. Dit is lager dan de

door het Eurosysteem gemaakte schatting van de totale reserveverplichting, waaraan moet

worden voldaan als een dagelijks gemiddelde gedurende de eerste aanhoudingsperiode, die is

begonnen op 1 januari 1999 en die eindigt op 23 februari 1999. Dit tijdelijk tekort moet echter

worden gezien in relatie tot de gemiddelde dagelijkse aangehouden rekeningen-courant, die,

vergeleken met de geschatte reserveverplichtingen, in het eerste deel van de lopende

aanhoudingsperiode een overschot vertoonden.
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1 99.589 0   1 326.555 -4.241
     

2 2

2.1 Vorderingen op het IMF 29.120 -60 2.1 Rekeningen-courant
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in   (met inbegrip van reserveverplichtingen) 87.733 -20.091

waardepapieren, externe leningen en overige  2.2 Depositofaciliteit 234 -1.876
externe activa 206.267 49   2.3 Termijndeposito’s 0 0

235.387 -11  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
 2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 1

3   87.970 -21.966
7.277 736     

3 11.651 0
4     

luidende in euro   4
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in  

waardepapieren en leningen 7.238 -872  4.1 Overheid 39.430 10.359
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit   4.2 Overige verplichtingen 4.012 63

ingevolge het ERM-II 0 0     43.442 10.422
7.238 -872  

  5
5   9.148 -1.751

sector binnen het eurogebied   
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 106.918 -15.980   6
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 44.998 0   1.297 -232
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0   
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0   
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.111 -544   7
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 80 22   
5.7 Overige leningen 1.180 -1.357   7.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.344 276

155.287 -17.859   7.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit 
 ingevolge het ERM-II 0 0

6   4.344 276
21.794 459   

 8
7 60.183 53 trekkingsrechten in het IMF 5.767 0

 
8 80.867 -1.876  9 66.492 -1.956

     
   10 59.681 0
   
   11 51.275 78
     

667.622 -19.370 667.622 -19.370Totaal Activa Totaal Passiva

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
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Overige activa Overige passiva

Herwaarderingsrekeningen

Kapitaal en reserves

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het 
eurogebied, luidende in euro

Tegenwaarde toegewezen bijzondere
Overheidsschuld, luidende in euro

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het 
eurogebied, luidende in vreemde valuta

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het 
eurogebied, luidende in euro

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het 
Kredietverlening aan tegenpartijen uit de financiële eurogebied, luidende in euro

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta

Uitgegeven schuldbewijzen
Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,

Goud en goudvorderingen Bankbiljetten in omloop

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,   Verplichtingen aan tegenpartijen uit de financiële sector
luidende in vreemde valuta binnen het eurogebied, luidende in euro

 Passiva Stand per Verschil ten opzichte van
22 januari 1999 vorige week ingevolge

transacties

Activa Stand per Verschil ten opzichte van  
22 januari 1999 vorige week ingevolge

transacties

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 januari 1999
(EUR miljoenen)


