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PERSBERICHT

DE GECONSOLIDEERDE WEEKSTAAT VAN HET
 EUROSYSTEEM
per 29 januari 1999

I. Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 29 januari 1999 daalde de netto-positie van het Eurosysteem in

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

EUR 228,7 miljard. Deze verandering werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van EUR

2,4 miljard in actiefpost 2 (Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in

vreemde valuta) tengevolge van transacties ten behoeve van rekeninghouders, hoofdzakelijk

overheden van Lidstaten.

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 0,3 miljard

naar EUR 22,1 miljard.

De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) veranderde slechts weinig vergeleken met de

voorgaande week.

De verplichtingen aan de overheid stegen met EUR 12,9 miljard; dit weerspiegelt voornamelijk

normale eindemaandsstromen van belastinggelden naar Ministeries van Financiën.

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

van het eurogebied (passiefpost 5 minus actiefpost 4) stegen met EUR 3,0 miljard, voornamelijk

tengevolge van hogere tegoeden aangehouden door de centrale banken van de EU die niet

deelnemen aan de Monetaire Unie in het kader van het “real-time” bruto-vereveningssysteem.
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De restposten (Overige activa minus Overige passiva) lieten een daling zien in netto activa van

EUR 11,8 miljard. Dit weerspiegelt een uitzonderlijke stijging van EUR 11,3 miljard in

passiefpost 9 (Overige passiva, een categorie die o.a. zwevende vereveningsposten omvat) die

verband hield met een storing bij een TARGET-component op 29 januari 1999.

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) steeg met EUR 27,2 miljard. Dit was hoofdzakelijk

het gevolg van een stijging van EUR 21,0 miljard in de kredietverlening vermeld onder post 5.1

(Basis-herfinancieringstransacties) en van een stijging van EUR 6,6 miljard in de marginale

belening door het Eurosysteem.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit bedroeg EUR 8,7 miljard (actiefpost 5.5),

terwijl het beroep op de Depositofaciliteit EUR 0,7 miljard bedroeg (passiefpost 2.2),

vergeleken met het beroep op de twee permanente faciliteiten van respectievelijk EUR 2,1

miljard en 0,2 miljard per 22 januari 1999. Dienovereenkomstig bedroeg de netto

kredietverlening door middel van de permanente faciliteiten EUR 8,0 miljard vergeleken met het

netto-cijfer van EUR 1,9 miljard een week eerder. De toegenomen benutting van de Marginale

beleningsfaciliteit hield verband met voornoemde storing bij een TARGET-component op 29

januari 1999.

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 3,1 miljard naar EUR 84,6 miljard. Dit is lager dan de

door het Eurosysteem gemaakte schatting van rond EUR 98 miljard voor 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.

Europese Centrale Bank
Afdeling Voorlichting

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404

Internet: http://www.ecb.int
Reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.



      
      

1 99,589 0   1 326,534 -21
     

2 2

2.1 Vorderingen op het IMF 29,105 -15 2.1 Rekeningen-courant
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in   (met inbegrip van reserveverplichtingen) 84,632 -3,101

waardepapieren, externe leningen en overige  2.2 Depositofaciliteit 709 475
externe activa 203,914 -2,353   2.3 Termijndeposito's 0 0

233,019 -2,368  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
 2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 12 9

3   85,353 -2,617
7,385 108     

3 11,650 -1
4     

luidende in euro   4
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in  

waardepapieren en leningen 9,094 1,856  4.1 Overheid 52,373 12,943
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit   4.2 Overige verplichtingen 4,279 267

ingevolge het ERM-II 0 0     56,652 13,210
9,094 1,856  

  5
5   14,049 4,901

sector binnen het eurogebied   

5.1 Basis-herfinancieringstransacties 127,967 21,049   6
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 44,998 0   1,618 321
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0   

5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0   

5.5 Marginale beleningsfaciliteit 8,700 6,589   7
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 127 47   
5.7 Overige leningen 1,120 -60   7.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4,325 -19
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Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 januari 1999
(EUR miljoenen)

Activa Stand per Verschil ten opzichte van  

29 januari 1999 vorige week ingevolge
transacties

 Passiva Stand per Verschil ten opzichte van

29 januari 1999 vorige week ingevolge
transacties

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

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta

Uitgegeven schuldbewijzen
Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,

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

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta

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

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het 
eurogebied, luidende in euro

Tegenwaarde toegewezen bijzondere
Overheidsschuld, luidende in euro

Overige activa Overige passiva

Herwaarderingsrekeningen

Kapitaal en reserves

Totaal Activa Totaal Passiva

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
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