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PERSBERICHT

DE GECONSOLIDEERDE WEEKSTAAT VAN HET
 EUROSYSTEEM

per 7 januari 2000

I. Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 7 januari 2000 steeg de nettopositie van het

Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 6, 7

en 8) met EUR 0,7 miljard naar EUR 250,6 miljard.

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 0,2 miljard naar EUR 23,7 miljard. De post

Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 10,3 miljard naar EUR

364,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 4.1) daalden

met EUR 20 miljard naar EUR 36,5 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, 2.3, 2.4, 2.5 en 3)

daalde met EUR 23,3 miljard naar EUR 216,2 miljard. Op woensdag 5 januari

2000 werd een „fine-tuning”-transactie verrekend, die EUR 14,4 miljard

absorbeerde.
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Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) daalde met

EUR 11,3 miljard naar EUR 0,1 miljard, terwijl het beroep op de

Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) met EUR 2,5 miljard daalde naar EUR 0,1

miljard.

III. De rekeningen-courant van de financiële sector binnen het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van

tegenpartijen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,6 miljard naar

EUR 123,1 miljard.

Recentelijk is gebleken dat ten gevolge van een technisch probleem bij een

nationale centrale bank van het Eurosysteem het cijfer voor de rekening-

courantpositie van tegenpartijen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) op de

Weekstaten die sinds 23 november 1999 zijn gepubliceerd met gemiddeld

EUR 0,3 miljard te laag is aangegeven; dit had tevens gevolgen voor andere

posities van autonome aard. In de bovenvermelde verandering in de

rekening-courantpositie sinds vorige week is het effect van een correctie van

EUR 0,3 miljard verwerkt. Er zij op gewezen dat de dagelijkse rekening-

courantcijfers zoals die zijn gepubliceerd via de nieuwsagentschappen, sinds

17 november 1999 eveneens door deze fout zijn beïnvloed, en dat de

herziene cijfers zo spoedig mogelijk zullen worden gepubliceerd op de ECB-

Website. De statistieken in het Maandbericht van de ECB zullen

dienovereenkomstig worden herzien.

NB: Wijziging in de naam van enkele actiefposten

De naam van actiefpost 5 is van „Kredietverlening aan tegenpartijen uit de

financiële sector binnen het eurogebied” gewijzigd in „Kredietverlening aan

tegenpartijen uit de financiële sector binnen het eurogebied, luidende in

euro”, en de naam van actiefpost 5.7 is van „Overige leningen” gewijzigd in

„Overige vorderingen”. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd voor een beter

begrip van deze posten; hun inhoudelijke betekenis is echter niet veranderd.
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Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 januari 2000
(EUR mil joenen )

Activa Stand per Verschil ten opzichte van  
7 januari 2000 vorige week ingevolge

transacties

 Passiva Stand per Verschil ten opzichte van
7 januari 2000 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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