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I. Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 december 2000 minskade Eurosystemets nettoställning

i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 6, 7 och 8 på skuldsidan)

med 0,5 miljarder EUR till 268,3 miljarder EUR med anledning av nationella centralbankers

rutintransaktioner rörande såväl kund- som portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i

euroområdet (post 6 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till

25,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med

8,8 miljarder EUR till 373,1 miljarder EUR, vilket reflekterar julhandeln. Skulder till den

offentliga sektorn (post 4.1 på skuldsidan) minskade med 14,1 miljarder EUR till

50,1 miljarder EUR.

II. Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till motparter inom den finansiella sektorn (post 5 på

tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 3 på skuldsidan) minskade med

6,5 miljarder EUR till 254,2 miljarder EUR. Onsdagen den 20 december 2000 förföll en



2

huvudsaklig refinansieringstransaktion på 128 miljarder EUR och ersattes av en ny på

121 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2 miljarder EUR

(jämfört med 0,3 miljarder veckan före) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post

2.2 på skuldsidan) var 1,3 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljarder EUR veckan före).

III. Löpande räkningar för den finansiella sektorn i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för motparters

löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 3,5 miljarder EUR till

114,4 miljarder EUR.

IV. Ändringar i balansräkningens format

ECB-rådet har beslutat om nedanstående ändringar i formatet för Eurosystemets

konsoliderade veckobalansräkning fr.o.m. slutet av det här året .

I titlarna på post 5 på tillgångssidan �Utlåning i euro till motparter inom den finansiella

sektorn� och post 2 på skuldsidan � Skulder till motparter inom den finansiella sektorn i

euroområdet kommer uttrycket �kreditinstitut� att ersätta �motparter inom den finansiella

sektorn�. Denna ändring görs för att formuleringen skall överensstämma med stadgan för

Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. De nya titlarna kommer att

vara �Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska

transaktioner� och �Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till

penningpolitiska transaktioner�.

Dessutom kommer nuvarande post 5.7 på tillgångssidan �Övriga fordringar� att utgå från

post 5 och visas som en egen post 6 med titeln �Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i
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euroområdet�. Anledningen till detta är att endast Eurosystemets penningpolitiska

transaktioner skall visas under post 5 på tillgångssidan.

Slutligen kommer en ny skuldpost 3 �Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet"

att införas för att visa transaktioner med kreditinstitut som inte har samband med

Eurosystemets penningpolitik.

Numreringen av de följande posterna både på tillgångs- och skuldsidan kommer att justeras i

enlighet med de ovannämnda ändringarna.

Dessa ändringar kommer att införas i nästa veckas konsoliderade veckobalansräkning vilken

publiceras den 4 januari 2001.

Europeiska centralbanken:

Pressavdelningen

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tfn: +49 69 1344 7455, Telefax: +49 69 1344 7404

Internet: http://www.ecb.int

Texten får återges om källan anges.
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Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 22 december 2000
(Miljoner EUR)

Tillgångar Ställning per den Förändringar jämfört med  
22 december 2000 föregående vecka avseende

transaktioner

 Skulder Ställning per den Förändringar jämfört med 
22 december 2000 föregående vecka avseende

transaktioner

Guld och guldfordringar Utelöpande sedlar

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande   Skulder i euro till motparter inom den finansiella sektorn 
utanför euroområdet i euroområdet

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande
i euroområdet

Emitterade skuldcertifikat
Fordringar i euro på hemmahörande
utanför euroområdet Skulder i euro till övriga hemmahörande

i euroområdet 

Utlåning i euro till motparter inom den finansiella sektorn Skulder i euro till hemmahörande
i euroområdet utanför euroområdet

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
i euroområdet

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande
i euroområdet

Motpost till särskilda dragningsrätter som 
Fordringar i euro på den offentliga sektorn tilldelats av IMF

Övriga tillgångar Övriga skulder

Värderegleringskonton

Eget kapital

Pressavdelningen, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Tfn. +49 69-13 44-74 55, Telefax: +49 69-13 44-74 04

Summa tillgångar Summa skulder
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.


