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I. Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den veckan som slutade den 29 januari 1999 minskade Eurosystemets nettoställning i

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

miljarder EUR till 228,7 miljarder EUR. Förändringen berodde huvudsakligen på en minskning

på 2,4 miljarder EUR i post 2 på tillgångssidan (fordringar i utländsk valuta på kontrahenter

utanför euroområdet) till följd av transaktioner som utförts för kunders räkning, särskilt

offentliga institutioner i medlemsstater.

Eurosystemets innehav av omsättningsbara värdepapper i euro utfärdade av kontrahenter i

euroområdet (post 6 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 22,1 miljarder EUR.

Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ändrades endast marginellt jämfört med föregående

vecka.

Skulder till den offentliga sektorn ökade med 12,9 miljarder EUR, vilket främst återspeglar

sedvanliga inflöden från skatteuppbörd vid månadsslut.

Eurosystemets nettoskuld i euro till kontrahenter utanför euroområdet (post 5 på skuldsidan

minus post 4 på tillgångssidan) ökade med 3,0 miljarder EUR. Detta berodde främst på större

RTGS-tillgodohavanden (bruttoavvecklingssystem i realtid) för de centralbanker i EU som inte

deltar i den monetära unionen.
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Nettovärdet för restposterna (övriga tillgångar minus övriga skulder) visade en minskning i

nettotillgångar på 11,8 miljarder EUR. Detta återspeglar en exceptionell ökning på 11,3 miljarder

EUR i övriga skulder (post 9 på skuldsidan), en kategori som omfattar poster under avveckling,

vilka har att göra med en funktionsstörning i en del av Targetsystemet den 29 januari 1999.

II. Poster relaterade till penningpolitiska operationer

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

minus posterna 2.2 och 3 på skuldsidan) ökade med 27,2 miljarder EUR. Detta berodde främst på

en ökning på 21,0 miljarder EUR i utlåning bokförd under post 5.1 (huvudsakliga

refinansieringstransaktioner) och även på en ökning på 6,6 miljarder EUR i utnyttjandet av

Eurosystemets utlåningsfacilitet.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten uppgick till 8,7 miljarder EUR (post 5.5 på tillgångssidan)

medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten uppgick till 0,7 miljarder EUR (post 2.2 på

skuldsidan) jämfört med utnyttjandet av de två stående faciliteterna på 2,1 miljarder EUR

respektive 0,2 miljarder EUR den 22 januari 1999. Följaktligen uppgick nettoutlåningen genom

stående faciliteter till 8,0 miljarder EUR, jämfört med nettovärdet på 1,9 miljarder EUR

föregående vecka. Det ökade utnyttjandet av utlåningsfaciliteten berodde på den ovan nämnda

funktionsstörningen i en del av Targetsystemet den 29 januari 1999.

III. Löpande räkningar för den finansiella sektorn i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade ställningen för motparters löpande räkningar

hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,1 miljarder EUR och hamnade på 84,6

miljarder EUR. Detta var lägre än Eurosystemets uppskattning av det aggregerade kassakravet på

runt 98 miljarder EUR, vilket skall uppfyllas som ett genomsnittligt dagsvärde under den första

uppfyllandeperioden. Denna period startade den 1 januari 1999 och slutar den 23 februari 1999.
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Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 29 januari 1999
(Miljoner EUR)

Tillgångar Ställning per den Förändringar jämfört med  
29 januari 1999 föregående vecka avseende

transaktioner

 Skulder Ställning per den Förändringar jämfört med 
29 januari 1999 föregående vecka avseende

transaktioner

Guld och guldfordringar Utelöpande sedlar

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

Fordringar i utländsk valuta på kontrahenter
i euroområdet

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

i euroområdet 

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

Skulder i utländsk valuta till kontrahenter 
i euroområdet

Skulder i utländsk valuta till kontrahenter 
utanför euroområdet

Värdepapper i euro utgivna av kontrahenter
i euroområdet

Skuld motsvarande de 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.


