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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna noiembrie 2010 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 noiembrie 2010 au constituit 1610.91 mil. dolari 

SUA, în descreştere cu 34.54 mil. dolari SUA în comparaţie cu 29 octombrie 2010 când acestea 

au constituit 1645.45 mil. dolari SUA.  

 

Micşorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

 

- deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în 

raport cu dolarul SUA – 38.94 mil. dolari SUA; 

- plăţi aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 2.17 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi externe – 2.91 mil. dolari SUA. 

 

 

Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost 

determinată de următorii factori:  

- efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară internă sub formă de cumpărări de valută  – 

6.16  mil. dolari SUA; 

- venituri de la gestionarea rezervelor valutare – 1.60 mil. dolari SUA; 

- încasări nete aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate – 

1.05 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.67 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 29 

octombrie 

2010 

Sold la 30 

noiembrie 

2010 

Modificarea în 

noiembrie 2010 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2009 

Activele oficiale de 

rezervă 1,645,445.09 1,610,908.10 -34,537.00 130,653.73 

Activele externe nete 
1,435,629.77 1,406,334.00 -29,295.77 79,423.20 

Rezervele internaţionale 

nete
1
 1,476,492.60 1,480,915.16 4,422.56 139,931.60 

 

 
 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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1 Calculate la cursul de program conform Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare pentru 

2010-2012 din 14 ianuarie 2010 semnat cu FMI. 
 

 

 


