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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna aprilie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 aprilie 2011 au constituit 1918.39 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 124.95 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 martie 2011 când acestea au 

constituit 1793.44  mil. dolari SUA.  

 

 Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată de următorii factori:  

 

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

raport cu dolarul SUA – 50.73 mil. dolari SUA; 

-  primirea de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) a creditelor în cadrul facilităţii ECF   

(Facilitatea de Creditare Extinsă) şi EFF (Facilitatea de Finanţare Extinsă) în sumă de 55.71 mil. 

USD (echivalentul a 35.00 mil. DST);  

- primirea de la FMI a creditului pentru susţinerea bugetului de stat în sumă de 23.87 mil. 

USD (echivalentul a 15.00 mil. DST);  

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 2.63 mil. dolari 

SUA;   

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 1.73 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.46 mil. dolari SUA; 

 

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

condiţionată de: 

 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 7.25 mil. dolari 

SUA; 

- alte plăţi externe – 2.86 mil. dolari SUA. 

- plăţile nete aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate            

–  0.07 mil. dolari SUA; 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 31 

martie 2011 

Sold la 29 

aprilie 2011 

Modificarea în 

aprilie 2011 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2010 

Activele oficiale de 

rezervă 1,793,439.21 1,918,392.21 124,953.00 200,705.82 

Activele externe nete 
1,586,712.53 1,649,651.27 62,938.74 136,345.49 

Rezervele internaţionale 

nete  1,614,247.35 1,634,114.26 19,866.91 39,868.53 

 

 
 

 
Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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