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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna iunie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 iunie 2011 au constituit 1901.48 mil. dolari SUA, 

în descreştere cu 7.91 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 mai 2011 când acestea au constituit 

1909.39 mil. dolari SUA.  

 

Micşorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

 

- efectuarea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a transferului 

mijloacelor băneşti în sumă de 5.75 mil. USD în favoarea unor agenţi economici din Republica 

Moldova; 

- alte plăţi externe – 2.46 mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 2.32 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 1.90 mil. dolari 

SUA. 

 

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

determinată de următorii factori:  

 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.12 mil. dolari SUA; 

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

–  1.35 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.62 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 0.43 mil. dolari 

SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 

  

Sold la 31 mai 
2011 

Sold la 30 
iunie 2011 

Modificarea în 
iunie 2011 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2010 
Activele oficiale de 

rezervă 1,909,387.91 1,901,482.90 -7,905.01 183,796.51 

Activele externe nete 1,645,212.86 1,636,491.58 -8,721.28 123,185.80 
Rezervele internaţionale 

nete  1,657,356.27 1,651,828.00 -5,528.27 57,582.27 
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