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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna august 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 26 august 2011 au constituit 2018.93 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 30.84 mil. dolari SUA în comparaţie cu 29 iulie 2011 când acestea au 

constituit 1988.09 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

 

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

– 16.47  mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 9.63 mil. dolari SUA; 

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

– 5.56 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 5.26 mil. dolari 

SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.47 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 2.27 mil. dolari SUA; 

- efectuarea operaţiunii de tip swap valutar pe piaţa valutară internă sub formă de 

cumpărare de valută – 0.60  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 – 9.84 mil. dolari 

SUA;  

- alte plăţi externe – 1.58 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 

  

Sold la 29 
iulie 2011 

Sold la 26 
august 2011 

Modificarea în 
august 2011 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2010 
Activele oficiale de 

rezervă 1,988,088.11 2,018,928.82 30,840.71 301,242.43 

Activele externe nete 1,643,664.09 1,673,008.12 29,344.03 159,702.34 
Rezervele internaţionale 

nete  1,662,102.81 1,683,152.94 21,050.13 88,907.21 
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