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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna martie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 31 martie 2011 au constituit 1793.44 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 53.63 mil. dolari SUA în comparaţie cu 28 februarie 2011 când acestea au 

constituit 1739.81 mil. dolari SUA.  

 

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

 

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

45.39 mil. dolari SUA; 

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

raport cu dolarul SUA – 14.94 mil. dolari SUA; 

- venituri de la gestionarea rezervelor valutare – 1.78 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.82 mil. dolari SUA. 

 

 

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

condiţionată de: 

 

- plăţi aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 6.31 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 1.71 mil. dolari 

SUA;   

- alte plăţi externe – 1.28 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 28 

februarie 

2011 

Sold la 31 

martie 2011 

Modificarea în 

martie 2011 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2010 

Activele oficiale de 

rezervă 1,739,812.79 1,793,439.21 53,626.42 75,752.82 

Activele externe nete 
1,534,489.59 1,586,712.53 52,222.94 73,406.75 

Rezervele internaţionale 

nete  1,575,152.87 1,614,247.35 39,094.48 20,001.62 
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