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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna septembrie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 septembrie 2011 au constituit 1968.38 mil. dolari 

SUA, în descreştere cu 50.55 mil. dolari SUA în comparaţie cu 26 august 2011 când acestea au 

constituit 2018.93 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 – 64.30 mil. dolari SUA; 

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

vânzare de valută în sumă netă – 13.60  mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 6.12 mil. dolari 

SUA;  

- alte plăţi externe – 2.95 mil. dolari SUA.  

 

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

condiţionată de: 

 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a grantului de la Comisia 

Europeană în sumă de 27.33 mil. USD (echivalentul a 20.00 mil. EUR); 

- intrările aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate                

– 4.06 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 2.90 mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.13 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 
 Sold la 26 

august 2011 
Sold la 30 
septembrie 
2011 

Modificarea în 
septembrie 
2011 

Modificarea 
cumulativă de la 
finele anului 2010 

Activele oficiale de 
rezervă 

2,018,928.82 1,968,382.65 -50,546.17 250,696.26 

Activele externe nete 1,673,008.12 1,631,372.13 -41,635.99 118,066.35 

Rezervele internaţionale 
nete  

1,683,152.94 1,698,631.68 15,478.74 104,385.95 
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