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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna decembrie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 decembrie 2011 au constituit 1,965.32 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 6.35 mil. dolari SUA în comparaţie cu 30 noiembrie 2011 când acestea au 

constituit 1,958.97 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a granturilor de la 

Comisia Europeană în sumă de 31.01 mil. USD (echivalentul a 23.85 mil. EUR); 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a creditului de la Banca 

Mondială în sumă de 8.64 mil. USD; 

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

– 7.14  mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.38 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 2.29 mil. dolari 

SUA;  

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

- 2.18 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 1.37 mil. dolari SUA. 

 

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

condiţionată de: 

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

raport cu dolarul SUA – 35.79 mil. dolari SUA;  

- plăţi efectuate din ordinul Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor 

al Republicii Moldova în sumă de 7.70 mil. USD; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 2.59 mil. dolari 

SUA; 

- alte plăţi externe – 2.58 mil. dolari SUA.  
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 
 Sold la 30 

noiembrie 
2011 

Sold la 30 
decembrie 

2011 

Modificarea în 
decembrie 2011 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2010 
Activele oficiale de 
rezervă 1,958,974.95 1,965,324.56 6,349.61 247,638.17 
Activele externe nete 

1,626,642.73 1,638,030.92 11,388.19 124,725.14 
Rezervele internaţionale 
nete  1,703,639.23 1,751,759.59 48,120.36 157,513.86 
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