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Informaţie privind evoluţia activelor oﬁciale de
rezervă în luna decembrie 2016
La 30 decembrie 2016, activele oﬁciale de rezervă au constituit 2,205.93 mil. dolari SUA, în creștere cu 79.94
mil. dolari SUA în comparație cu 30 noiembrie 2016, când acestea au însumat 2,125.99 mil. dolari SUA.
Majorarea activelor oﬁciale de rezervă a fost condiționată de:
înregistrarea grantului în sumă de 47.24 mil. USD (echivalentul a 45.30 mil. EUR) de la Comisia
Europeană pentru suport bugetar;
înregistrarea grantului în sumă de 27.20 mil. USD de la BIRD (Banca Internațională pentru Reconstrucție
şi Dezvoltare) pentru suport bugetar;
înregistrarea creditelor în sumă de 21.34 mil. USD de la AID (Asociația Internațională de Dezvoltare)
pentru suport bugetar;
înregistrarea creditelor, împrumuturilor și a granturilor în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii
Moldova pentru proiecte investiționale - 7.56 mil. dolari SUA;
veniturile de la gestionarea rezervelor valutare - 1.88 mil. dolari SUA;
alte încasări în favoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova – 1.25 mil. dolari SUA;
intrările aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate - 0.72 mil. dolari SUA;
intrările nete în favoarea Directoratului Liniei de Credit - 0.61 mil. dolari SUA;
procurări de valută de la băncile în proces de lichidare în valoare de 0.59 mil. dolari SUA;
alte încasări - 0.94 mil. dolari SUA.
Totodată, pe parcursul perioadei de raportare, micșorarea activelor oﬁciale de rezervă a fost determinată de:
deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu dolarul
SUA – 10.60 mil. dolari SUA;
plățile Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova – 8.75 mil. dolari SUA;
plățile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 8.35 mil. dolari SUA;
reevaluarea valorilor mobiliare menținute în portofoliul de investiții - 0.14 mil. dolari SUA;
alte plăți – 1.55 mil. dolari SUA,

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