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                                                    Informaţie  

       privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna iunie 2010  

 

 Activele oficiale de rezervă la data de 30 iunie 2010 au constituit 1421.79 mil. dolari SUA, 

în descreştere cu 0.34 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 mai 2010 când acestea au constituit 

1422.13 mil. dolari SUA.  

 

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

   - plăţi aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 2.84 mil. dolari 

SUA; 

- deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare 

în raport cu dolarul SUA –  0.46 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi externe  – 0.83 mil. dolari SUA. 

       

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

condiţionată de: 

      -     venituri  de la gestionarea rezervelor valutare – 1.55 mil. dolari SUA; 

-     încasări aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate 

        –   1.37 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.87 mil. dolari SUA. 
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Tabelul1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 31 mai 

2010 

Sold la 30 

iunie 2010 

Modificarea în 

iunie  2010 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2009 

Activele oficiale de 

rezervă 1,422,132.23 1,421,789.32 -342.91 -58,465.04 

Activele externe nete 
1,250,596.85 1,251,508.38 911.53 -75,402.42 

Rezervele internaţionale 

nete
1
 1,371,685.99 1,373,327.26 1,641.27 32,343.70 

 

 
 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 
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1 Calculate la cursul de program conform Memorandumului cu privire la politicile economice şi financiare pentru 

2010-2012 din 14 ianuarie 2010 semnat cu FMI. 
 

 

 


