
 
                      Banca Naţională a Moldovei 

 

•Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chişinău • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • 
•Tel. (37322) 409 006 • Fax (37322) 220 591 • 

 

 

Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna octombrie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 31 octombrie 2011 au constituit 2018.92 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 50.54 mil. dolari SUA în comparaţie cu 30 septembrie 2011 când acestea au 

constituit 1968.38 mil. dolari SUA.  

 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

 

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

raport cu dolarul SUA – 42.66 mil. dolari SUA; 

- scadenţa operaţiunilor de tip swap valutar pe piaţa valutară internă în sumă netă de 

13.00  mil. dolari SUA; 

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

2.54 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 2.15 mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 1.86 mil. dolari SUA; 

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

Mondială în sumă de 0.58 mil. USD. 

 

 

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

condiţionată de: 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 9.13 mil. dolari 

SUA;  

- alte plăţi externe – 3.12 mil. dolari SUA.  
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 
 Sold la 30 

septembrie 
2011 

Sold la 31 
octombrie 

2011 

Modificarea în 
septembrie 

2011 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2010 
Activele oficiale de 
rezervă 1.968.382,65 2.018.923,45 50.540,80 301.237,06 
Activele externe nete 

1.631.372,13 1.675.379,00 44.006,86 162.073,21 
Rezervele internaţionale 
nete  1.698.631,68 1.704.822,07 6.190,39 110.576,33 
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