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Informa ţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna noiembrie 2011 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 30 noiembrie 2011 au constituit 1958.97 mil. dolari 

SUA, în descreştere cu 59.95 mil. dolari SUA în comparaţie cu 31 octombrie 2011 când acestea 

au constituit 2018.92 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 – 57.05 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 4.28 mil. dolari 

SUA;  

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 3.63 mil. dolari 

SUA; 

- ieşirile aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate                  

- 0.08 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi externe – 1.78 mil. dolari SUA.  

 

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

condiţionată de: 

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

– 4.78  mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 1.71 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 0.38 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 
 
 Sold la 31 

octombrie 
2011 

Sold la 30 
noiembrie 

2011 

Modificarea în 
noiembrie 2011 

Modificarea 
cumulativă de la 

finele anului 2010 
Activele oficiale de 
rezervă 

2,018,923.45 1,958,974.95 -59,948.50 241,288.56 

Activele externe nete 1,675,379.00 1,626,642.73 -48,736.27 113,336.95 

Rezervele internaţionale 
nete  

1,704,822.07 1,703,639.23 -1,182.84 109,393.50 
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