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Informaţie  

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna decembrie 2008  

 

Activele oficiale de rezervă la data de 31 decembrie 2008 s-au cifrat la nivelul de 

1672.41 mil. dolari SUA, în creştere cu cca. 73.89 mil. dolari SUA în comparaţie cu 28 

noiembrie 2008, când acestea au constituit 1598.52 mil. dolari SUA.  

De menţionat, că majorarea activelor oficiale de rezervă în luna decembrie 2008 se 

datorează următorilor factori:  

- aprecierea cursului de schimb al valutelor componente ale rezervelor 

valutare în raport cu dolarul SUA  - cca. 32.90 mil. dolari SUA;  

- efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară a Moldovei în sumă netă de  

16.30 mil. dolari SUA (inclusiv procurări 33.31 mil. dolari SUA şi vânzări  

17.01 mil. dolari SUA);  

- grantul de la Uniunea Europeană – 30.16 mil. dolari SUA; 

- grantul oferit de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare – 6.69 mil. dolari SUA; 

- privatizarea patrimoniului statului –  7.18 mil. dolari SUA; 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare  –  4.74 mil. dolari SUA; 

- alte venituri, inclusiv cele provenite din reevaluarea valorilor mobiliare – 

5.30 mil. dolari SUA. 

Totodată, pe parcursul perioadei menţionate, la diminuarea activelor oficiale de 

rezervă au contribuit: 

- plăţile ce ţin de rambursarea excedentului de valută străină în urma 

diminuării rezervelor obligatorii în valută străină - 22.60 mil. dolari SUA; 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova - cca. 

5.38 mil. dolari SUA; 

- alte plăţi externe – 1.40 mil. dolari SUA. 
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Suplimentar, menţionăm că în anul 2008 activele oficiale de rezervă s-au majorat cu 

338.72 mil. dolari SUA sau cu  25.4 %, de la 1333,69 mil. dolari SUA la 31 12.2007 până 

la 1672.41 mil. dolari SUA la 31.12.2008.  

Concomitent,  pe parcursul anului 2008 BNM a intervenit pe piaţa valutară internă 

în sumă netă de 238.24 mil. dolari SUA (inclusiv, procurările de valută au constituit suma 

de 401.12 mil. dolari SUA şi vânzările de valută - 162.88 mil. dolari SUA respectiv). Pe 

parcursul perioadei septembrie – decembrie 2008, BNM a intervenit pe piaţa valutară 

internă efectuând vânzări nete în suma totală de 44.27 mil. dolari SUA.(inclusiv, 

procurările de valută în sumă de 118.61 mil. dolari SUA şi vânzările de valută – 162.88 

mil. dolari SUA). 


