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Informaţie 

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în luna decembrie 2012 

 

Activele oficiale de rezervă la data de 31 decembrie 2012 au constituit 2,515.00 mil. dolari 

SUA, în creştere cu 92.97 mil. dolari SUA în comparaţie cu 30 noiembrie 2012 când acestea au 

constituit 2,422.03  mil. dolari SUA.  
 

Majorarea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată de: 

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

– 35.43  mil. dolari SUA; 

- primirea de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a creditului în sumă de    

30.51 mil. dolari SUA acordat de IDA (Asociaţia Internaţională de Dezvoltare); 

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

cu dolarul SUA – 20.76 mil. dolari SUA; 

- efectuarea operaţiunilor de tip swap valutar pe piaţa valutară internă sub formă de 

cumpărare de valută în sumă netă de 10.00  mil. dolari SUA; 

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

Europeană în sumă de 4.16 mil. USD (echivalentul a 3.15 mil. euro); 

- veniturile de la gestionarea rezervelor valutare – 2.00 mil. dolari SUA; 

- alte încasări – 1.93 mil. dolari SUA; 

- încasări nete efectuate din ordinul Directoratului Liniei de Credit pe lângă Ministerul 

Finanţelor al Republicii Moldova – 0.29 mil. dolari SUA. 

 

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

condiţionată de: 

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova – 8.15 mil. dolari SUA; 

- ieşirile aferente rezervelor obligatorii în valută străină ale băncilor licenţiate                        

- 2.04 mil. dolari SUA;  

- plăţile externe ale Ministerului Finanţelor al  Republicii Moldova – 1.60 mil. dolari SUA; 

- reevaluarea valorilor mobiliare menţinute în portofoliul de investiţii – 0.20 mil. dolari 

SUA; 

- alte plăţi – 0.12 mil. dolari SUA. 
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Tabelul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete, mii dolari SUA 

 

  

Sold la 30 

noiembrie 

2012 

Sold la 31 

decembrie 

2012 

Modificarea în 

decembrie 2012 

Modificarea 

cumulativă de la 

finele anului 2011 

Activele oficiale de 

rezervă 
2,422,028.06 2,515,001.22 92,973.16 549,676.66 

Activele externe nete 1,951,700.70 2,047,253.84 95,553.14 409,222.92 

Rezervele internaţionale 

nete  
2,046,509.65 2,120,671.08 74,161.43 368,911.49 

* Calculate la curs fix în conformitate cu prevederile Memorandumului tehnic de înţelegere semnat cu Fondul 

Monetar Internaţional. 

 
 

 

Graficul 1. Activele oficiale de rezervă şi activele externe nete 

 

 
 

 

 


