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Informaţie  

privind evoluţia activelor oficiale de rezervă în perioada  

septembrie – noiembrie 2008  

 

Conform metodologiei Fondului Monetar Internaţional, activele oficiale de rezervă 

identice cu rezervele internaţionale brute reprezintă activele disponibile în orice moment 

şi controlate de către autoritatea monetară, în scopul finanţării directe a dezechilibrului 

balanţei de plăţi şi reglării indirecte a acestui dezechilibru prin efectuarea intervenţiilor 

pe piaţa valutară în vederea susţinerii cursului monedei naţionale, precum şi în alte 

scopuri menţionate în continuare. Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova 

includ: 

- rezervele valutare internaţionale deţinute de BNM; 

- conturile în valută străină ale Guvernului deţinute la BNM; 

- rezervele obligatorii exprimate în valută străină ale băncilor comerciale; 

- alte active valutare. 

În scopul diversificării rezervelor valutare şi minimizării riscului valutar, rezervele 

valutare sunt menţinute în mai multe valute şi sunt exprimate în dolari SUA, dat fiind că 

această valută are cea mai mare pondere pe piaţa valutară a Republicii Moldova (circa 

60-70%). 

Activele oficiale de rezervă la situaţia 26 noiembrie 2008 s-au cifrat la nivelul de 

1586.97 mil. dolari SUA, în scădere cu cca 188.66 mil. dolari SUA în comparaţie cu 29 

august 2008, când constituiau 1775.63 mil. dolari SUA.  

Luând în consideraţie structura multivalutară a rezervelor, fluctuaţiile ratelor de 

schimb ale valutelor componente ale rezervelor, care au un caracter volatil (îndeosebi în 

ultima perioadă de timp), influenţează semnificativ echivalentul în dolari SUA ale 

celorlalte valute din rezerve. De exemplu, la data de 21.11.2008, din cauza fluctuaţiilor 

ratelor de schimb, rezervele valutare s-au diminuat cu 8.3 mil. dolari SUA, iar la data de 

26.11.2008 modificarea ratelor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor  
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valutare faţă de dolarul SUA a dus la majorarea activelor oficiale de rezervă cu 9.6 mil. 

dolari SUA. 

Asupra nivelului rezervelor valutare internaţionale influenţează şi alţi factori, cum ar 

fi: intervenţiile BNM pe piaţa valutară internă (atât cumpărările, cât şi vânzările), plăţile 

externe ale BNM şi ale Ministerului Finanţelor, veniturile provenite din gestionarea 

rezervelor valutare, modificarea normei rezervelor obligatorii în valută străină etc.  

De menţionat că, diminuarea rezervelor valutare din ultimele trei luni a fost 

determinată de:  

- deprecierea cursului de schimb al valutelor componente ale rezervelor valutare 

în raport cu dolarul SUA - cca 136.6 mil. dolari SUA;  

- intervenţiile pe piaţa valutară a Moldovei în sumă netă de 60.57 mil. dolari 

SUA (inclusiv vânzări - 145.88 mil. dolari SUA şi procurări - 85.31 mil. dolari 

SUA). În ultimele două săptămâni BNM nu a efectuat intervenţii pe piaţa 

valutară, aceasta fiind relativ echilibrată din punctul de vedere al cererii şi 

ofertei;  

- plăţile aferente serviciului datoriei externe a Republicii Moldova şi alte plăţi 

externe au constituit cca 29.82 mil. dolari SUA; 

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

rezervelor obligatorii în valută străină în sumă netă de 2.66 mil. dolari SUA, 

efectuate preponderent datorită creşterii volumului depozitelor în valută, pe de 

o parte, iar pe de altă parte, datorită micşorării normei rezervelor obligatorii de 

la sfârşitul lunii septembrie. Decizia de micşorare a normei rezervelor 

obligatorii cu 1,5 puncte procentuale, adoptată de Consiliul de Administraţie al 

BNM la data de 27 noiembrie 2008, va duce la restituirea, din rezervele 

valutare, băncilor comerciale suplimentar a circa 21 mil. dolari SUA. Aceste 

mijloace vor fi disponibile pentru satisfacerea eventualei cereri de valută pe 

piaţa valutară internă. 

- Alte plăţi externe în suma de 1.27 mil. dolari SUA. 
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Pe parcursul perioadei menţionate la majorarea activelor oficiale de rezerve au 

contribuit: veniturile rezultante din gestionarea rezervelor valutare - cca 13.18 mil. dolari 

SUA; privatizarea patrimoniului statului - cca 15.68 mil. dolari,  grantul de la Uniunea 

Europeană – 7.29 mil. dolari SUA, alte venituri, inclusiv cele provenite din reevaluarea 

valorilor mobiliare – 6.11 mil. dolari SUA. 

 

Concluzie: Micşorarea rezervelor valutare internaţionale pe parcursul 

ultimilor trei luni a fost generată preponderent de fluctuaţiile semnificative pe 

pieţele valutare internaţionale, alţi factori, inclusiv vânzările pe piaţa valutară 

internă (constituind în sumă netă 60.57 mil. dolari SUA sau cca 3,4% din volumul 

rezervelor) au influenţat rezervele valutare într-o proporţie mult mai mică. 

Totodată, este important de menţionat că, intervenţiile pe piaţa valutară în perioada 

analizată au condus la echilibrarea pieţei valutare, neadmiţând fluctuaţii excesive 

ale cursului de schimb. Aceasta a permis menţinerea încrederii populaţiei şi a 

persoanelor juridice în stabilitatea sistemului financiar şi în acţiunile întreprinse de 

autorităţi pentru a asigura această stabilitate. 

 

 


