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I. BALANŢA  DE  PLĂŢI  A  REPUBLICII  MOLDOVA pentru trimestrul I 
2017 (date provizorii) 
I. ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА за I квартал 2017 г. (предварительные 
данные) 
I. BALANCE OF PAYMENTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA for Quarter I, 2017 (preliminary 
data) 
 

Tabelul 6. Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (MBP6), agregate principale (mil. USD) 
Платёжный баланс Республики Молдова (РПБ6), основные агрегаты (млн. долларов США) 
Balance of payments of the Republic of Moldova (BPM6), main aggregates (US$ million) 

 
2015 2016 2017 I 2017 / 

I 2016 (%) I I II III IV I 
CONTUL CURENT 
СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
CURRENT ACCOUNT 

-138.50 -79.68 -75.97 -98.71 -22.22 -112.77 141.5 

  Bunuri 
  Товары 
  Goods 

-499.40 -456.39 -530.83 -535.87 -533.53 -520.54 114.1 

  Servicii 
  Услуги 
  Services 

26.55 42.77 50.12 62.17 56.82 59.55 139.2 

  Venituri primare  
  Первичные доходы 
  Primary income 

94.78 91.82 129.35 104.43 123.55 98.45 107.2 

  Venituri secundare 
  Вторичные доходы 
  Secondary income 

239.57 242.12 275.39 270.56 330.94 249.77 103.2 

CONTUL DE CAPITAL 
СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 
CAPITAL ACCOUNT 

-4.63 -10.15 -11.58 -17.35 -7.63 -11.99 118.1 

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi 
de capital) 
Чистое заимствование (сальдо счета текущих 
операций и счета операций с капиталом) 
Net borrowing (current and capital account balance) 

-143.13 -89.83 -87.55 -116.06 -29.85 -124.76 138.9 

CONTUL FINANCIAR 
ФИНАНСОВЫЙ СЧЁТ 
FINANCIAL ACCOUNT 

-200.57 -145.67 -64.81 -85.98 6.47 -59.65 40.9 

   Investiţii directe, net 
   Прямые инвестиции, чистые 
   Direct investment, net 

-144.55 -32.40 4.45 -66.60 -15.09 -40.19 124.0 

   Investiţii de portofoliu, net 
   Портфельные инвестиции, чистые 
   Portfolio investment, net 

-1.39 -0.17 -0.01 -0.03 -0.55 -1.11 652.9 

   Derivate financiare, net 
   Производные финансовые инструменты, чистые 
   Financial derivatives, net 

-0.14 -0.20 -0.29 -0.10 1.08 -0.20 100.0 

   Alte investiţii, net 
   Прочие инвестиции, чистые 
   Other investment, net 

258.27 -97.36 -231.19 -301.13 -81.54 -55.87 57.4 

   Active de rezervă 
   Резервные активы  
   Reserve assets 

-312.76 -15.54 162.23 281.88 102.57 37.72 - 

Erori şi omisiuni nete 
Чистые ошибки и пропуски 
Net errors and omissions 

-57.44 -55.84 22.74 30.08 36.32 65.11 - 

 

Soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat în trimestrul I 
2017 un deficit de 112.77 mil. USD, în creștere cu 41.5 la sută față de cel consemnat în perioada 
similară din anul 2016. Deteriorarea contului curent a fost cauzată în totalitate de majorarea 
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deficitului comerțului exterior cu bunuri, celelalte componente înregistrând solduri 
excedentare în creștere. 

Deficitul comerţului cu bunuri a constituit 520.54 mil. USD, majorându-se cu 14.1 la sută, 
deoarece importurile au crescut mai mult (cu 165.54 mil. USD, +21.7 la sută) decât exporturile 
(cu 101.39 mil. USD, +33.2 la sută), comparativ cu trimestrul I 2016. 

În exporturile de bunuri au predominat tradițional produsele agroalimentare (228.79 mil. 
USD, în creștere cu 38.1 la sută comparativ cu ianuarie-martie 2016), ceea ce a constituit 57.9 la 
sută din total. În cadrul acestora, exportul total de băuturi alcoolice (37.46 mil. USD) s-a 
majorat faţă de perioada similară din anul precedent cu 17.7 la sută. În structura importurilor 
de bunuri au predominat, cu o pondere de 18.9 la sută, produsele minerale (177.49 mil. USD, în 
creștere cu 11.4 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016), urmate de produsele 
agroalimentare (166.35 mil. USD, în creștere cu 13.2 la sută față de trimestrul I 2016). 

Majorarea soldului pozitiv al balanţei serviciilor până la 59.55 mil. USD s-a datorat creșterii, în 
raport cu trimestrul I 2016, a exporturilor cu 17.2 la sută, în timp ce importurile de servicii s-
au majorat mai puțin, cu 11.9 la sută. O creștere semnificativă a fost înregistrată la exporturile 
de servicii de transport (cu 20.2 la sută), în particular transport aerian (+43.8 la sută), precum 
și la serviciile de călătorii (cu 28.5 la sută), în special călătorii personale (+39.6 la sută). 
Majorarea importurilor de servicii, de asemenea, a rezultat, preponderent, din creșterea 
importurilor de servicii de transport (+17.8 la sută) și de călătorii (+9.4 la sută). 

Excedentul veniturilor primare a crescut în trimestrul I 2017 cu 7.2 la sută față de aceeași 
perioadă a anului precedent, până la 98.45 mil. USD. Remunerarea salariaților rezidenți 
pentru munca prestată patronilor nerezidenți s-a majorat cu 15.5 la sută. Efectul acestei 
majorări însă a fost atenuat de creșterea concomitentă a ieșirilor de venituri primare din 
investiții (+33.9 la sută), în special a veniturilor ce revin investitorilor străini direcți (sub 
formă de dividende și profituri reinvestite) (+45.6 la sută).  

Soldul pozitiv al veniturilor secundare s-a majorat cu 3.2 la sută (față de trimestrul I 2016) până 
la 249.77 mil. USD, în special în urma majorării cu 3.6 la sută a transferurilor personale primite 
din exterior de rezidenții moldoveni. Totodată, volumul asistenței tehnice și al granturilor 
primite de administrația publică și de alte sectoare în cadrul cooperării internaționale s-a 
diminuat cu 10.8 la sută comparativ cu trimestrul I 2016. 

Contul de capital a consemnat un sold negativ de 11.99 mil. USD, determinat de ieșirile de 
capital înregistrate de sectorul privat (14.92 mil. USD), precum și de diminuarea intrărilor de 
asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor 
investiționale (de 2.6 ori), comparativ cu ianuarie-martie 2016. 

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al 
tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu străinătatea, 
economia națională s-a confruntat cu necesitatea de finanţare externă în sumă de 124.76 mil. 
USD. 

Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 59.65 mil. USD ca rezultat al 
majorării nete a pasivelor economiei naționale faţă de străinătate cu 76.04 mil. USD în urma 
tranzacţiilor efective, în timp ce activele financiare externe ale rezidenților s-au majorat cu 
16.39 mil. USD. 
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Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a intrărilor de investiții străine directe în valoare 
netă de 41.85 mil. USD. Valoarea participațiilor la capital și a acțiunilor (altele decât 
reinvestirea profiturilor) în posesia nerezidenților a crescut, pe parcursul trimestrului I 2017, 
ca urmare a tranzacţiilor efective nete cu 11.02 mil. USD, venitul reinvestit a fost evaluat la 
33.11 mil. USD, totodată, fiind înregistrate rambursări nete de datorii față de investitorii 
străini direcți în sumă de 2.28 mil. USD (21.30 mil. USD trageri și 23.58 mil. USD rambursări). 

De asemenea, pasivele au crescut datorită primirii de către rezidenți a creditelor comerciale și 
a avansurilor de la partenerii nerezidenți în sumă netă de 31.92 mil. USD. 

Au fost contractate și împrumuturi din exterior în sumă netă de 3.69 mil. USD (trageri – 93.03 
mil. USD, rambursări – 89.34 mil. USD). Administrația publică, inclusiv cea locală, a contractat 
împrumuturi externe noi în valoare de 62.59 mil. USD, principalii creditori fiind: Guvernul 
României – 53.03 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 3.12 mil. USD, Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 2.83 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 
2.16 mil. USD și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1.25 mil. USD. 
Băncile licențiate au contractat împrumuturi externe noi în sumă de 5.57 mil. USD, iar 
celelalte sectoare – de 24.87 mil. USD. 

Majorarea activelor financiare a fost determinată de creșterea cu 56.67 mil. USD a activelor sub 
formă de numerar și depozite ale băncilor licențiate și de majorarea cu 37.72 mil. USD a 
activelor oficiale de rezervă ale BNM. Concomitent, s-au redus cu 67.97 mil. USD activele sub 
formă de numerar și depozite ale agenților economici din alte sectoare și ale populației. 

Activele rezidenților sub formă de investiții directe în străinătate s-au majorat în bază netă cu 
1.66 mil. USD. Partenerii comerciali din străinătate au efectuat achitări nete în sumă de 10.97 
mil. USD la creditele comerciale și la avansurile primite anterior de la rezidenții Republicii 
Moldova, ceea ce a influențat activele totale în sensul scăderii. 
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CONTUL CURENT / СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ / CURRENT ACCOUNT  

Conform datelor preliminare, în trimestrul I 2017, contul curent a înregistrat un deficit de 
112.77 mil. USD și s-a deteriorat cu 41.5 la sută în raport cu trimestrul I 2016. Această dinamică a 
fost determinată de majorarea cu 14.1 la sută a deficitului comerțului exterior cu bunuri. 
Totodată, celelalte componente ale contului curent au avut evoluții pozitive, astfel, soldul 
excedentar al serviciilor a crescut cu 39.2 la sută, iar excedentele înregistrate la veniturile 
primare și secundare au crescut cu 7.2 la sută și, respectiv, cu 3.2 la sută față de primul 
trimestrul al anului 2016 (diagrama 2, tabelul 7). Raportul dintre deficitul contului curent și 
PIB a constituit 7.6 la sută, cu 1.7 p.p.  mai mult comparativ cu trimestrul I 2016. 

Diagrama 2. Contul curent – componente principale 
Счет текущих операций, основные компоненты 
Current account – main components      

 
 

Volumul comerțului exterior cu bunuri și servicii în trimestrul I 2017 a totalizat 1,792.79 mil. 
USD, în creștere cu 22.2 la sută comparativ cu trimestrul I 2016. Gradul de acoperire a 
importurilor de bunuri și servicii prin exporturi a fost de 59.1 la sută, cu 3.1 p.p superior față 
de trimestrul I al anului precedent. Deficitul comerțului exterior cu bunuri și servicii a 
constituit 460.99 mil. USD și s-a înrăutățit cu 11.5 la sută comparativ cu  primul trimestru al 
anului 2016 (diagrama 3). 
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Tabelul 7. Evoluția principalelor componente ale contului curent 
Динамика основных компонентов счета текущих операций 
Main components of current account, in dynamics 

  

2015 2016 2017 I 2017 / 
I 2016 

  
Tr. / Кв. / Q 

I II III IV I II III IV I 
milioane USD / млн. долл. США / US$ million % 

Cont curent  /   
Текущий счёт /  
Current account 

-138.50 -127.03 -117.06 -32.25 -79.68 -75.97 -98.71 -22.22 -112.77 141.5 

 credit / кредит / credit 1,053.06 1,181.40 1,101.18 1,183.96 952.59 1,120.58 1,190.90 1,324.02 1,123.22 117.9 
 debit / дебет / debit 1,191.56 1,308.43 1,218.24 1,216.21 1032.27 1196.55 1289.61 1346.24 1235.99 119.7 
 Bunuri / Товары / Goods -499.40 -519.42 -552.33 -516.71 -456.39 -530.83 -535.87 -533.53 -520.54 114.1 
  credit / кредит / credit 380.15 386.66 333.96 406.17 304.94 360.22 392.72 489.48 406.33 133.2 
  debit / дебет / debit 879.55 906.08 886.29 922.88 761.33 891.05 928.59 1023.01 926.87 121.7 
 Servicii / Услуги / Services                    26.55 25.18 29.42 49.72 42.77 50.12 62.17 56.82 59.55 139.2 

  credit / кредит / credit 216.34 243.91 250.46 257.67 221.54 258.89 284.01 282.67 259.57 117.2 
  debit / дебет / debit 189.79 218.73 221.04 207.95 178.77 208.77 221.84 225.85 200.02 111.9 

 Venituri primare /              
Первичные доходы / 
Primary income 

94.78 72.87 140.33 149.91 91.82 129.35 104.43 123.55 98.45 107.2 

  credit / кредит / credit 185.06 219.36 212.50 199.91 155.17 193.99 208.39 187.84 178.00 114.7 
  debit / дебет / debit 90.28 146.49 72.17 50.00 63.35 64.64 103.96 64.29 79.55 125.6 

 Venituri secundare / 
Вторичные доходы / 
Secondary income 

239.57 294.34 265.52 284.83 242.12 275.39 270.56 330.94 249.77 103.2 

  credit / кредит / credit 271.51 331.47 304.26 320.21 270.94 307.48 305.78 364.03 279.32 103.1 
  debit / дебет / debit 31.94 37.13 38.74 35.38 28.82 32.09 35.22 33.09 29.55 102.5 

Diagrama 3. Evoluția deficitului comerțului exterior cu bunuri și servicii (mil. USD) 
Динамика дефицита внешней торговли товарами и услугами (млн. долларов США) 
External trade in goods and services deficit, in dynamics (US$ million) 
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Bunuri / Товары /Goods 

Comerțul exterior cu bunuri FOB-FOB 
Внешняя торговля товарами ФОБ-ФОБ 
External trade in goods FOB- FOB 
 

În primul trimestru al anului 2017, volumul comerțului exterior cu bunuri (FOB-FOB) a 
însumat 1,333.20 mil. USD, cu 25.0 la sută mai mult față de trimestrul I 2016. Deficitul balanței 
comerciale a constituit 520.54 mil. USD și s-a deteriorat cu 14.1 la sută, urmare a majorării mai 
semnificative a importurilor (cu 165.54 mil. USD) comparativ cu exporturile (cu 101.39 mil. 
USD). Raportul dintre deficitul comerțului exterior cu bunuri și PIB a fost de 35.0 la sută, cu 
1.3 p.p. mai mult față de trimestrul I 2016 (diagrama 4).  Gradul de acoperire a importurilor de 
bunuri prin exporturi a reprezentat 43.8 la sută, fiind cu 3.8 p.p. superior celui înregistrat în 
trimestrul I 2016 (tabelul 8). 

Tabelul 8. Indicatorii comerţului exterior cu bunuri, evoluție trimestrială 
Показатели внешней торговли товарами, в квартальной динамике 
External trade in goods indices, in quarterly dynamics 

 2015 2016 2017 I 2017 
/ 

I 2016   I II III IV I II III IV I 

 milioane USD / млн. долл. США / US$ million % 
Export (preţuri FOB) 
Экспорт (фоб)  
Exports (FOB prices) 

380.15 386.66 333.96 406.17 304.94 360.22 392.72 489.48 406.33 133.2 

  din care: reexport  
  в том числе: реэкспорт  
  of which: reexport 

60.39 89.40 69.81 67.81 57.69 64.17 64.09 65.35 49.12 85.1 

Import (preţuri FOB)  
Импорт (фоб)  
Imports (FOB prices) 

879.55 906.08 886.29 922.88 761.33 891.05 928.59 1,023.01 926.87 121.7 

Sold / Сальдо / Balance -499.40 -519.42 -552.33 -516.71 -456.39 -530.83 -535.87 -533.53 -520.54 114.1 
Volumul comerţului exterior  
Внешний товарооборот  
External trade turnover 

1259.70 1,292.74 1220.25 1329.05 1066.27 1251.27 1321.31 1512.49 1333.20 125.0 

 % la PIB / % к ВВП / % to GDP p.p./п.п. 
Export / Экспорт / Exports 28.0 24.5 17.8 24.4 22.5 22.6 19.5 27.0 27.3 4.8 
Import / Импорт / Imports 64.7 57.5 47.3 55.5 56.3 55.9 46.1 56.4 62.3 6.1 
Sold / Сальдо / Balance -36.7 -32.9 -29.5 -31.1 -33.7 -33.3 -26.6 -29.4 -35.0 -1.3 
Gradul de acoperire a 
importului cu exporturi  
Экспорт товаров / импорт 
товаров  
Exports to imports ratio 

43.2 42.7 37.7 44.0 40.1 40.4 42.3 47.8 43.8 3.8 

Gradul de deschidere a 
economiei 
Степень открытости 
экономики 
Economic openness degree 

92.7 82.0 65.1 79.9 78.8 78.6 65.5 83.4 89.7 10.9 

*puncte procentuale / процентные пункты / percentage points 
 
 
 
 
 
 
 



 
28 iunie 2017 

Pagina 14 
 

  
Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr. 1,MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
Tel: (+373) 22 822 410, Fax: (+373) 22 220 591, email: official@bnm.md, web: www.bnm.md 
 

 

Diagrama 4. Soldul balanței comerciale cu bunuri 
Сальдо счёта товаров 
External trade in goods balance

 
 

Comerțul exterior cu bunuri FOB-CIF3 
Внешняя торговля товарами ФОБ-СИФ4 
External trade in goods FOB-CIF 5 

În trimestrul I 2017, comerțul exterior cu bunuri a înregistrat un deficit în valoare de 543.27 
mil. USD, balanța comercială s-a deteriorat cu 13.4 la sută comparativ cu trimestrul I 2016. 
Această tendință a fost cauzată de majorarea mai semnificativă a importurilor (cu 163.96 mil. 
USD) în raport cu exporturile (cu 99.62 mil. USD). 

Cei mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova în trimestrul I 2017 sunt 
prezentați în diagrama 5.  

Valoarea exporturilor de bunuri efectuate de Republica Moldova în primul trimestru al 
anului 2017 a constituit 395.41 mil. USD. Ponderea exporturilor către piața Uniunii Europene  a 
fost de  55.3 la sută, a exporturilor către țările CSI – de 26.7 la sută, altor țări le-a revenit o 
pondere de 18.0 la sută (diagrama 6). 

 

                                                 
3 Date elaborate de BNM în baza datelor BNS (baza de date a declarațiilor vamale, fără bunurile pentru/după prelucrare pentru 
care nu are loc schimbul dreptului de proprietate și fără vânzările magazinelor duty-free, selecții la import (prețuri CIF) după 
principiul țării de livrare). BNS prezintă importul după principiul țării de origine și include bunurile pentru prelucrare (la 
importuri) / după prelucrare (la exporturi) și vânzările magazinelor duty-free (la exporturi). 
4 Данные с корректировками НБМ, на основе данных НБС (база данных таможенных деклараций, без товаров 
для/после переработки, в случае которых не происходит смена собственника, и без продаж магазинов беспошлинной 
торговли, выборки по импорту (сиф) по принципу страны отгрузки). НБС представляет импорт по принципу страны 
происхождения и включает товары для переработки (импорт) / после переработки (экспорт) и продажи магазинов 
беспошлинной торговли (экспорт). 
5 Data adjusted by the NBM based on NBS data (database of customs declarations, without goods for/after processing for which 
there is no change of ownership and goods sold by duty-free stores, selections on imports (CIF prices) by country of shipment). 
The NBS presents imports by country of origin and includes goods for (at import)/after (at export) processing and sales by duty-
free stores (at export). 
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Diagrama 5. Principalii parteneri comerciali ai Republicii  Moldova în tr. I 2017 (mil. USD) 
Основные торговые партнёры Республики Молдова в I квартале 2017 года (млн. долл. США) 
Main trading partners of the Republic of Moldova in Quarter I 2017 (US$ million) 

 
Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data 

Exportul către Uniunea Europeană a înregistrat o creștere cu 37.0 la sută față de trimestrul I 
2016, determinată de majorarea livrărilor către România cu 42.3 la sută, Germania – cu 32.6 la 
sută, Italia – cu 70.6 la sută, Marea Britanie – cu 32.9 la sută. 

Diagrama 6. Exportul de bunuri pe zone geografice, în dinamică trimestrială (mil. USD) 
Экспорт товаров по группам стран, в квартальной динамике (млн. долл. США) 
Exports of goods by region, in quarterly dynamics (US$ million) 

 
Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data 
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Concomitent, o dinamică pozitivă au înregistrat și exporturile destinate țărilor CSI, care s-au 
majorat cu 24.6 la sută comparativ cu trimestrul I 2016, datorită creșterii livrărilor către Rusia 
cu 42.0 la sută și către Belarus – cu 10.8 la sută. 

O creștere semnificativă (de 38.2 la sută) au înregistrat și exporturile către alte țări, 
preponderent ca urmare a majorării exporturilor către Turcia de 3.3 ori, situație la care a 
contribuit intrarea în vigoare la 1 noiembrie 2016 a Acordului de comerț liber dintre 
Republica Moldova și Turcia. 

Analiza structurii pe categorii a exporturilor (diagrama 7) reflectă faptul că cea mai 
semnificativă pondere (57.9 la sută) o dețin în continuare produsele agroalimentare -228.79 mil. 
USD, în creștere cu 38.1 la sută comparativ cu trimestrul I 2016. De asemenea, au fost livrate 
mașini și aparate – 32.52 mil. USD, în creștere cu 42.4 la sută, materiale și articole textile – 23.27 
mil. USD (în creștere cu 20.4 sută), articole și părți de mobilier – 25.43 mil. USD (în creștere cu 
5.3 la sută), produse ale industriei chimice – 18.83 mil. USD (în creștere cu 32.4 la sută), vehicule și 
echipamente de transport– 17.71 mil. USD (în creștere de 3.6 ori, preponderent ca urmare a 
exportului de alte vehicule aeriene) ș.a. 

Diagrama 7. Exportul de bunuri în trimestrul I 2017, pe principalele categorii 
Экспорт товаров в I квартале 2017 года, по основным товарным группам 
Exports of goods in Quarter I 2017, by main categories 

 
Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data 

Exportul de băuturi alcoolice efectuat în primele trei luni ale anului 2017 a constituit 37.46 mil. 
USD, în creștere cu 17.7 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016 (diagrama 8). 

Distribuția pe țări a exportului de băuturi alcoolice (tabelul 9) reflectă că cea mai mare 
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sută) și Georgia (de 2.0 ori). Totodată, exportul de vinuri spre Ucraina și SUA a înregistrat o 
evoluție negativă, diminuându-se de 2.2 ori și, respectiv, cu 42.3 la sută. 
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Diagrama 8. Exportul de băuturi alcoolice, pe zone geografice (mil. USD) 
Экспорт алкогольных напитков по группам стран (млн. долл. США) 
Exports of alcoholic beverages, by region (US$ million) 

 
Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data 

Tabelul 9. Exporturile de băuturi alcoolice, pe principalele țări 
Экспорт алкогольных напитков, по основным странам 
Exports of alcoholic beverages, by main countries 

 2015 2016 2017 
I 2017 / 
I 2016 

Gradul de influență / 
Степень влияния  / 

Contribution * 
 Tr. / Кв. / Q 
  I II III IV I II III IV I 
  milioane USD / млн. долл. США / US$ million % p.p.** 

UE, din care: / 
ЕС, в т. ч.: / 
EU, of which: 

8.29 8.30 9.14 13.71 11.54 12.67 12.08 15.68 13.19 114.3 5.2 

România / Румыния / Romania 1.26 1.26 1.52 2.41 1.64 2.49 2.36 3.14 2.83 172.6 3.7 
Polonia / Польша / Poland 1.71 1.64 1.95 4.04 2.50 3.18 2.90 4.39 2.77 110.8 0.8 
Cehia / Чехия / Czechia 2.06 2.03 1.51 2.56 2.01 2.18 2.25 2.65 1.96 97.5 -0.2 
Bulgaria / Болгария /Bulgaria 

 
0.16 0.89 0.62 0.77 0.41 0.47 0.44 1.48 192.2 2.2 

Germania / Германия / Germany 0.64 0.86 1.11 0.74 1.11 0.63 0.34 1.01 0.95 85.6 -0.5 
Marea Britanie / 
Великобритания / UK 

0.10 0.31 0.23 0.29 0.31 0.32 1.16 0.50 0.63 203.2 1.0 

CSI, din care: / 
СНГ, в т. ч.: / 
CIS, of which: 

14.97 16.30 19.79 22.52 14.41 16.69 18.09 17.19 14.68 101.9 0.8 

Belarus / Беларусь / Belarus 9.12 8.26 8.87 10.77 6.52 9.03 8.93 8.79 7.68 117.8 3.6 
Rusia / Россия / Russia 2.04 3.04 2.36 2.10 1.63 2.59 4.52 2.83 3.18 195.1 4.9 
Ucraina / Украина / Ukraine 2.81 2.39 3.95 5.25 5.38 3.06 3.48 3.39 2.49 46.3 -9.1 
Kazahstan / Казахстан / 
Kazakhstan 

0.93 2.22 4.31 3.76 0.49 1.69 0.78 1.68 1.14 232.7 2.0 

Altele, din care: / 
Прочие, в т. ч.: / 
Other, of which: 

6.48 7.22 7.58 9.04 5.89 10.38 10.60 11.53 9.58 162.6 11.6 

Georgia / Грузия / Georgia 1.66 1.94 2.53 1.21 1.08 2.11 3.10 2.74 2.16 200.0 3.4 
China / Китай / China*** 0.87 1.59 1.81 2.01 1.07 2.91 2.63 3.33 2.02 188.8 3.0 
Turcia / Турция / Turkey 0.06 0.16 0.11 0.34 0.33 0.68 0.79 0.96 1.97 597.0 5.2 
SUA / США / USA 3.38 2.86 2.51 3.98 2.93 3.47 2.63 2.56 1.69 57.7 -3.9 
TOTAL / ВСЕГО / TOTAL 29.74 31.82 36.51 45.28 31.84 39.74 40.77 44.39 37.46 117.7 17.7 

Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data; 
* Gradul de influență a  țărilor la creșterea (+), scăderea (-) exporturilor de băuturi alcoolice / Влияние страны на рост (+) / снижение 
(-) экспорта алкогольных напитков / Influence of the country on growth (+) / decrease (-) of exports of alcoholic beverages; 
** Puncte procentuale / Процентные пункты / Percentage points; 
*** China continentală / Континентальный Китай / Mainland China 

8.29 8.30 9.14
13.71 11.54 12.67 12.08

15.68 13.19

14.97 16.30
19.79

22.52

14.41
16.69 18.09

17.19
14.68

6.48
7.22

7.58

9.04

5.89

10.38 10.60
11.53

9.58

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017

UE / ЕС / EU

CSI / СНГ / CIS

Alte țări / Другие страны / Other countries



 
28 iunie 2017 

Pagina 18 
 

  
Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr. 1,MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
Tel: (+373) 22 822 410, Fax: (+373) 22 220 591, email: official@bnm.md, web: www.bnm.md 
 

 

Valoarea importului de mărfuri efectuat de Republica Moldova în perioada de referință a 
totalizat 938.68 mil. USD.  În structura geografică a importurilor ponderea majoritară – 52.9 la 
sută – îi revine Uniunii Europene. Astfel, valoarea importurilor din țările UE a fost de 496.26 
mil. USD, cu 28.0 la sută mai mare comparativ cu trimestrul I 2016. Importurile din țările CSI 
au crescut cu 8.5 la sută, până la o pondere de 29.5 la sută (276.73 mil. USD) din total. 
Importurilor din alte țări le revin 17.6 la sută din total sau 165.69 mil. USD, în creștere cu 25.7 la 
sută față de trimestrul I 2016 (diagrama 9). 

Diagrama 9. Importul de bunuri, pe zone geografice (preţuri CIF) (mil. USD)  
Импорт товаров по группам стран (в ценах СИФ) (млн. долл. США) 
Imports of goods, by region (CIF prices) (US$ million) 

 
Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data 

În structura pe categorii a importurilor (diagrama 10), produselor minerale le revin 18.9 la sută 
din total, ele au însumat 177.49 mil. USD, în creștere cu 11.4 la sută în raport cu trimestrul I 
2016. De asemenea, au fost importate produse agroalimentare în valoare de 166.35 mil. USD, în 
creștere cu 13.2 la sută, produse ale industriei chimice – 145.76 mil. USD (în creștere cu 31.7 la 
sută). Valoarea importurilor de mașini și aparate a constituit 118.34 mil. USD, fiind în creștere 
cu 37.4 la sută; mijloace și echipamente de transport– 63.26 mil. USD, cu 30.7 la sută mai mult 
față de trimestrul I 2016; metale comune și articole din acestea – 54.37 mil. USD, în creștere cu 
11.6 la sută; materiale textile și articole din acestea– 49.99 mil. USD, în creștere cu 29.7 la sută; 
materiale plastice, cauciuc și articole din acestea– 47.39 mil. USD, în creștere cu 3.0 la sută, ș.a. 

Importul de produse energetice și electricitate a constituit 174.14 mil. USD, cu 11.9 la sută mai 
mult comparativ cu trimestrul I 2016, dinamică ce a fost determinată de majorarea importului 
de combustibil diesel (diagrama 11). 
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Diagrama 10. Importul de bunuri în trimestrul I 2017, pe principalele secțiuni 
Импорт товаров в I квартале 2017 года, по основным товарным группам 
Imports of goods in Quarter I 2017, by main categories 

 
Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data 

Diagrama 11. Importurile de produse energetice și electricitate (mil. USD, prețuri CIF) 
Импорт топливных товаров и электроэнергии (млн. долл. США, в ценах СИФ) 
Imports of energy products and electricity (US$ million, CIF prices) 

 
Sursa: Elaborat de BNM în baza datelor BNS / Источник: НБМ, на основе данных НБС / Source: NBM calculations based on NBS data 
* import net / чистый импорт / net import 

Volumul fizic al importului de gaz natural a constituit 467.93 mil. m3, fiind în creștere cu 8.1 la 
sută comparativ cu trimestrul I 2016, însă valoarea acestuia a înregistrat o scădere de 27.5 la 
sută, reprezentând 69.93 mil. USD. 

În primul trimestru al anului curent, volumul fizic al combustibilului diesel importat a fost cu 
30.7 la sută superior celui din perioada similară a anului 2016 și a constituit 122.07 mii tone, iar 

Altele / Прочие / Other
12.5%

Produse minerale /
Mineral products /

Минеральные продукты
18.9%

Produse agroalimentare /
Пищевые и сельскохозяйственные продукты /

Agrifood products
17.7%

Produsele industriei chimice /
Продукция химической промышленности /

Products of the chemical industry
15.5%

Mașini, aparate, echipamente /
Машины, аппараты, оборудование /

Machinery, appliances, equipment
12.6%

Mijloace şi echipamente de transport / 
Транспортные средства и оборудование / 

Vehicles and  transport equipment
6.7%

Metale comune şi articole din acestea /
Недрагоценные металлы и изделия из них /

Base metals and articles thereof
5.8%

Materiale textile şi articole din acestea /
Текстильные материалы и изделия /

Textiles and textile articles
5.3%

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea /
Пластмассы, резина и изделия из них /

Plastics, rubber and articles thereof
5.0%

0

50

100

150

200

250

300

I II III IV I II III IV I

2015 2016 2017

Energia electrică / Электроэнергия / Electricity* Altele / Прочие / Other

Combustibil diesel / Дизтопливо / Diesel Gaz natural / Природный газ / Natural gas

Cărbune / Уголь / Coal Benzine auto / Бензин / Gasoline



 
28 iunie 2017 

Pagina 20 
 

  
Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr. 1,MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 
Tel: (+373) 22 822 410, Fax: (+373) 22 220 591, email: official@bnm.md, web: www.bnm.md 
 

 

valoarea totală a acestuia a înregistrat un ritm de creștere mai înalt (84.9 la sută), constituind 
64.01 mil. USD. 

Volumul fizic al benzinelor auto importate a constituit 36.67 mii tone, cu 9.9 la sută mai mult 
comparativ cu cel înregistrat în primele trei luni ale anului 2016, iar valoarea totală a acestora 
s-a majorat cu 47.3 la sută, consemnând 21.14 mil. USD. 

Începând cu trimestrul II al anului 2016 (inclusiv trimestrul I 2017) nu au avut loc importuri de 
energie electrică. 

Servicii / Услуги / Services 

Balanța comerțului cu servicii a înregistrat în primul trimestru al anului 2017 un excedent în 
sumă de 59.55 mil. USD, care a crescut cu 39.2 la sută față de perioada similară a anului 
precedent. Tendința pozitivă a fost determinată de majorarea mai semnificativă a valorii 
serviciilor prestate nerezidenților (cu 17.2 la sută), decât cea a serviciilor primite de la 
nerezidenți  (cu 11.9 la sută). Raportul dintre soldul  balanței serviciilor și PIB a constituit 4.0 la 
sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale mai mare comparativ cu trimestrul I 2016 (diagrama 12). 

Diagrama 12. Comerțul exterior cu servicii 
Внешняя торговля услугами 
External trade in services

 
 

În primul trimestru al anului 2017, cea mai însemnată pondere atât în valoarea încasărilor, cât 
și în cea a plăților pentru servicii a fost deținută tradițional de serviciile de transport – 34.1 la 
sută (88.45 mil. USD) și, respectiv, 37.9 la sută (75.75 mil. USD). Soldul balanței serviciilor de 
transport a înregistrat un excedent de 12.70 mil. USD, fiind cu 36.7 la sută superior comparativ 
cu trimestrul I 2016, panta ascendentă fiind determinată de creșterea mai mare a exporturilor 
(cu 20.2 la sută) comparativ cu importurile respective (cu 17.8 la sută). 

În structura încasărilor din serviciile de transport, ponderea majoritară îi revine încasărilor 
din transportul de mărfuri - 60.7 la sută, urmată de cea a încasărilor din transportul de 
pasageri - 23.4  și respectiv 15.9 la sută le revin încasărilor din alte servicii de transport. 

În structura plăților pentru servicii de transport prestate în trimestrul I al anului 2017, 
ponderea majoritară îi revine transportului de mărfuri – 61.1 la sută, urmată de alte servicii de 
transport -22.0 la sută, și respectiv transportul de pasageri - 16.9 la sută. 
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Balanța serviciilor de călătorii a înregistrat un sold deficitar – 2.64 mil. USD, dar care s-a 
îmbunătățit semnificativ față de trimestrul I 2016, când a constituit 10.60 mil. USD. Tendința 
favorabilă a fost determinată de majorarea cu 28.5 la sută a exporturilor (s-au majorat 
exporturile de servicii medicale cu 45.0 la sută și de învățământ cu 43.0 la sută), față de 
majorarea de 9.4 la sută înregistrată la importul acestor servicii. Structura serviciilor de 
călătorii prestate nerezidenților reflectă că 67.4 la sută le revin călătoriilor personale și 
respectiv 32.6 la sută -  celor de afaceri. În structura serviciilor de călătorii primite de la 
nerezidenți, ponderea majoritară este la fel deținută de călătoriile personale - 56.6 la sută, iar 
călătoriilor de afaceri le revine 43.4 la sută. 

Serviciile de telecomunicații, de informatică și de informare au înregistrat în primul trimestrul 
al anului 2017 un sold excedentar – 19.68 mil. USD, care nu s-a modificat semnificativ în raport 
cu trimestrul I al anului precedent (19.77 mil. USD). Încasările din aceste servicii au constituit 
37.52 mil. USD, generând 14.4 la sută din totalul serviciilor prestate. Plățile pentru serviciile de 
telecomunicații, de informatică și de informare primite de la nerezidenți au consemnat 17.84 
mil. USD, majorându-se cu 21.2 la sută față de trimestrul I al anului 2016.  

Încasările din exportul de servicii de prelucrare a materiei prime ce aparține altora au constituit 
36.97 mil. USD, iar importul acestora a reprezentat 0.65 mil. USD, înregistrându-se un sold 
excedentar de 36.32 mil. USD. 

Balanța altor servicii din afaceri a înregistrat un trend pozitiv și un sold excedentar de 3.13 mil. 
USD, comparativ cu trimestrul I 2016 când acesta reflecta un deficit de 3.30 mil. USD. Această 
situație a fost determinată de majorarea exporturilor cu 15.3 la sută, însoțită de diminuarea 
importurilor cu 13.9 la sută. 

Diagrama 13. Exportul de servicii în trimestrul I 2017, pe principalele tipuri 
Экспорт услуг в I квартале 2017 года, основные типы 
Exports of services in Quarter I, 2017, by main types 

 
 
 

Transport / 
Транспортные услуги / 
Transport 34.1%

Călătorii / Поездки / Travel 23.3%

Servicii de telecomunicaţii, de 
informatică şi de informare / 
Телекоммуникационные, 
компьютерные и 
информационные услуги / 
Telecommunications, computer, and 
information services 14.4%

Servicii de prelucrare a materiei prime 
ce aparţine altora /                                         
Услуги по обработке материальных 
ресурсов, принадлежащих другим 
сторонам /                                               
Manufacturing services on physical 
inpusts owned by others 14.2%

Alte servicii de afaceri / 
Прочие деловые услуги / 
Other business services 9.1%

Bunuri şi servicii ale administrației 
publice n.c.a. /                                      
Государственные товары и услуги, не 
отнесенные к другим категориям / 
Government goods and services n.i.e. 2.7%

Alte servicii / 
Прочие услуги / 
Other services 2.2%
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Diagrama 14. Importul de servicii în trimestru I 2017, pe principalele tipuri 
Импорт услуг в I квартале 2017 года, основные типы 
Imports of services in Quarter I, 2017, by main types 

 
 
 
Venituri primare / Первичные доходы / Primary income 
 
În primul trimestrul al anului 2017, balanța veniturilor primare a înregistrat un sold 
excedentar în sumă de 98.45 mil. USD, fiind cu 7.2 la sută superior celui din perioada similară a 
anului trecut.  Această creștere a fost determinată de majorarea mai semnificativă a intrărilor 
de venituri primare (cu 22.83 mil. USD) în raport  cu cea a ieșirilor (cu 16.20 mil. USD). Raportul 
dintre soldul veniturilor primare și PIB a constituit 6.6 la sută, cu 0.2 p.p. mai puțin 
comparativ cu  trimestrul I 2016 (diagrama 15, tabelul 10). 

Remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți în primul 
trimestru al anului 2017 a constituit 171.49 mil. USD, majorându-se cu 15.5 la sută față de 
perioada similară a anului precedent.  

Pentru primul trimestrul al  anului 2017, veniturile nete către plată din investiții au fost 
evaluate la 54.66 mil. USD. 

Dividendele distribuite nerezidenților au constituit 15.23 mil. USD. Dobânzile, spre plată 
conform orarului, au însumat: la împrumuturile BNM – 0.56 mil. USD, la împrumuturile 
guvernamentale – 4.92 mil. USD, la împrumuturile băncilor licențiate – 1.22 mil. USD şi la 
împrumuturile întreprinderilor din celelalte sectoare – 6.31 mil. USD. 

Veniturile din active de rezervă au însumat 5.91 mil USD, cu 0.39 mil. USD mai puțin 
comparativ cu trimestrul I 2016. 

Transport / 
Транспортные услуги / 
Transport 37.9%

Călătorii / Поездки / Travel 31.5%

Alte servicii de afaceri / 
Прочие деловые услуги / 
Other business services 10.3%

Servicii de telecomunicaţii, de informatică 
şi de informare / 
Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные 
услуги / Telecommunications, computer, 
and information services 8.9%

Bunuri şi servicii ale administrației publice n.c.a. /                                      
Государственные товары и услуги, не 
отнесенные к другим категориям / 
Government goods and services n.i.e. 4.2%

Taxe pentru folosirea proprietăţii intelectuale n.c.a. / 
Плата за пользование интеллектуальной 
собственностью, не отнесенная к другим категориям / 
Charges for the use of intellectual property n.i.e. 2.8%

Alte servicii / 
Прочие услуги / 
Other services 4.4%
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Diagrama 15. Evoluția veniturilor primare 
Первичные доходы в динамике 
Primary income, in dynamics 

 

Tabelul 10. Structura veniturilor primare, evoluție trimestrială 
Структура первичных доходов, в квартальной динамике 
Primary income structure, in quarterly dynamics 

 
2015 2016 2017 I 2017 / 

I 2016 I II III IV I II III IV I 
milioane USD / млн. долл. США / US$ million % 

Credit (intrări) /           
Доходы к получению / Inflow 185.06 219.36 212.50 199.91 155.17 193.99 208.39 187.84 178.00 114.7 

Remunerarea salariaților  / 
Оплата труда работников / 
Compensation of employees 

175.06 210.68 204.61 192.8 148.50 186.16 199.91 179.94 171.49 115.5 

 Venituri din investiţii /   
 Инвестиционные доходы/   
 Investment income 

10.48 9.19 8.67 8.18 7.63 8.60 8.99 8.45 7.31 95.8 

   din care: Active de rezervă /         
   в том числе: от резервных активов /                                      
   of which: interest on reserve assets 

6.81 4.96 5.77 6.22 6.30 5.81 5.77 5.80 5.91 93.8 

  Alte venituri primare /    
  Другие первичные доходы /        
  Other primary income 

-0.48 -0.51 -0.78 -1.07 -0.96 -0.77 -0.51 -0.55 -0.80 83.3 

Debit (ieșiri)/              
Доходы к выплате / Outflow 90.28 146.49 72.17 50.00 63.35 64.64 103.96 64.29 79.55 125.6 

 Remunerarea salariaților /          
 Оплата труда работников /     
 Compensation of employees 

18.56 21.95 20.34 22.49 17.25 16.91 16.2 18.15 17.76 103.0 

  Venituri din investiţii /   
  Инвестиционные доходы/     
  Investment income 

71.93 124.56 51.75 27.57 46.28 47.85 87.81 46.22 61.97 133.9 

  Alte venituri primare    
  Другие первичные доходы /   
  Other primary incomes 

-0.21 -0.02 0.08 -0.06 -0.18 -0.12 -0.05 -0.08 -0.18 100.0 

Sold  Сальдо / Net 94.78 72.87 140.33 149.91 91.82 129.35 104.43 123.55 98.45 107.2 
Remunerarea salariaților  / 
Оплата труда работников / 
Compensation of employees 

156.50 188.73 184.27 170.31 131.25 169.25 183.71 161.79 153.73 117.1 

 Venituri din investiţii    
 Инвестиционные доходы /   
 Investment income 

-61.45 -115.37 -43.08 -19.39 -38.65 -39.25 -78.82 -37.77 -54.66 141.4 

   din care: Active de rezervă  / 
  в том числе: от резервных активов /  
 of which: interest on reserve assets 

6.81 4.96 5.77 6.22 6.30 5.81 5.77 5.80 5.91 93.8 

 Alte venituri primare  /  
Другие первичные доходы /  
Other primary income 

-0.27 -0.49 -0.86 -1.01 -0.78 -0.65 -0.46 -0.47 -0.62 79.5 
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Veniturile secundare / Вторичные доходы / Secondary income 
 
În primul trimestru al anului 2017, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent în 
sumă de 249.77 mil. USD, cu 3.2 la sută superior celui din primul trimestru al anului 2016. 
Intrările de venituri secundare au constituit 279.32 mil. USD, în majorare cu 3.1 la sută, iar 
ieșirile au însumat 29.55 mil. USD, crescând cu 2.5 la sută față de trimestrul I 2016. Raportul 
dintre soldul veniturilor secundare și PIB a constituind 16.8 la sută, în scădere cu 1.1 p.p față de 
perioada similară a anului 2016 (diagrama 16, tabelul 11).  
Intrările la transferuri personale au fost estimate la 172.03 mil. USD, în creștere cu 3.6 la sută 
față de trimestrul I 2016, iar ieșirile – la 14.43 mil. USD, în scădere cu 9.3 la sută. 
 
Tabelul 11. Structura veniturilor secundare după sectoare instituționale 
Структура вторичных доходов, по институциональным секторам 
Secondary income, structure by institutional sectors 

 
2015 2016 2017 I 2017 / 

I 2016 I II III IV I II III IV I 
milioane USD / млн. долл. США / US$ million % 

Credit (intrări) /  
Доходы к получению/  
Inflow 

271.51 331.47 304.26 320.21 270.94 307.48 305.78 364.03 279.32 103.1 

 Administraţia publică / 
Сектор государственного управления /  
General government 

32.75 33.67 24.36 31.56 29.44 30.08 21.02 73.50 27.86 94.6 

 Alte sectoare* / 
 Прочие сектора* /  
 Other sectors* 

238.76 297.80 279.90 288.65 241.50 277.40 284.76 290.53 251.46 104.1 

     Transferuri personale/   
     Личные трансферты /    
     Personal transfers** 

171.18 200.19 193.45 192.15 166.12 194.54 190.95 198.81 172.03 103.6 

Debit (ieșiri) / 
 Доходы к выплате /  
Outflow 

31.94 37.13 38.74 35.38 28.82 32.09 35.22 33.09 29.55 102.5 

  Administraţia publică/  
  Сектор государственного 
  управления /   
  General government 

1.10 3.46 2.00 1.90 0.29 2.19 2.64 0.69 2.59 893.1 

  Alte sectoare/ 
  Прочие сектора /  
  Other sectors* 

30.84 33.67 36.74 33.48 28.53 29.90 32.58 32.40 26.96 94.5 

       Transferuri personale/   
     Личные трансферты /    
     Personal transfers** 

16.72 17.18 19.45 17.42 15.91 16.05 16.15 17.10 14.43 90.7 

Sold / Сальдо / Net 239.57 294.34 265.52 284.83 242.12 275.39 270.56 330.94 249.77 103.2 
  Administraţia publică / 
  Сектор государственного управления / 
 General government 

31.65 30.21 22.36 29.66 29.15 27.89 18.38 72.81 25.27 86.7 

  Alte sectoare /  
Прочие сектора /  
Other sectors* 

207.92 264.13 243.16 255.17 212.97 247.50 252.18 258.13 224.50 105.4 

       Transferuri personale /    
      Личные трансферты /   
      Personal transfers** 

154.46 183.01 174.00 174.73 150.21 178.49 174.80 181.71 157.60 104.9 

 

*Societăți financiare, societăți nefinanciare, gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației 
/ Финансовые корпорации, нефинансовые корпорации, домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства / Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and nonprofit institutions serving households 
(NPISHs) 
**transferuri curente între gospodăriile rezidente și nerezidente / текущие трансферты между домашними хозяйствами-
резидентами и домашними хозяйствами-нерезидентами /  current transfers between resident and non-resident households 
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Diagrama 16. Evoluția veniturilor secundare 
Вторичные доходы в динамике 
Secondary income, in dynamics 

 
 
Remiterile personale reprezintă un indicator nou calculat conform metodologiei MBP6, ce 
reflectă valoarea remunerării nete pentru muncă (excluzând cheltuielile lucrătorilor 
suportate în țara de prestare a muncii și unele taxe și impozite achitate de rezidenți peste 
hotare), a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice, indiferent 
de sursa de proveniență a acestora. Repartizarea lor geografică este prezentată în tabelul 12. 
 
Tabelul 12. Distribuția geografică a remiterilor personale 
Личные денежные переводы по странам (млн. долл. США) 
Geographical structure of personal remittances (US$ million) 

  

2015 2016 2017 I 2017 / 
Tr. / Кв. / Q I 2016 

I II III IV I II III IV I   
milioane USD / млн. долл. США / US$ million % 

Rusia / Россия / Russia 140.31 191.36 180.54 157.54 110.04 148.49 158.28 141.29 120.19 109.2 

Italia / Италия /  Italy 48.11 47.82 44.49 42.78 42.87 45.77 44.95 46.13 42.03 98.0 

Israel / Израиль / Israel 30.11 30.87 31.22 36.53 36.44 40.15 41.06 45.62 48.14 132.1 

SUA / США/ USA 33.54 36.31 36.73 37.07 35.07 36.30 36.99 35.10 21.19 60.4 

Germania/ Германия / 
Germany 

7.15 8.81 9.35 9.66 10.63 12.53 12.01 12.88 13.88 130.7 

Ucraina / Украина / 
Ukraine 

8.11 7.05 6.51 5.98 4.70 5.05 5.42 6.05 3.81 81.1 

Romania / Румыния / 
Romania 

2.71 2.71 2.75 2.42 2.31 2.75 2.50 2.67 2.87 124.0 

Belarus / Беларусь/ 
Belarus 

0.92 1.72 1.51 1.20 0.70 0.86 0.82 1.29 0.76 108.1 

Alte țări /Прочие страны/ 
Other countries 

47.11 50.83 52.47 60.37 47.71 58.58 56.40 58.29 66.84 140.1 

  

CSI /СНГ /CIS 154.04 202.45 191.43 173.95 116.25 154.81 165.28 151.03 127.46 109.6 

RL / Другие страны/ 
Rest of the world 

164.03 175.04 174.15 179.60 174.24 195.68 193.14 198.29 192.28 110.4 

TOTAL / ВСЕГО 318.07 377.49 365.58 353.55 290.48 350.49 358.42 349.32 319.73 110.1 
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CONTUL DE CAPITAL 
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ / CAPITAL ACCOUNT 

În primul trimestru al anului 2017, contul de capital a înregistrat un sold negativ în valoare de 
11.99 mil. USD. Administrația publică a primit din exterior granturi aferente proiectelor 
investiționale în valoare de 1.80 mil. USD (de 2.6 ori mai puțin comparativ cu trimestrul I 
2016), în timp ce alte sectoare au înregistrat ieșiri nete în valoare de 13.79 mil. USD (tabelul 13). 

Tabelul 13. Contul de capital, în dinamică trimestrială (mil. USD) 
Счет операций с капиталом, квартальная динамика (млн. долл. США) 
Capital account, quarterly dynamics (US$ million) 

  
2015 2016 2017 I  2017  / 

I II III IV I II III IV I I 2016 
        milioane USD / млн. долл. США / US$ million                                       % 

Credit / Кредит / Credit 12.39 25.72 31.74 27.44 5.86 3.91 2.35 9.29 2.93 50.0 
  Transferuri de capital /  
  Капитальные трансферты / 
  Capital transfers 

12.39 25.72 31.74 27.44 5.86 3.91 2.35 9.29 2.93 50.0 

     Administraţia publică /  
    Сектор государственного    
   управления / General government 

10.55 23.29 29.44 26.06 4.75 2.48 0.8 8.13 1.80 37.9 

     Alte sectoare* /Прочие 
сектора * /   Other sectors* 

1.84 2.43 2.3 1.38 1.11 1.43 1.55 1.16 1.13 101.8 

Debit / Дебет / Debit 17.02 16.93 21.71 18.75 16.01 15.49 19.7 16.92 14.92 93.2 
 Transferuri de capital /  
 Капитальные трансферты /  
 Capital transfers   

17.02 16.93 21.71 18.67 15.98 15.49 19.7 16.92 14.92 93.4 

     Alte sectoare* / Прочие 
сектора */ Other sectors* 

17.02 16.93 21.71 18.67 15.98 15.49 19.7 16.92 14.92 93.4 

Achiziţionarea brută a activelor 
nefinanciare neproduse /  
Валовое приобретение 
непроизведенных 
нефинансовых активов /  
Gross acquisitions of 
nonproduced nonfinancial assets 

0 0 0 0.08 0.03 0 0 0 0 0.0 

Sold / Сальдо / Net -4.63 8.79 10.03 8.69 -10.15 -11.58 -17.4 -7.63 -11.99 118.1 
  Transferuri de capital /  
  Кпитальные трансферты / 
  Capital transfers 

-4.63 8.79 10.03 8.77 -10.12 -11.58 -17.4 -7.63 -11.99 118.5 

    Administraţia publică / 
    Сектор государственного  
    Управления/ General government 

10.55 23.29 29.44 26.06 4.75 2.48 0.8 8.13 1.8 37.9 

    Alte sectoare*/ Прочие    
   сектора *  /Other sectors* 

-15.18 -14.5 -19.41 -17.29 -14.87 -14.06 -18.2 -15.8 -13.79 92.7 

Achiziţionarea brută (debit) / 
disponibilizarea brută (credit) a 
activelor nefinanciare 
neproduse /  
Валовое приобретение (дебет) 
/ выбытие (кредит) 
непроизведенных 
нефинансовых активов /     
Gross acquisitions (debit) / gross 
disposals (credit) of nonproduced 
nonfinancial assets 

0 0 0 -0.08 -0.03 0 0 0 0 0.0 

* Societăţi financiare, societăţi nefinanciare, gospodăriile populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ оn serviciul gospodăriilor populaţiei 
* Финансовые корпорации, нефинансовые корпорации, домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства 
* Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and nonprofit institutions serving households 
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Valoarea soldului contului curent și de capital în perioada de raportare denotă un necesar net 
de finanțare de 124.76 mil. USD (tabelul 14). 

Tabelul 14. Contul curent, de capital şi financiar, în dinamică trimestrială (mil. USD) 
Счет текущих операций, операций с капиталом и финансовый счет, квартальная динамика 
(млн. долл. США) 
Current, capital and financial account, quarterly dynamics (US$ million) 

 
2015 2016 2017 I 2017 / 

I 2016 I II III IV I II III IV I 
milioane USD / млн. долл. США / US$ million % 

Contul curent /  
Счет текущих операций / 
Current account 

-138.5 -127.03 -117.06 -32.25 -79.68 -75.97 -98.71 -22.22 -112.77 141.5 

Contul de capital /  
Счет операций с капиталом / Capital 
account 

-4.63 8.79 10.03 8.69 -10.15 -11.58 -17.35 -7.63 -11.99 118.1 

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de 
finanţare (soldul contului curent şi de capital) / 
Чистое кредитование (+) /  чистое 
заимствование (-) (сальдо счёта текущих 
операций и счета операций с капиталом) /  
Net lending (+) / net borrowing (-) (balance 
from current and capital account) 

-143 -118.24 -107.03 -23.56 -89.83 -87.55 -116.06 -29.85 -124.76 138.9 

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de 
finanţare (soldul contului financiar) /  
Чистое кредитование (+) / чистое 
заимствование (-) 
(сальдо финансового счета) /  
Net lending (+) / net borrowing (-) (balance 
from financial account) 

-201 -125.03 -92.59 -25.53 -145.67 -64.81 -85.98 6.47 -59.65 40.9 
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CONTUL FINANCIAR / ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ6 / FINANCIAL ACCOUNT7 
În trimestrul I 2017, contul financiar8 a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 59.65 
mil. USD, ca rezultat al acumulării nete de pasive în sumă de 76.04 mil. USD, în timp ce 
activele financiare s-au majorat cu 16.39 mil. USD în valoare netă (diagrama 17, tabelul 15).  

Pasivele s-au majorat, în special, ca urmare a intrărilor de împrumuturi în valoare de 62.53 
mil. USD pentru sectorul public și de 51.74 mil. USD în sectorul privat (din care 21.30 mil. USD – 
credite intragrup), de investiții străine directe sub formă de participații la capital în valoare 
netă de 44.13 mil. USD (din care 33.11 mil. USD sunt profituri reinvestite, ce reprezintă intrări 
convenționale, însă 12.87 mil. USD reprezintă intrări efective în capitalul social), precum și de 
credite comerciale și avansuri de la partenerii nerezidenți în sumă netă de 31.92 mil. USD, 
constituite parțial din intrări de capital, parțial din intrări de bunuri importate neachitate .  
Majorarea activelor financiare a fost determinată de creșterea cu 56.67 mil. USD a activelor 
băncilor licențiate sub formă de numerar și depozite și de majorarea cu 37.72 mil. USD a 
activelor oficiale de rezervă ale BNM. Concomitent, s-au redus cu 67.97 mil. USD activele sub 
formă de numerar și depozite ale agenților economici din alte sectoare și ale populației.  

Diagrama 17. Evoluția contului financiar după categorii funcționale, net (mil. USD) 
Финансовый счет по функциональным категориям, чистые потоки (млн. долларов США) 

Financial account by functional categories, net flows (US$ million) 

 
Notă:  (+) ieșiri nete, (-) intrări nete de capital / Примечание: (+) чистый отток, (-) чистый приток капитала 
Note:  (+) net capital outflow, (-) net capital inflow 

                                                 
6 Согласно РПБ6, статьи финансового счета отражаются на чистой основе как разница между чистым приобретением 
финансовых активов и чистым накоплением обязательств; увеличение финансовых активов и обязательств 
отражается со знаком плюс, а снижение – cо знаком минус.  
7 According to BPM6, the components of the financial account are presented on a net basis, as the difference between the net 
acquisition of financial asset and the net incurrence of liabilities; increases in financial assets and liabilities are recorded with the 
plus sign, and decreases - with the minus sign. 
8 Conform MBP6, articolele contului financiar sunt prezentate în valoare netă ca diferenţa dintre procurarea netă de active 
financiare şi acumularea netă de pasive, creşterea activelor şi pasivelor financiare fiind înregistrată cu semnul plus, iar 
diminuarea lor – cu semnul minus. 
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Tabelul 15. Contul financiar după categorii funcționale, active și pasive (mil. USD) 
Финансовый счёт по функциональным категориям, активы и обязательства (млн. долл. США) 
Financial account, by functional categories, assets and liabilities (US$ million) 

 2015 2016 2017 
I II III IV I II III IV I 

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de 
finanţare (soldul contului financiar) 
Чистое кредитование (+) /заимствование (-) 
(сальдо финансового счета) 
Net lending (+) / net borrowing (-) (financial 
account balance) 

-200.57 -125.03 -92.59 -25.53 -145.67 -64.81 -85.98 6.47 -59.65 

achiziționarea netă de active financiare 
чистое приобретение финансовых активов 
net acquisition of financial assets 

-101.08 -49.24 -47.77 -59.42 -119.27 -9.94 136.40 145.45 16.39 

acumularea netă de pasive 
чистое принятие обязательств 
net incurrence of liabilities 

99.49 75.79 44.82 -33.89 26.40 54.87 222.38 138.98 76.04 

Investiţii directe 
Прямые инвестиции 
Direct investment 

-144.55 -76.60 15.60 -22.39 -32.40 4.45 -66.60 -15.09 -40.19 

  achiziționarea netă de active financiare 
  чистое приобретение финансовых активов 
  net acquisition of financial assets 

3.60 0.53 -1.03 3.37 8.73 4.91 0.71 0.40 1.66 

  acumularea netă de pasive 
  чистое принятие обязательств 
  net incurrence of liabilities 

148.15 77.13 -16.63 25.76 41.13 0.46 67.31 15.49 41.85 

Investiţii de portofoliu şi derivate financiare 
Портфельные инвестиции и производные 
финансовые инструменты 
Portfolio investment and financial derivatives 

-1.53 -1.73 0.19 0.10 -0.37 -0.30 -0.13 0.53 -1.31 

  achiziționarea netă de active financiare 
  чистое приобретение финансовых активов 
  net acquisition of financial assets 

0.81 -0.17 0.45 -0.04 -0.02 0.11 0.01 -0.47 -1.11 

  acumularea netă de pasive 
  чистое принятие обязательств 
  net incurrence of liabilities 

2.34 1.56 0.26 -0.14 0.35 0.41 0.14 -1.00 0.20 

Alte investiţii  
Прочие инвестиции 
Other investment 

258.27 -55.71 -92.31 -16.57 -97.36 -231.19 -301.13 -81.54 -55.87 

  achiziționarea netă de active financiare 
  чистое приобретение финансовых активов 
  net acquisition of financial assets 

207.27 -58.61 -31.12 -76.08 -112.44 -177.19 -146.20 42.95 -21.88 

  acumularea netă de pasive 
  чистое принятие обязательств 
  net incurrence of liabilities 

-51.00 -2.90 61.19 -59.51 -15.08 54.00 154.93 124.49 33.99 

Active de rezervă 
Резервные активы 
Reserve assets 

-312.76 9.01 -16.07 13.33 -15.54 162.23 281.88 102.57 37.72 

Notă: Fluxurile activelor de rezervă au fost evaluate la rata de schimb zilnică. 
Примечание: Потоки резервных активов оценены по обменному курсу на день. 
Note: Reserve assets flows were valued at daily exchange rate. 
 

Investiţii directe / Прямые инвестиции / Direct investment 

În trimestrul I 2017, investiţiile directe prezentate în baza activelor și pasivelor financiare 
(MBP6) au înregistrat intrări nete în valoare de 40.19 mil. USD, determinate de acumularea 
netă de pasive – 41.85 mil. USD, în timp ce activele s-au majorat cu 1.66 mil. USD în valoare 
netă (diagrama 18). 

Majorarea activelor externe ale rezidenților sub formă de participații și acțiuni în 
întreprinderile de peste hotare a constituit 1.51 mil. USD. Datoriile întreprinderilor afiliate de 
peste hotare față de investitorii lor direcți din Republica Moldova au crescut cu 0.15 mil. USD.  
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Diagrama 18. Evoluția investiţiilor directe, active și pasive (MBP6), (mil. USD) 
Прямые инвестиции, активы и обязательства, согласно РПБ6 (млн. долларов США) 
Direct investment, assets and liabilities, according to BPM6, in dynamics (US$ million) 

 
Atenție! (+) – intrări nete de capital, (-) – ieșiri nete de capital 
Внимание! (+) чистый приток (-) чистый отток капитала 
Attention! (+) net inflow, (-) net outflow of capital 

Creșterea netă a pasivelor a fost generată de participațiile noi în capitalul întreprinderilor din 
Republica Moldova în valoare netă de 11.02 mil. USD (din care intrări brute – 12.87 mil. USD și 
retrageri de investiții – 1.85 mil. USD) și de reinvestirea profiturilor de către investitorii 
străini în întreprinderile-fiice moldovenești în valoare de 33.11 mil. USD. Totodată, au fost 
efectuate achitări nete ale datoriilor întreprinderilor rezidente față de investitorii lor direcți 
de peste hotare în valoare de 2.28 mil. USD (tragerile au constituit 21.30 mil. USD, iar achitările 
– 23.58  mil. USD) (diagrama 19, tabelul 16). 

Diagrama 19. Investiţii directe: acumularea netă de pasive, pe instrumente, mil. USD 
Прямые инвестиции: чистое принятие обязательств, по инструментам, млн. долл. США 
Direct investment: net incurrence of liabilities, by instruments (BPM6), US$ million 
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Tabelul 16. Investiții directe (MBP6), intrări și ieșiri de capital (mil. USD) 
Прямые инвестиции (РПБ6), приток и отток капитала (млн. долл. США) 
Direct investment (BPM6), capital inflow and outflow (US$ mill.) 

  
  

2016 2017 
I II III IV I 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

Investiții directe 
Прямые инвестиции 
Direct investment 

62.97 30.57 44.73 49.18 90.61 24.01 58.96 43.87 67.46 27.27 

Active 
Активы 
Assets 

0.86 9.59 5.20 10.11 0.72 1.43 2.79 3.19 0.18 1.84 

Pasive 
Обязательства 
Liabilities 

62.11 20.98 39.53 39.07 89.89 22.58 56.17 40.68 67.28 25.43 

  Participaţii la capital și acțiuni ale fondurilor 
de investiții, exceptând reinvestirea profiturilor  
  Участие в капитале за исключением 
реинвестирования доходов 
  Equity other than reinvestment of earnings 

17.56 1.19 13.33 3.75 23.10 5.68 41.15 18.35 12.87 1.85 

  Reinvestirea profiturilor (+) / pierderi (-) 
  Реинвестирование доходов (+) / убытки (-) 
  Reinvestment of earnings (+) / losses (-) 

21.86 
 

16.81 
 

58.46 
 

-3.78 
 

33.11 
 

  Instrumente de natura datoriei 
  Долговые инструменты 
  Debt instruments 

22.69 19.79 9.39 35.32 8.33 16.90 18.80 22.33 21.30 23.58 

Notă: Achiziționarea activelor financiare se prezintă pe debit la ieșiri, iar retragerea activelor financiare - pe credit la intrări. 
Acumularea pasivelor se prezintă pe credit la intrări, iar stingerea pasivelor - pe debit la ieșiri. 
Примечание: Приобретение финансовых активов представлено по дебету (отток), а выбытие финансовых активов - по 
кредиту (приток). Принятие обязательств представлено по кредиту (приток), а погашение обязательств - по дебету (отток). 
Note: Acquisition of financial assets is presented on the debit (outflow), disposal of financial assets - on the credit (inflow). Incurrence of 
liabilities is presented on the credit (inflow), extinguishing of liabilities  - on the debit (outflow). 

Investițiile directe în baza principiului direcțional sunt prezentate în tabelul 17 și în 
diagramele 20-21. 

 

Adițional conform MBP5 / Дополнительно согласно РПБ5 / Additional according to BPM5 

Conform indicatorilor statistici calculați după standardul MBP5, investițiile directe peste 
hotare ale rezidenților Republicii Moldova au înregistrat în trimestrul I 2017 ieșiri nete de 
capital în valoare de 1.66 mil. USD, compuse majoritar din participații la capitalul social al 
întreprinderilor afiliate din străinătate. 

Investițiile directe în economia națională au înregistrat pe parcursul trimestrului I 2017 intrări 
nete de capital în valoare de 51.44 mil. USD. Intrările brute au constituit 67.95 mil. USD, din 
care: capital social – 12.87 mil. USD (în totalitate intrări de capital social în alte sectoare), 
venit reinvestit – 33.11 mil. USD (din care bănci – 7.97 mil. USD și alte sectoare – 25.14 mil. 
USD) și alt capital – 21.97 mil. USD (alte sectoare). Ieșirile aferente investițiilor directe în 
economia națională au rezultat din rambursările de împrumuturi intragrup contractate 
anterior de către agenții economici rezidenți de la investitori străini direcți (14.66 mil. USD 
conform orarului, arieratele la principal constituind 6.55 mil. USD) și din retragerea 
capitalului social (1.85 mil. USD). 
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Tabelul 17. Investiţii directe, prezentare în baza principiului direcțional (MBP5), mil. USD 
Прямые инвестиции по принципу направленности (РПБ5), млн. долларов США 
Direct investment, based on the directional principle (BPM5), US$ million 
  I II III IV I 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 

intrări 
приток 
inflow 

ieșiri 
отток 

outflow 
Investiții directe 
Direct investment 
Прямые инвестиции 

52.57 32.94 48.19 27.64 92.27 19.51 64.36 43.11 68.13 18.35 

 Peste hotare 
 За границу 
 Abroad 

0.26 2.87 0.66 3.86 0.32 1.32 1.04 3.19 0.18 1.84 

 În economia națională 
 В национальную экономику 
 In domestic economy 

52.31 30.07 47.53 23.78 91.95 18.19 63.32 39.92 67.95 16.51 

  Capital social* 
  Акционерный капитал* 
  Equity capital* 

17.56 1.19 13.33 3.75 23.10 5.68 41.15 18.35 12.87 1.85 

   Sectorul bancar 
   Банки 
   Banks 

   1.77       

   Alte sectoare 
   Другие секторы 
   Other sectors 

17.56 1.19 13.33 1.98 23.10 5.68 41.15 18.35 12.87 1.85 

  Venit reinvestit (+) / pierderi (-) 
  Реинвестированные доходы (+) / убытки (-) 
  Reinvested earnings (+) / losses (-) 

21.86  16.81  58.46  -3.78  33.11  

   Sectorul bancar 
   Банки 
   Banks 

1.47  2.97  7.64  6.72  7.97  

   Alte sectoare 
   Другие секторы 
   Other sectors 

20.39  13.84  50.82  -10.50  25.14  

  Alt capital (alte sectoare)** 
  Прочий капитал (другие секторы)** 
  Other capital (other sectors)** 

12.89 28.88 17.39 20.03 10.39 12.51 25.95 21.57 21.97 14.66 

   Creanţe faţă de investitorii străini 
   Требования к иностранным 
инвесторам 
   Claims on foreign investors 

0.60 6.72 4.54 6.25 0.40 0.11 1.75    

   Angajamente faţă de investitorii străini 
   Обязательства перед иностранными 
инвесторами 
   Liabilities to foreign investors 

12.29 22.16 12.85 13.78 9.99 12.40 24.20 21.57 21.97 14.66 

* inclusiv procurările de imobile de către persoane fizice şi juridice 
* в т.ч. приобретение недвижимости физическими и юридическими лицами 
* including purchases of real estate by nonresidents 
** în alt capital se includ doar împrumuturile intragrup contractate de întreprinderile din alte sectoare, iar împrumuturile intragrup 
ale băncilor se înregistrează la „alte investiţii”. 
**включает только межфилиальные кредиты других секторов, межфилиальные кредиты банков регистрируются в «прочих 
инвестициях». 
 ** includes intercompany lending of other sectors only, intercompany lending of banks is recorded under „other investment”. 
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Diagrama 20. Evoluția fluxurilor nete de investiţii directe în baza principiului direcțional 
(MBP5), (mil. USD) 
Динамика чистых потоков прямых инвестиций по принципу направленности (РПБ5), (млн. 
долл. США) 
Net direct investment flows according to the directional principle (BPM5), in dynamics (US$ million) 

 
 
Diagrama 21. Evoluția fluxurilor nete de investiţii directe în economia națională, pe 
instrumente (MBP5), mil. USD 
Динамика чистых потоков прямых инвестиций в национальную экономику, по 

инструментам (РПБ5), млн. долларов США 
Net direct investment flows in domestic economy, by instrument (BPM5), US$ million 
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Investiţii de portofoliu și derivate financiare / Портфельные инвестиции и производные 
финансовые инструменты / Portfolio investment and financial derivatives 

Investițiile de portofoliu au înregistrat în trimestrul I 2017 intrări nete în valoare de 1.11 mil. 
USD, determinate de retragerea activelor financiare externe sub formă de instrumente de 
natura datoriei ale băncilor licențiate rezidente. 

Derivatele financiare au înregistrat intrări nete în valoare de 0.20 mil. USD, ca rezultat al 
tranzacționării swap-urilor valutare de către băncile licenţiate cu băncile nerezidente. 

Alte investiţii / Прочие инвестиции / Other investment 

În trimestrul I 2017, articolul alte investiţii (alte participații la capital, numerar și depozite, 
împrumuturi, credite comerciale și avansuri, alte active și pasive) s-a soldat cu intrări nete în 
valoare de 55.87 mil. USD. Această evoluție a fost determinată de diminuarea netă a activelor 
cu 21.88 mil. USD (achiziționarea de noi active financiare externe a constituit 57.26 mil. USD, 
iar retragerea activelor achiziționate anterior – 79.14 mil. USD), precum și de majorarea netă a 
pasivelor cu 33.99 mil. USD (acumularea de noi pasive a fost evaluată la 124.95 mil. USD, iar 
stingerea pasivelor – la 90.96 mil. USD) (diagrama 22).  

Diagrama 22. Alte investiții, active și pasive, intrări și ieșiri de capital (mil. USD) 
Прочие инвестиции, активы и обязательства, приток и отток капитала (млн. долл. США) 
Other investment, assets and liabilities, capital inflow and outflow (US$ million) 

 

Diminuarea netă a activelor financiare la articolul alte investiții pe parcursul trimestrului I 
2017 a fost influențată, în special, de scăderea cu 67.97 mil. USD a activelor sub formă de 
numerar și depozite ale sectorului societăţilor nefinanciare, gospodăriilor populaţiei şi 
instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. De asemenea, partenerii 
comerciali din străinătate au efectuat achitări nete în sumă de 10.97 mil. USD la creditele 
comerciale și avansurile primite anterior de la rezidenții Republicii Moldova, ceea ce a 
influențat activele totale în sensul scăderii. Concomitent, s-au majorat cu 56.67 mil. USD 
activele băncilor licențiate sub formă de numerar și depozite (diagrama 23). 
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Diagrama 23. Alte investiţii, achiziționarea netă de active financiare (mil. USD) 
Прочие инвестиции, чистое приобретение финансовых активов (млн. долларов США) 
Other investment – net acquisition of financial assets (US$ million) 

 

Majorarea netă a pasivelor financiare la articolul alte investiții (diagrama 24) a fost 
determinată, în principal, de creșterea cu 31.92 mil. USD a angajamentelor sub formă de 
credite comerciale și avansuri primite de sectorul societăţilor nefinanciare, gospodăriilor 
populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei de la parteneri 
comerciali nerezidenți, precum și de tragerile nete de împrumuturi externe (3.69 mil. USD). 

Diagrama 24. Alte investiţii, acumularea netă de pasive financiare (mil. USD) 
Прочие инвестиции, чистое принятие обязательств (млн. долларов США) 
Other investment – net incurrence of liabilities (US$ million) 
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Articolul împrumuturi în cadrul altor investiții a înregistrat intrări nete în valoare de 3.86 mil. 
USD, activele diminuându-se cu 0.17 mil. USD în urma rambursării nete de către nerezidenți a 
împrumuturilor contractate anterior de la rezidenți, iar pasivele crescând cu 3.69 mil. USD în 
urma tragerilor nete de împrumuturi externe de către rezidenți. 

Deși sumele nete sunt relativ mici, rulajele în cadrul articolului împrumuturi (pasive) au fost 
considerabile (diagrama 25, tabelul 18). Astfel, pe parcursul trimestrului I 2017, au fost 
valorificate împrumuturi din exterior în sumă totală de 93.03 mil. USD, din care pe termen 
lung – 89.57 mil. USD și pe termen scurt – 3.46 mil. USD. Rambursările totale au constituit 
89.34 mil. USD, din care de împrumuturi pe termen lung – 87.99 mil. USD și pe termen scurt – 
1.35 mil. USD. 

Diagrama 25. Împrumuturile externe (pasive), pe scadenţe, valorificări și rambursări (mil. 
USD) 
Внешние ссуды и займы (обязательства) по срокам погашения, привлечение и погашение 
(млн. долл. США)   
External loans (liabilities), by maturity, drawings and repayments (US$ million) 

 

Din punctul de vedere al sectoarelor instituționale, de finanțare externă au beneficiat: 
administrația publică, inclusiv cea locală – 62.59 mil. USD, urmată de sectorul societăţilor 
nefinanciare, gospodăriilor populaţiei şi instituţiilor fără scop lucrativ cu trageri în valoare de 
20.70 mil. USD, societățile care acceptă depozite – 5.57 mil. USD, alte societăți financiare – 4.17 
mil. USD (tabelul 18). 

Principalii creditori ai administrației publice în trimestrul I 2017 au fost: Guvernul României – 
53.03 mil. USD, Asociația Internațională de Dezvoltare – 3.12 mil. USD, Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 2.83 mil. USD, Banca Europeană de Investiții – 2.16 mil. 
USD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1.25 mil. USD etc. 

Rambursările de împrumuturi externe efectuate pe parcursul trimestrului I 2017 au constituit 
89.34 mil. USD, din care sectorului societăţilor nefinanciare, gospodăriilor populaţiei şi 
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instituţiilor fără scop lucrativ îi revin 33.99 mil. USD, BNM – 24.56 mil. USD (credite și 
împrumuturi de la FMI), administrației publice – 20.94 mil. USD (din care 10.87 mil. USD – la 
creditele și împrumuturile de la FMI), societăţilor care acceptă depozite – 6.17 mil. USD, altor 
societăți financiare – 3.68 mil. USD. 

Tabelul 18. Împrumuturi externe (pasive), pe sectoare instituționale, valorificări și 
rambursări (mil. USD) 
Внешние займы (обязательства), по институциональным секторам, привлечение и погашение 
(млн. долларов США) 
External loans (liabilities), by institutional sector, drawings and repayments (US$ million) 
  2015 2016 2017 

IV I II III IV I 
valor. 
прив. 
draw. 

ramb. 
пог. 
rep. 

valor. 
прив. 
draw. 

ramb. 
пог. 
rep. 

valor. 
прив. 
draw. 

ramb. 
пог. 
rep. 

valor. 
прив. 
draw. 

ramb. 
пог. 
rep. 

valor. 
прив. 
draw. 

ramb. 
пог. 
rep. 

valor. 
прив. 
draw. 

ramb. 
пог. 
rep. 

Împrumuturi 
Ссуды и займы 
Loans 

94.11 80.46 48.92 69.84 63.65 58.82 144.02 89.40 164.15 70.71 93.03 89.34 

Banca centrală 
Центральный банк 
Central bank 

 7.18  14.25  7.33  18.19 11.74 8.88  24.56 

termen lung 
долгосрочные 
long-term 

 7.18  14.25  7.33  18.19 11.74 8.88  24.56 

Administraţia publică 
Сектор гос. управления 
General government 

29.61 8.14 12.60 21.09 19.97 6.04 106.16 20.51 94.40 10.02 62.59 20.94 

termen lung 
долгосрочные 
long-term 

29.61 8.14 12.60 21.09 19.97 6.04 106.16 20.51 94.40 10.02 62.59 20.94 

Societăţi care acceptă depozite, 
exclusiv banca centrală 

Депозитные организации, за 
искл. центрального банка 

Deposit-taking corporations, 
except central bank 

12.76 24.79 0.39 8.78 7.62 23.14 1.00 21.51 12.07 19.52 5.57 6.17 

termen scurt 
краткосрочные 
short-term 

1.16 1.12   1.01  1.00  1.09  1.03 1.06 

termen lung 
долгосрочные 
long-term 

11.60 23.67 0.39 8.78 6.61 23.14  21.51 10.98 19.52 4.54 5.11 

Societăţi nefinanciare, GP şi 
IFSLSGP 

Нефинансовые предприятия, 
ДХ и НКОДХ 

Nonfinancial corporations, Hs 
and NPISHs 

47.52 36.76 31.46 22.72 30.90 18.51 29.25 25.14 36.82 27.42 20.70 33.99 

termen scurt 
краткосрочные 
short-term 

1.06 0.11 6.88 0.21 2.22 0.52 6.91 0.57 2.58 1.70 2.43 0.29 

termen lung 
долгосрочные 
long-term 

46.46 36.65 24.58 22.51 28.68 17.99 22.34 24.57 34.24 25.72 18.27 33.7 

Alte societăţi financiare 
Прочие фин. организации 
Other financial corporations 

4.22 3.59 4.47 3.00 5.16 3.80 7.61 4.05 9.12 4.87 4.17 3.68 

termen lung 
долгосрочные 
long-term 

4.22 3.59 4.47 3.00 5.16 3.80 7.61 4.05 9.12 4.87 4.17 3.68 

Notă: GP - gospodăriile populaţiei; IFSLSGP – instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 
Примечание: ДХ - домашние хозяйства; НКОДХ – некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства 
Note: Hs – households; NPISHs – nonprofit institutions serving households 
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Active oficiale de rezervă / Официальные резервные активы / Official reserve assets 

Pe parcursul trimestrului I 2017, activele oficiale de rezervă (ca rezultat al tranzacțiilor 
efective calculate la rata de schimb zilnică) s-au majorat cu 37.72 mil. USD în valoare netă. 
Activele în DST s-au majorat cu 5.29 mil. USD. Numerarul și depozitele plasate la băncile din 
străinătate s-au majorat cu 8.66 mil. USD, iar plasamentele în alte bănci centrale (autorități 
monetare) – cu 14.96 mil. USD. Activele sub formă de titluri de valoare s-au majorat cu 8.81 
mil. USD (tabelul 19, diagrama 26). 

Tabelul 19. Fluxurile de active oficiale de rezervă (mil. USD) 
Потоки официальных резервных активов (млн. долларов США) 
Official reserve assets flows (US$ million) 
  2015 2016 2017 

I II III IV I II III IV I 
Active de rezervă 
Резервные активы 
Reserve assets 

-312.76 9.01 -16.07 13.33 -15.54 162.23 281.88 102.57 37.72 

Drepturi speciale de tragere 
Специальные права заимствования 
Special drawing rights 

1.09 15.18 -12.35 12.97 -15.01 -2.45 10.60 -10.45 5.29 

Numerar şi depozite 
Наличная валюта и депозиты 
Currency and deposits 

-247.95 -4.39 46.47 147.65 -24.02 96.74 152.36 98.44 23.62 

Creanţe faţă de autorităţi monetare 
Требования к органам денежно-

кредитного регулирования 
Claims on monetary authorities 

-43.35 29.50 -14.53 -4.45 -46.67 12.49 42.11 30.47 14.96 

Creanţe faţă de alte instituţii 
Требования к прочим 

институциональным единицам 
Claims on other entities 

-204.60 -33.89 61.00 152.10 22.65 84.25 110.25 67.97 8.66 

Titluri de valoare 
Долговые ценные бумаги 
Debt securities 

-65.90 -1.78 -50.19 -147.29 23.49 67.94 118.92 14.58 8.81 

Pe termen lung 
Долгосрочные 
Long-term 

-65.90 -1.78 -50.19 -147.29 23.49 67.94 118.92 14.58 8.81 

 

Diagrama 26. Evoluția fluxurilor de active oficiale de rezervă, pe instrumente (mil. USD) 
Динамика потоков официальных резервных активов, по инструментам (млн. долл. США) 
Official reserve assets flows, by instruments (US$ million)
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PREZENTAREA ANALITICĂ A BALANŢEI DE PLĂŢI 
Платежный баланс в аналитическом представлении 
Analytical presentation of the balance of payments 
 

Tabelul 20. Sinteza balanţei de plăţi (BPM6), prezentare analitică (mil. USD) 
Платёжный баланс в аналитическом представлении (РПБ6) (млн. долларов США) 
Balance of payments in analytical presentation (BPM6) (US$ million) 

 
2015 2016 2017 

I I II III IV I 
CONTUL CURENT / СЧЁТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
CURRENT ACCOUNT 

-138.50 -79.68 -75.97 -98.71 -22.22 -112.77 

Bunuri / Товары / Goods -499.40 -456.39 -530.83 -535.87 -533.53 -520.54 
Servicii / Услуги / Services 26.55 42.77 50.12 62.17 56.82 59.55 
Venituri primare / Первичные доходы / Primary income 94.78 91.82 129.35 104.43 123.55 98.45 
Venituri secundare / Вторичные доходы /Secondary income 239.57 242.12 275.39 270.56 330.94 249.77 
CONTUL DE CAPITAL / СЧЁТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 
CAPITAL ACCOUNT 

-4.63 -10.15 -11.58 -17.35 -7.63 -11.99 

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital) 
Чистое заимствование (сальдо счёта текущих операций и счета 
операций с капиталом) 
Net borrowing (current and capital account balance) 

-143.13 -89.83 -87.55 -116.06 -29.85 -124.76 

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul contului 
financiar) 
Чистое кредитование (+) /чистое заимствование (-) (сальдо 
финансового счёта) 
Net lending (+) / net borrowing (-) (financial account balance) 

101.23 -155.47 -234.37 -397.22 -71.21 -132.80 

 Investiţii directe / Прямые инвестиции / Direct investment -144.55 -32.40 4.45 -66.60 -15.09 -40.19 
 Investiţii de portofoliu / Портфельные инвестиции 
 Portfolio investment    

-1.39 -0.17 -0.01 -0.03 -0.55 -1.11 

 Derivate financiare / Производные финансовые инструменты 
 Financial derivatives 

-0.14 -0.20 -0.29 -0.10 1.08 -0.20 

 Alte investiţii / Прочие инвестиции / Other investment 247.31 -122.70 -238.52 -330.49 -56.65 -91.30 
achiziționarea netă de active financiare (ANA) 
чистое приобретение финансовых активов 
net acquisition of financial assets 

207.27 -112.44 -177.19 -146.20 42.95 -21.88 

acumularea netă de pasive (ANP) din care: 
чистое принятие обязательств, в т.ч.: 
net incurrence of liabilities, of which: 

-40.04 10.26 61.33 184.29 99.60 69.42 

         împrumuturi / ссуды и займы / loans -10.69 4.42 12.16 83.98 68.55 39.12 
societăţi care acceptă depozite / депозитные организации 
deposit-taking corporations 

-19.19 -8.39 -15.52 -20.51 -7.45 -0.60 

              administrația publică 
              сектор государственного управления 
              general government 

20.06 2.60 13.93 96.82 62.35 52.52 

              alte sectoare / прочие сектора / other sectors -11.56 10.21 13.75 7.67 13.65 -12.80 
          alte fluxuri financiare / прочие финансовые потоки 
          other financial flows 

-29.35 5.84 49.17 100.31 31.05 30.30 

Erori şi omisiuni nete / Чистые ошибки и пропуски 
Net errors and omissions 

-57.44 -55.84 22.74 30.08 36.32 65.11 

BALANŢA GLOBALĂ / ИТОГОВОЕ САЛЬДО / OVERALL  BALANCE -301.80 9.80 169.56 311.24 77.68 73.15 
Finanţarea /Финансирование / Financing 301.80 -9.80 -169.56 -311.24 -77.68 -73.15 
Împrumuturi de la FMI, net / Кредиты МВФ, чистые 
IMF loans, net 

-10.96 -25.34 -7.33 -29.36 24.89 -35.43 

Active de rezervă, net* / Резервные активы, чистые 
Reserve assets, net 

-312.76 -15.54 162.23 281.88 102.57 37.72 

Notă: Creșterea atât a activelor financiare, cât şi a pasivelor este înregistrată cu semnul plus, iar diminuarea activelor şi pasivelor 
financiare – cu semnul minus. / Примечание: Увеличение финансовых активов, а также обязательств, регистрируется со знаком 
плюс, а уменьшение финансовых активов и обязательств – со знаком минус. / Note: Increases in both financial assets and liabilities 
are recorded with a positive sign (+), while decreases in financial assets and liabilities – with a negative sign (-). 
*evaluate la rata zilnică / * оценены по обменному курсу на день / *valued at daily exchange rate 
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În prezentarea analitică a balanţei de plăţi, balanţa globală a Republicii Moldova s-a soldat, în 
trimestrul I 2017, cu un excedent în sumă de 73.15 mil. USD, care a fost repartizat astfel: BNM și 
administrația publică au efectuat rambursări nete de împrumuturi contractate anterior de la 
FMI în sumă de 35.43 mil. USD, iar activele de rezervă ale BNM s-au majorat cu 37.72 mil. USD. 
Tranzacții atribuite la finanțarea excepțională nu au fost înregistrate în perioada analizată. 
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STATISTICA OPERAȚIUNILOR BANCARE INTERNAȚIONALE 
СТАТИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
INTERNATIONAL BANK TRANSACTIONS STATISTICS 

Pe parcursul trimestrului I 2017, sistemul bancar național a înregistrat intrări de fluxuri 
financiare internaționale în valoare de 8,261.89 mil. USD și ieșiri – de 8,140.37 mil. USD, 
intrările depășind plățile cu 121.52 mil. USD. Comparativ cu trimestrul I 2016, au fost 
înregistrate creșteri – de 7.5 la sută la intrări și 6.6 la sută la ieșiri (diagrama 27). 

Diagrama 27. Fluxurile financiare internaționale agregate înregistrate în sistemul bancar  
național, în dinamică trimestrială (mil. USD)  
Агрегированные международные финансовые потоки, зарегистрированные национальной 
банковской системой, в квартальной динамике (млн. долл. США) 
Aggregated international financial flows via the national banking system, in quarterly dynamics (US$ 
million)  

 

Volumul operațiunilor de încasări și plăți cu statele Uniunii Europene s-a majorat, comparativ 
cu trimestrul I 2016, cu 23.2 la sută și cu 23.3 la sută, respectiv. Ponderea acestora a constituit 
60.0 la sută din totalul intrărilor și 59.9 la sută din totalul ieșirilor. 

Volumul operațiunilor bancare cu CSI s-a diminuat, comparativ cu trimestrul I 2016, cu 2.6 la 
sută la intrări, iar ieșirile au fost aproximativ la nivelul anului precedent, înregistrând o 
pondere de 6.7 la sută din totalul intrărilor și de 7.1 la sută din totalul ieșirilor.  

Volumul operațiunilor de încasări și plăți aferente comerțului exterior cu bunuri s-a majorat, 
față de trimestrul I 2016, cu 49.8 la sută și cu 26.5 la sută, respectiv, înregistrând un sold 
negativ în valoare de 454.31 mil. USD. Ponderea acestor operațiuni în fluxurile financiare 
internaționale a reprezentat 5.2 la sută la intrări și 10.9 la sută la ieșiri. Gradul de acoperire a 
plăților pentru importuri de bunuri prin încasări din exporturi de bunuri a constituit 48.7 la 
sută, majorându-se față de cel din trimestrul I 2016 cu 7.6 puncte procentuale. 
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Operațiunile bancare internaționale aferente serviciilor s-au majorat, față de trimestrul I 2016, 
cu 17.6 la sută la încasări și cu 8.0 la sută la plăți. Gradul de acoperire al plăților prin încasări la 
servicii a fost de 151.7 la sută. Ponderea majoritară în operațiunile pentru servicii le-a revenit 
celor aferente transporturilor – 37.9 la sută din încasări și 34.4 la sută din plăți. De asemenea, 
încasări și plăți importante au fost la: călătorii (26.3 și 24.9 la sută din totalul serviciilor, 
respectiv), servicii de informatică (9.7 și 6.8 la sută), telecomunicații (5.4 și 2.6 la sută), servicii 
juridice, contabile și de consultanță (2.8 și 7.3 la sută), construcții (3.5 și 2.6 la sută), servicii de 
marketing (3.4 și 1.2 la sută), guvernamentale (2.5 și 4.7 la sută), licență și drepturi de autor (1.1 
și 4.8 la sută) și servicii de asigurare (0.6 și 2.6 la sută).   

Persoanelor fizice din Republica Moldova, prin intermediul băncilor licențiate, le-au fost 
transferate din străinătate mijloace bănești în valoare de 251.77 mil. USD, în creștere cu 12.7 la 
sută comparativ cu trimestrul I 2016 (diagrama 28), din care prin sisteme de remitere de bani – 
214.78 mil. USD, în bază netă. Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în 
favoarea persoanelor fizice în bază brută au constituit 265.44 mil. USD. 

Transferurile din Republica Moldova în străinătate în favoarea persoanelor fizice au 
constituit 24.10 mil. USD. 

Diagrama 28. Transferurile nete de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea 
persoanelor fizice prin intermediul băncilor licențiate, dinamică trimestrială (mil. USD)  
Трансферты (переводы) денежных средств из-за границы, осуществлённые в пользу 
физических лиц через лицензированные банки (на чистой основе), квартальная динамика 
(млн. долл. США) 
Net money transfers from abroad made in favor of individuals via authorized banks, quarterly 
dynamics (US$ million)  

 
*SRB - sisteme de remitere de bani utilizate în Republica Moldova 
*СДП - системы денежных переводов 
*MTS - money transfer systems operating in the Republic of Moldova 

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, transferurile 
din UE au fost în creștere cu 11.4 la sută comparativ cu trimestrul I 2016 și au înregistrat o 
pondere de 33.3 la sută, marcând o evoluție pozitivă cu tendință de accelerare a creșterii (+2.5 
la sută tr. I 2016/tr. I 2015 și +14.1 la sută tr. I 2017/tr. I 2015) (tabelul 21). Transferurile din CSI s-
au majorat cu 15.2 la sută comparativ cu trimestrul I 2016, revenindu-le o pondere de 33.1 la 
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sută. După evoluția negativă din 2016 (-28.7 la sută tr. I 2016/tr. I 2015), creșterea din trimestrul 
I 2017 se datorează parțial efectului de bază din anul precedent, însă cu siguranță ea poate fi 
interpretată ca o tendință de stabilizare, ținând cont de încetinirea tempoului de micșorare a 
transferurilor din această zonă cu peste 10 puncte procentuale (-17.8 la sută tr. I 2017/tr. I 2015).  
Respectiv, transferurile din alte state compozițional au constituit 34.0 la sută în trimestrul I 
2016 și 33.6 la sută în trimestrul I 2017, însă valoric au demonstrat, de asemenea, o creștere ce 
poate fi caracterizată ca stabilă, de 11. 4 la sută față de trimestrul I 2016 (+10 la sută tr. I 2016/tr. 
I 2015).  

Tabelul 21. Structura geografică a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate  în 
favoarea persoanelor fizice, dinamică trimestrială (mil. USD) 
Географическая структура трансфертов (переводов) денежных средств из-за границы, 
осуществлённых в пользу физических лиц (на чистой основе, милл. долл. США) 
Geographic structure of net money transfers from abroad in favor of individuals, in quarterly 
dynamics (US$ million) 

 2015 2016 2017 
 Tr. / Кв. / Q 

 I II III IV I II III IV I 
Total / Всего / Total 243.70 306.77 294.01 284.88 223.49 279.44 293.81 282.50 251.77 
UE / ЕС / EU 73.36 81.99 79.22 77.90 75.17 90.90 89.22 87.54 83.74 
CSI / СНГ / CIS/ 101.44 148.39 137.22 124.38 72.36 105.18 116.74 107.01 83.37 
Alte state / Другие страны / Other countries 68.90 76.39 77.58 82.60 75.96 83.36 87.86 87.96 84.66 
                    
Rusia / Россия / Russia 94.54 142.05 131.83 119.71 69.49 101.70 112.91 103.37 80.13 
Israel / Израиль / Israel 26.87 28.66 28.90 33.74 33.21 37.31 40.19 42.93 46.88 
Italia / Италия / Italy 34.06 34.37 32.19 31.05 31.33 35.91 34.33 31.90 32.49 
SUA / США / USA 23.60 26.46 27.10 27.79 25.44 26.91 28.00 26.71 21.70 
Marea Britanie / Великобритания / UK 6.99 9.15 9.85 9.98 9.07 12.26 11.48 11.46 10.97 
Germania / Германия / Germany 6.25 7.53 7.87 8.23 8.38 9.92 10.46 10.92 10.42 
Franta / Франция / France 4.37 5.28 5.62 5.97 5.01 6.80 6.45 6.88 6.26 
Turcia / Турция / Turkey 3.32 3.91 3.77 4.00 3.61 4.21 4.15 4.00 3.54 
Spania / Испания / Spain 2.75 3.06 3.06 2.81 2.85 3.38 3.18 3.09 2.82 
Irlanda / Ирландия / Ireland 2.12 2.09 2.27 2.20 2.32 2.77 2.64 2.71 2.74 

În distribuția pe state a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie 
sursa principală de mijloace transferate, deținând ponderea de 31.8 la sută (80.13 mil. USD) din 
total, în creștere cu 15.3 la sută comparativ cu trimestrul I 2016, cu tendință de recuperare 
după evoluția negativă din 2015-2016. Alte surse importante de transferuri au fost: Israel – 18.6 
la sută (46.88 mil. USD), în creștere accelerată, Italia – 12.9 la sută (32.49 mil. USD), în situație 
neschimbată esențial, SUA – 8.6 la sută (21.70 mil. USD), în scădere, Marea Britanie – 4.4 la sută 
(10.97 mil. USD) și Germania – 4.1 la sută (10.42 mil. USD), și Franța – 2.5 la sută (6.26 mil. USD), 
toate trei în creștere stabilă, Turcia – 1.4 la sută (3.54 mil. USD), Spania – 1.1 la sută (2.82 mil. 
USD) și Irlanda – 1.1 la sută (2.74 mil. USD), toate trei din urmă în creștere lentă. 

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice prin 
intermediul sistemelor de remitere de bani, transferurilor în dolari SUA le-a revenit 
ponderea principală de 50.4 la sută, urmate de transferurile în euro – 40.3 la sută și de cele în 
ruble rusești – 9.3 la sută.  
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Diagrama 29. Structura pe principalele țări a transferurilor nete de mijloace bănești din 
străinătate în favoarea persoanelor fizice în trimestrul I 2017 
Структура трансфертов (переводов) денежных средств из-за границы, осуществлённых в 
пользу физических лиц в I квартале 2017 г., по основным странам 
Structure of net money transfers from abroad in favor of individuals, by main source countries, in 
quarter I 2017 

 

Diagrama 30. Structura valutară a transferurilor de mijloace bănești din străinătate prin SRB 
efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licențiate (%) 
Валютная структура трансфертов (переводов) денежных средств из-за границы, 
осуществлённых в пользу физических лиц через СДП (на чистой основе), % 
Currency structure of net money transfers from abroad made in favor of individuals via authorized 
banks (%) 

 

În  ceea ce privește totalitatea fluxurilor financiare internaționale înregistrate în sistemul 
bancar național în trimestrul I 2017 (diagrama 31), constatăm că cele în dolari SUA au deținut o 
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pondere de 63.4 la sută din totalul intrărilor și 63.5 la sută din totalul ieșirilor. Față de 
trimestrul I 2016, ponderea tranzacțiilor în dolari SUA s-a majorat cu 2.8 puncte procentuale la 
intrări și 2.9 puncte procentuale la ieşiri. În operațiunile ce țin de comerțul cu bunuri și 
servicii, cele în dolari SUA au reprezentat 48.6 la sută din încasări și 51.9 la sută din plăți. 

Ponderea operațiunilor în euro a constituit 18.0 la sută la intrări și 17.7 la sută la ieșiri. 
Comparativ cu trimestrul I 2016, ponderea tranzacțiilor în euro s-a diminuat cu 0.1 puncte 
procentuale la intrări și 0.4 puncte procentuale la ieşiri. În fluxurile aferente comerțului cu 
bunuri și servicii operațiunile în euro au deținut 44.4 la sută din încasări și 42.1 la sută din 
plăți. 

Operațiunile în ruble rusești a avut o pondere de 2.0 la sută atât la intrări, cât şi la ieşiri, 
înregistrând o diminuare nesemnificativă a ponderii față de I 2016 (cu 0.1 puncte procentuale). 
În fluxurile aferente comerțului cu bunuri și servicii, operațiunile în ruble rusești au 
constituit 4.0 la sută din încasări și 4.7 la sută din plăți. 

Diagrama 31. Structura valutară a fluxurilor financiare înregistrate în sistemul bancar  
național (mil. USD)  
Валютная структура финансовых потоков, зарегистрированных в национальной банковской 
системе (млн. долл. США) 
Currency structure of international financial flows via the domestic banking system (US$ million) 
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