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BALANŢA DE PLĂŢI A MOLDOVEI 2006 
(date provizorii) 

 
Evenimentele principale care au influenţat evoluţia sectorului extern al economiei 

naţionale pe parcursul anului 2006 au fost: (1) reluarea finanţării externe a Republicii 
Moldova de către organismele internaţionale; (2) reeşalonarea la Clubul Creditorilor de la 
Paris a unei părţi a datoriei externe guvernamentale; (3) stoparea exportului de vinuri şi al 
altor produse agroalimentare în Rusia; (4) creşterea preţurilor la importul de produse 
energetice; (5) extinderea participării investitorilor străini în sectorul bancar ş.a. 

Agregatele principale ale balanţei de plăţi sunt prezentate în tabelul 1.  
 

Tabelul 1. Sinteza balanţei de plăţi a Moldovei (agregate principale) (mil. USD) 
 2004 2005 2006  
CONTUL CURENT -57.56 -241.41 -398.96

Bunuri şi servicii   -780.56 -1,214.48 -1,596.89
Bunuri -754.17 -1191.50 -1,590.90

  export (FOB) 994.07 1,104.58 1,053.48
  import (FOB), din care: -1,748.24 -2,296.08 -2,644.38

          import de  resurse energetice (fără energie electrică) -308.57 -425.86 -544.89
Servicii -26.39 -22.98 -5.99

  export    336.88 402.38 482.46
  import -363.27 -425.36 -488.45

Venituri   356.64 403.45 399.57
        intrări, din care: 490.04 539.27 605.88
          veniturile rezidenţilor din munca peste hotare 480.00 520.00 573.00
        ieşiri, din care: -133.40 -135.82 -206.31
         dividende şi profituri distribuite ale filialelor -3.93 -6.06 -54.77
         venit reinvestit şi profituri  nedistribuite ale filialelor -38.07 -32.15 -43.27
         dobânzi către plată la împrumuturi şi la titluri de angajamente de stat -47.14 -50.79 -54.34

Transferuri curente 366.36 569.62 798.36
     intrări, din care: 402.19 612.71 857.54
      transferuri de peste hotare ale angajaţilor 221.37 395.08 602.82
     ieşiri -35.83 -43.09 -59.18

CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR -54.90 56.00 281.68
Transferuri de capital  -12.81 -3.83 -22.78
Investiţii directe   145.72 198.86 223.03

     din care: în economia naţională 148.94 198.70 222.29
     capital subscris şi venit reinvestit 152.19 111.78 161.20
     credite de la firme-mamă -3.25 86.92 61.09
Investiţii de portofoliu  -9.77 -6.95 -4.68

     Active*  -1.46 -1.19 -0.21
       titluri de participare -0.16 -0.21
       titluri de creanţe -1.30 -1.19

  Pasive** -8.31 -5.76 -4.47
     titluri de participare -0.81 0.60 1.89
     titluri de angajamente  -7.50 -6.36 -6.36
 Derivate financiare – bancare, net 0.57 -1.59 0.19
 Alte investiţii  -30.62 -1.87 226.68

      Active* -31.64 -77.93 -31.72
        valută străină şi depozite în străinătate  -5.63 -52.50 -66.78
        alte fluxuri financiare pe termen scurt -26.01 -25.43 35.06
      Pasive** 1.02 76.06 258.40
        împrumuturi  pe termen lung *** 2.19 -9.87 147.78

utilizare     154.62 159.53 360.05
rambursare -152.43 -169.40 -212.27

        depozite ale nerezidenţilor în sistemul bancar naţional  14.73 12.64 53.32
        arierate la datoria externă (inclusiv cele aferente reeşalonării) -45.69 13.69 22.55
        alte fluxuri financiare pe termen scurt 29.79 59.60 34.75
   Active de rezervă ale statului * -147.99 -128.62 -140.76

Erori şi omisiuni  112.46 185.41 117.28
* (-) - majorare (+) – micşorare;  ** (+) - majorare (-) – micşorare;  *** - inclusiv creditele reeşalonate 



 2

Contul curent al balanţei de plăţi a Moldovei a înregistrat în anul 2006 un deficit în 
valoare de 398.96 mil. USD, în creştere cu 65.3 la sută comparativ cu anul precedent. 
Conform datelor preliminare exporturile de bunuri şi servicii au însumat 1535.94 mil. 
USD, în timp ce importurile – 3132.83 mil. USD, astfel gradul de acoperire a importurilor 
prin exporturi s-a diminuat cu 6.4 puncte procentuale până la 49.0 la sută.  

Majorarea substanţială a preţurilor de import la gazele naturale (de la 80 USD la 
110 USD / 1000 m3 - în prima jumătate şi apoi la 160 USD / 1000 m3 - în a doua jumătate 
a anului) vis-à-vis de embargoul Federaţiei Ruse din 27 martie la vinuri şi alte băuturi 
alcoolice (principala poziţie de export a Moldovei, Federaţia Rusă fiind principala piaţă de 
desfacere) au condus la agravarea dezechilibrului sectorului extern al economiei naţionale, 
balanţa comercială înregistrând un sold negativ în valoare de 1590.90 mil. USD. 

Excedentul cumulativ de transferuri curente şi venituri a acoperit deficitul din 
comerţul exterior cu bunuri şi servicii în proporţie de 75.0 la sută. 

Veniturile rezidenţilor din munca în străinătate au fost evaluate la 573.0 mil. USD, 
iar transferurile curente ale angajaţilor care lucrează peste hotare mai mulţi ani au fost 
evaluate la 602.82 mil. USD. 

De menţionat că, prin intermediul băncilor comerciale, în anul 2006 pe adresa 
persoanelor fizice au fost transferate mijloace băneşti în valoare de 854.57 mil. USD (în 
creştere cu 25.1 la sută), din care prin sisteme de transfer rapid – 628.61 mil. USD (în 
creştere cu 26.3 la sută). 

 
Contul de capital şi financiar s-a soldat cu intrări nete în valoare de 281.68 mil. 

USD. Printre operaţiunile financiare ce au influenţat situaţia la acest cont sunt şi cele ce ţin 
de reeşalonarea angajamentelor externe bilaterale conform condiţiilor acceptate la Clubul 
Creditorilor de la Paris în mai 2006. 

 
Poziţia investiţională internaţională netă a Moldovei la 31 decembrie 2006 a rămas 

deficitară, înregistrând 2085.1 mil. USD. 
 
Tabelul 2. Poziţia investiţională internaţională a Moldovei   (mil. USD) 

Modificări care reflectă: 

  
Sfârşitul 
anului 
2005 

dinamica 
totală  

fluxul din 
BP 

schimbări 
de preţ 

fluctuaţia ratei 
de schimb 

alte 
schimbări 

Sfârşitul
anului 
2006 

  Poziţia investiţională internaţională (netă) -1717.27 -367.83 -304.46 -6.27 -7.21 -49.89 -2085.10
    Active 1177.51 202.67 172.07 0.20 30.40 1380.18
      Investiţii directe peste hotare 29.89 -0.74 -0.74  29.15
      Investiţii de portofoliu  7.30 0.21 0.21  7.51
      Derivate financiare 2.11 0.12 0.12  2.23
      Alte investiţii 540.78 25.22 31.72 -6.50 566.00
      Active de rezervă 597.43 177.86 140.76 0.20 36.90 775.29
   Pasive 2894.78 570.50 476.53 6.47 37.61 49.89 3465.28
       Investiţii directe în economia naţională 1060.41 223.86 222.29 4.88 -3.31 1284.27
       Investiţii de portofoliu  45.63 4.16 -4.47 6.47 -1.15 3.31 49.79
       Derivate financiare 1.17 0.31 0.31  1.48
       Alte investiţii 1787.57 342.17 258.40 33.88 49.89 2129.74
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Indicatorii macroeconomici ai sectorului extern al economiei naţionale sunt 
prezentaţi în tabelul 3. 
 
Tabelul 3. Indicatorii macroeconomici principali ai Moldovei 
 UM 2004 2005 2006 
Produsul intern brut în preţuri curente mil. lei 32032 37652 44069 
Produsul intern brut în USD mil. USD 2598.2 2988.2 3355.9 
Produsul intern brut (faţă de anul precedent, în termeni reali) % 107.4 107.5 104.0 
Volumul producţiei agricole (faţă de anul precedent) % 120.8 100.8 95.4 
Volumul producţiei industriale (faţă de anul precedent) % 108.2 107.0 93.1 
Investiţii în capital fix (faţă de anul precedent) % 108 112 117 
Masa monetară (M2) mil. lei 8137.0 11125.5 12485.2 
Indicele preţurilor de consum la sfârşit de an % 112.5 110.0 114.1 
Cursul de schimb  mediu anual lei/USD 12.3283 12.6003 13.1319 
Contul curent / PIB % -2.2 -8.1 -11.9 
Contul curent fără transferuri curente / PIB % -16.3 -27.1 -35.7 
Compensare pentru muncă şi transferurile angajaţilor / PIB % 27.0 30.6 35.0 
Balanţa bunurilor şi serviciilor / PIB % -30.0 -40.6 -47.6 
Export de bunuri şi servicii / Import de bunuri şi servicii % 63.0 55.4 49.0 
Export de bunuri şi servicii / PIB % 51.2 50.4 45.8 
Import de bunuri şi servicii / PIB % 81.3 91.1 93.4 
Active de rezervă / Import de bunuri şi servicii luni 2.67 2.63 2.97 
Fluxul (net) de investiţii directe în e/n pe cap de locuitor USD 41 55 62 
Stocul  de investiţii directe în e/n pe cap de locuitor    USD 242 294 359 
Poziţia investiţională internaţională netă la sfârşit de an mil. USD -1590.1 -1717.3 -2085.1 
Datoria externă la sfârşit de an mil. USD 1897.9 2080.5 2482.1 
Datoria externă / PIB  % 73.0 69.6 74.0 
Datoria externă pe cap de locuitor USD 527 578 693 
Serviciul real al datoriei externe  publice sub formă de împrumuturi şi titluri de 
angajamente / venitul bugetului de stat % 30.4 12.1 11.6 

Surse: BNS, BNM 
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CONTUL CURENT 
 

În anul 2006 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 
398.96 mil. USD, cu 65.3 la sută mai mare comparativ cu anul precedent, raportul acestuia 

la PIB atingând 11.9 la sută, în creştere 
cu 3.8 puncte procentuale (diagrama 
1). 

Deteriorarea contului curent a 
fost determinată de majorarea 
deficitului balanţei comerciale 
(diagrama 2). Excedentul sumar din 
venituri şi transferuri curente, în 
creştere cu 23.1 la sută, a acoperit 
deficitul din comerţul exterior cu 
bunuri şi servicii în proporţie de 75.0 la 
sută, faţă de 80.1 la sută în 2005. 

 
Diagrama 2. Contul curent -  componente principale (mil. USD) 
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Volumul comerţului exterior cu bunuri şi servicii s-a majorat faţă de anul precedent 
cu 10.4 la sută. Creşterea nesemnificativă a exporturilor de bunuri şi servicii (cu 1.9 la 

sută) nu a putut compensa sporirea 
substanţială a importurilor (cu 15.1 la 
sută). Gradul de acoperire a importurilor 
prin exporturi a constituit 49.0 la sută şi s-
a redus comparativ cu anul precedent cu 
6.4 puncte procentuale, astfel încât 
deficitul din comerţul exterior cu bunuri şi 
servicii a atins nivelul de 1596.89 mil. 
USD (diagrama 3). 

 
 

 

Diagrama 1. Soldul contului curent 
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Comerţul exterior cu bunuri  
 
Diferenţa dintre exporturi şi 

importuri de bunuri s-a ridicat la 1590.90 

mil. USD (preţuri f.o.b.), cu 33.5 la sută 
mai mult în comparaţie cu cea din anul 
precedent. Raportul dintre soldul 
comercial cu bunuri şi PIB s-a majorat cu 
7.5 puncte procentuale şi a constituit 47.4 
la sută (diagrama 4). De menţionat că 
deficitul comercial în valoare absolută a 
devansat exporturile de bunuri cu 537.42 
mil. USD. 

Indicatorii agregaţi ce reflectă 
evoluţia comerţului exterior al Moldovei sunt prezentaţi în tabelul 4.  

 
Tabelul 4. Evoluţia comerţului exterior cu bunuri 

U.M. 2002 2003 2004 2005 2006 
Export bunuri (EX) mil. USD 659.70 805.09 994.07 1104.58 1053.48
  % faţă de anul precedent 116.8 122.0 123.5 111.1 95.4
Import bunuri (IM) mil. USD -1037.50 -1428.10 -1748.24 -2296.08 -2644.38
  % faţă de anul precedent 117.9 137.6 122.4 131.3 115.2
Soldul balanţei comerciale (EX-IM) mil. USD -377.80 -623.01 -754.17 -1191.50 -1590.90
  % faţă de anul precedent 119.9 164.9 121.1 158.0 133.5
Comerţ exterior cu bunuri (EX+IM) mil. USD 1697.20 2233.19 2742.31 3400.66 3697.86
  % faţă de anul precedent 117.5 131.6 122.8 124.0 108.7
Export / PIB % 39.7 40.6 38.3 37.0 31.4
Import / PIB % -62.4 -72.1 -67.3 -76.8 -78.8
Soldul balanţei comerciale  / PIB % -22.7 -31.5 -29.0 -39.9 -47.4
Gradul de acoperire a importului prin 
exporturi % 63.6 56.4 56.9 48.1 39.8

Gradul de deschidere a economiei 
(EX+IM) / PIB % 102.1 112.7 105.5 113.8 110.2

 
Schimburile comerciale de bunuri cu restul lumii şi cu CSI pe parcursul ultimilor 4 

ani s-au încheiat cu solduri negative (diagrama 5), restul lumii înregistrând în 2006 un 
deficit în valoare de 1009.13 mil. USD (mai mare cu 18.5 la sută faţă de anul precedent), 
CSI – 581.77 mil. USD (mai mare cu 71.3 la sută). 

 
Diagrama 5. Balanţa comerţului exterior (f.o.b.-f.o.b.) cu bunuri pe zone geografice, 
prezentare trimestrială  (mil. USD)  

-600

-500

-400

-300
-200

-100

0

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Balanţa comercială-CSI

Balanţa comercială-RL

Balanţa comercială-total

 

Diagrama 4. Soldul balanţei comerciale 
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Conform datelor provizorii ale Biroului Naţional de Statistică (BNS)∗, în anul 2006 
cantitatea fizică a bunurilor exportate a scăzut, iar a celor importate – s-a majorat, în timp 
ce preţurile au crescut atât la exporturi, cât şi la importuri. Indicele raportului de schimb 
brut∗∗ a fost de 86.1 la sută (indicele volumului fizic la bunurile exportate comparativ cu 
anul precedent a fost de 93 la sută, la cele importate – de 108 la sută). Indicele raportului 
de schimb net∗∗∗ a fost de 95.4 la sută, ceea ce indică faptul că preţurile la bunurile 
importate au crescut mai mult comparativ cu cele la bunurile exportate (indicele valorii 
unitare la bunurile exportate comparativ cu anul precedent a fost de 104 la sută, la cele 
importate –109 la sută).  
 
Tabelul 5. Balanţele comerţului cu bunuri (f.o.b.-c.i.f.) pe grupuri de ţări 

2004 2005 2006 Anul 2006 faţă de 
anul 2005  

mil. USD % 
Uniunea Europeană 25, total -279.15 -397.29 -450.24 113.3 
  Uniunea Europeană 15,  din care: -156.57 -264.90 -317.51 119.9 
    Germania -89.10 -126.21 -144.89 114.8 
    Franţa -25.92 -30.72 -40.11 130.6 
    Italia 26.87 8.80 -38.86  
    Belgia -11.15 -21.22 -22.87 107.8 
    Austria -13.18 -23.90 -18.17 76.0 
    Olanda -18.39 -21.28 -15.60 73.3 
    Grecia -2.43 -1.79 -8.55 de 4.8 ori 
    Marea Britanie 4.72 -5.47 1.71  
  Uniunea Europeană 10,  din care: -122.58 -132.39 -132.73 100.3 
    Polonia -43.81 -52.52 -46.39 88.3 
    Ungaria -18.28 -26.55 -27.50 103.6 
    Cehia -14.79 -21.75 -24.58 113.0 
    Slovenia -10.79 -12.90 -17.73 137.4 
    Lituania -16.54 -12.00 -14.58 121.5 
    Slovacia -8.96 -0.41 5.29  
Ţările Balcanice,  din care: -214.20 -346.39 -426.22 123.0 
    România -129.48 -250.65 -322.42 128.6 
    Turcia -47.52 -56.76 -77.85 137.2 
    Bulgaria -32.94 -34.22 -23.47 68.6 
CSI,  din care: -280.31 -381.50 -633.45 166.0 
    Ucraina -396.72 -434.28 -434.55 100.1 
    Rusia 109.44 44.07 -226.81  
    Belarus -6.72 -13.56 -0.42 3.1 
    Georgia 1.92 5.06 2.90 57.3 
    Azerbaidjan 1.77 2.22 4.19 188.7 
    Kazahstan 4.93 10.43 18.11 173.6 
Alte ţări,  din care: -9.75 -76.80 -131.65 171.4 
    China -12.93 -37.13 -66.34 178.7 
    Coreea de Sud -2.70 -2.92 -12.17 de 4.2 ori 
    Elveţia -5.92 -9.68 -7.09 73.2 
    S.U.A. 24.96 8.96 -6.40  
TOTAL -783.41 -1200.98 -1641.56 136.7 
Sursa: BNS, selecţii la import (preţuri c.i.f.) după principiul ţării de livrare, fără exportul şi importul efectuat de persoane fizice 
 

                                                 
∗ Analiza datelor BNS nu include ajustările la comerţul exterior cu bunuri, operate de Direcţia Balanţa de Plăţi a Băncii Naţionale a 
Moldovei, cum ar fi exporturile / importurile efectuate de persoane fizice, reparaţii de bunuri,  bunuri procurate în porturi de către cărăuşi etc. 
Importurile sunt evaluate în preţuri c.i.f., repartiţia pe ţări a acestora fiind după principiul ţării de livrare. 
∗∗ Indicele raportului de schimb brut este egal cu raportul dintre indicele volumului fizic al bunurilor exportate şi al celor importate.  
∗∗∗Indicele raportului de schimb net este egal cu raportul dintre indicele valorii unitare al bunurilor exportate şi al celor importate. 
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Conform datelor BNS, balanţele comerţului exterior cu bunuri au fost deficitare 
pentru toate grupurile de ţări. În anul 2006 a avut loc atât majorarea soldurilor negative 
tradiţional înregistrate cu unele ţări (Ucraina, România, Germania), cât şi trecerea unor 
excedente în deficite (Rusia, Italia, SUA). 

 
Deficitul balanţei comerciale cu ţările Uniunii Europene s-a majorat cu 13.3 la sută, 

ajungând la 450.24 mil. USD. Cele mai mari deficite au fost înregistrate în comerţul cu 
Germania, Polonia, Franţa şi Italia. Grupul ţărilor balcanice a înregistrat un sold negativ 
de 426.22 mil. USD, în creştere cu 23.0 la sută, în mod special s-au evidenţiat deficitele în 
comerţul cu România, Turcia şi Bulgaria. Balanţa comercială cu ţările CSI a înscris cel 
mai mare deficit – 633.45 mil. USD, care s-a majorat cu 66.0 la sută faţă de anul precedent 
din cauza restricţiilor la exporturi în Rusia, ce au generat un deficit comercial (f.o.b.-c.i.f.) 
cu această ţară în valoare de 226.81 mil. USD. 

 
Exporturile de bunuri au scăzut comparativ cu anul precedent cu 4.6 la sută şi au 

însumat 1053.48 mil. USD (diagrama 6), din care exporturile spre CSI – 423.41 mil. USD 
(s-au redus cu 24.6 la sută), iar spre restul lumii – 630.07 mil. USD (s-au majorat cu 16.0 
la sută). 
 
Diagrama 6. Exportul de bunuri, evoluţie trimestrială (mil. USD) 
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În anul 2006, potrivit BNS, ponderea ţărilor Uniunii Europene în total exporturi de 
bunuri s-a majorat cu 5.3 puncte procentuale comparativ cu anul precedent, ajungând la 
35.0 la sută. Ponderea ţărilor balcanice de asemenea a crescut cu 5.8 puncte procentuale, 
atingând nivelul de 19.2 la sută. Ponderile ţărilor CSI şi ale altor state au scăzut respectiv 
cu 10.2 şi 0.9 puncte procentuale. 
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Tabelul 6. Exporturile de bunuri pe grupuri de ţări 
Ponderea în total 

2004 2005 2006 
2005 2006 

Anul 2006 
faţă de 

anul 2005  

mil. USD  % 
Uniunea Europeană 25 total 296.18 324.09 367.99 29.7 35.0 113.5 
  Uniunea Europeană 15,  din care: 264.24 251.18 269.09 23.0 25.6 107.1 
    Italia 136.43 133.44 116.87 12.2 11.1 87.6 
    Germania 71.28 47.43 51.92 4.3 4.9 109.5 
    Marea Britanie 10.02 11.14 27.34 1.0 2.6 de 2.5 ori 
    Franţa 11.31 16.49 23.85 1.5 2.3 144.6 
    Belgia 11.78 14.56 14.13 1.3 1.3 97.0 
    Austria 10.03 11.68 13.14 1.1 1.2 112.5 
    Olanda 5.52 6.53 9.29 0.6 0.9 142.3 
    Spania 2.98 4.08 6.00 0.4 0.6 147.1 
    Grecia 3.42 4.83 5.89 0.4 0.6 121.9 
  Uniunea Europeană 10,  din care: 31.94 72.91 98.90 6.7 9.4 135.6 
    Polonia 6.55 25.30 39.22 2.3 3.7 155.0 
    Slovacia 1.70 15.06 22.72 1.4 2.2 150.9 
    Ungaria 14.47 14.74 14.63 1.4 1.4 99.3 
    Lituania 2.42 6.32 8.55 0.6 0.8 135.3 
    Cehia 1.87 4.43 5.59 0.4 0.5 126.2 
    Letonia 2.23 3.08 3.75 0.3 0.4 121.8 
Ţările Balcanice,  din care: 117.91 146.06 202.16 13.4 19.2 138.4 
    România 98.92 111.66 155.56 10.2 14.8 139.3 
    Turcia 12.27 24.66 28.46 2.3 2.7 115.4 
    Bulgaria 5.49 7.63 14.11 0.7 1.3 184.9 
    Serbia şi Muntenegru 0.42 0.53 3.00  0.3 de 5.7 ori 
CSI,  din care: 502.43 551.36 424.13 50.5 40.3 76.9 
    Rusia 353.33 347.48 182.01 31.8 17.3 52.4 
    Ucraina 64.76 99.91 128.79 9.2 12.2 128.9 
    Belarus 58.65 71.16 73.96 6.5 7.0 103.9 
    Kazahstan 15.43 17.30 24.15 1.6 2.3 139.6 
    Azerbaidjan 1.23 3.72 4.76 0.3 0.5 128.0 
    Georgia 2.07 5.25 4.06 0.5 0.4 77.3 
Alte ţări,  din care: 68.66 69.75 57.32 6.4 5.5 82.2 
    S.U.A. 42.70 37.48 16.22 3.4 1.5 43.3 
    Elveţia 1.10 7.39 14.23 0.7 1.4 192.6 
    Siria 3.63 4.84 4.32 0.4 0.4 89.3 
    Panama  3.62 3.55 0.3 0.3 98.1 
TOTAL 985.18 1091.26 1051.60 100.0 100.0 96.4 
Sursa: BNS, fără exportul efectuat de persoane fizice 

 
Exporturile s-au concentrat în proporţie de 80.9 la sută către 11 ţări – Rusia, 

România, Ucraina, Italia, Belarus, Germania, Polonia, Turcia, Marea Britanie, Kazahstan 
şi Franţa. 

Exporturilor către Rusia le-au revenit 17.3 la sută din total exporturi, înregistrându-
se o diminuare a ponderii cu 14.5 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. 
Livrările au însumat 182.01 mil. USD, ceea ce este cu 47.6 la sută mai puţin decât în 2005. 
Scăderea exporturilor către Rusia a fost cauzată în principal de embargoul la producţia 
vinicolă, impus în martie 2006 (înregistrându-se o scădere cu 76.5 la sută a livrărilor de 
vinuri şi vermuturi pe această piaţă), precum şi de alte bariere comerciale (la carne şi 
produse vegetale). 

Exporturile în România au atins nivelul de 155.56 mil. USD, superior celui din 2005 
cu 39.3 la sută; creşteri importante s-au înregistrat la: produse alimentare, băuturi, tutun – 
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până la 39.82 mil. USD (de 3.3 ori); materiale textile şi articole din acestea – până la 20.40 
mil. USD; grăsimi şi uleiuri – până la 14.06 mil. USD. 

În Ucraina s-au exportat bunuri în valoare de 128.79 mil. USD, cu 28.9 la sută mai 
mult faţă de anul precedent, din care livrările de produse alimentare, băuturi, tutun au 
constituit 45.54 mil. USD (s-au majorat cu 62.1 la sută); produse vegetale – 16.20 mil. 
USD; produse minerale – 15.65 mil. USD. 

Exporturile către Italia s-au diminuat cu 12.4 la sută şi au totalizat 116.87 mil. USD. 
Această diminuare a fost determinată de scăderea înregistrată la piei brute, tăbăcite, 
blănuri şi produse din acestea – de 4.7 ori până la 11.59 mil. USD. Totodată, au crescut 
livrările de materiale textile şi articole din acestea – până la 82.97 mil. USD; încălţăminte, 
pălării, umbrele şi articole similare – până la 10.98 mil. USD. 

Exporturile în Belarus au constituit 73.96 mil. USD şi s-au majorat nesemnificativ 
(cu 3.9 la sută). 

De asemenea, o creştere de 9.5 la sută s-a înregistrat la exporturile către Germania, 
ce au însumat 51.92 mil. USD, din care: livrările de metale comune şi articole din acestea 
– 10.46 mil. USD, produsele alimentare, băuturi, tutun – 8.06 mil. USD. 

Au crescut şi exporturile în Polonia – cu 55.0 la sută, până la 39.22 mil. USD. 
Livrările de metale comune şi articole din acestea s-au majorat de 2.2 ori, ajungând la 
15.05 mil. USD, iar exporturile de materiale textile şi articole din acestea au constituit 
10.41 mil. USD. 

În Turcia s-au exportat bunuri în valoare de 28.46 mil. USD, în creştere cu 15.4 la 
sută faţă de anul precedent, din care: materiale textile şi articole din acestea – 19.82 mil. 
USD, produse vegetale – 3.93 mil. USD. 

Exporturile către Marea Britanie au însumat 27.34 mil. USD şi s-au majorat de 2.5 
ori. Sporirea a fost determinată de creşterea livrărilor de materiale textile şi articole din 
acestea – de 2.6 ori până la 22.12 mil. USD şi de produse vegetale – de 3.6 ori până la 3.77 
mil. USD. 

 
Tabelul 7. Exportul de bunuri după prelucrare 

2005 2006 

total 
export de 

bunuri 

exportul de 
bunuri după 
prelucrare 

ponderea 
în total 
export 

de bunuri

total 
export de 

bunuri 

exportul de 
bunuri după 
prelucrare 

ponderea 
în total 
export 

de bunuri

Modificarea 
ponderii 

Anul 
2006 faţă 
de anul 

2005 

Gradul de influenţă a 
ţărilor la creşterea 

(+), scăderea (-) 
exportului de bunuri 

după prelucrare 

 

mil. USD % mil. USD % puncte 
procentuale % puncte procentuale 

Austria 11.68 1.73 14.8 13.14 2.27 17.3 2.5 131.2 0.2
Belgia 14.56 13.16 90.4 14.13 11.23 79.5 -10.9 85.3 -0.9
Franţa 16.49 4.25 25.8 23.85 8.48 35.6 9.8 199.5 1.9
Germania 47.43 23.33 49.2 51.92 25.30 48.7 -0.5 108.4 0.9
Italia 133.44 74.90 56.1 116.87 106.17 90.8 34.7 141.7 14.4
Olanda 6.53 4.04 61.9 9.29 7.00 75.3 13.4 173.3 1.4
Polonia 25.30 8.11 32.1 39.22 9.75 24.9 -7.2 120.2 0.7
România 111.66 25.43 22.8 155.56 33.99 21.9 -0.9 133.7 4.0
Slovacia 15.06 13.87 92.1 22.72 15.25 67.1 -25.0 109.9 0.6
Turcia 24.66 14.05 57.0 28.46 19.27 67.7 10.7 137.2 2.4
Marea Britanie 11.14 8.64 77.6 27.34 21.88 80.0 2.4 de 2.5 ori 6.1
S.U.A. 37.48 24.08 64.2 16.22 7.65 47.2 -17.0 31.8 -7.5
Alte ţări 635.83 2.16 0.3 532.88 3.95 0.7 0.4 182.9 0.8
TOTAL 1091.26 217.75 20.0 1051.60 272.19 25.9 5.9 125.0 25.0
Sursa: BNS 
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Exporturile către Kazahstan au constituit 24.15 mil. USD, majorându-se cu 39.6 la 
sută, în special pe seama creşterii cu 35.7 la sută a livrărilor de produse alimentare, 
băuturi, tutun, care au însumat 15.17 mil. USD. 

Exporturile în Franţa s-au majorat cu 44.6 la sută şi au totalizat 23.85 mil. USD, din 
care: produse vegetale – 17.45 mil. USD, materiale textile şi articole din acestea – 3.17 
mil. USD. 

Exporturile de bunuri după prelucrare s-au majorat cu 25.0 la sută faţă de anul 
precedent şi au ajuns să constituie peste o pătrime din totalul exporturilor de bunuri. Cele 
mai mari livrări de bunuri după prelucrare au avut ca destinaţie Italia (106.17 mil. USD), 
constituind 90.8 la sută din totalul exporturilor de bunuri către această ţară, România – 
33.99 mil. USD, Germania – 25.30 mil. USD, Marea Britanie – 21.88 mil. USD. 

 
Tabelul 8. Exportul de bunuri, pe principalele secţiuni 

 2004 2005 2006 
Ponderea
 în totalul

anului 2006

Anul 2006
faţă de 

anul 2005 
  mil. USD % 
TOTAL 985.18 1091.26 1051.60 100.0 96.4
I.   Animale vii şi produse ale regnului animal 20.16 17.21 16.23 1.5 94.3
II.  Produse ale regnului vegetal 119.97 131.90 136.49 13.0 103.5
III. Grăsimi şi uleiuri animaliere sau vegetale 41.19 37.80 34.86 3.3 92.2
IV. Produse alimentare; băuturi; tutun 345.88 395.96 276.34 26.3 69.8
V.  Produse minerale  30.36 20.11 27.43 2.6 136.4
VI. Produse ale industriei chimice 9.29 15.60 20.81 2.0 133.4
VII. Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea  8.32 11.83 16.00 1.5 135.2
VIII. Piei brute, tăbăcite; blănuri şi produse din acestea 77.89 71.57 23.65 2.2 33.0
IX. Lemn şi produse din lemn (fără mobilier) 3.58 2.29 3.98 0.5 173.8
X.  Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole 
din acestea 8.04 11.83 18.40 1.7 155.5

XI. Materiale textile şi articole din acestea 170.10 193.95 228.27 21.7 117.7
XII.  Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole 
similare  21.96 26.60 30.95 2.9 116.4

XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment, 
ceramică, sticlă şi din materiale similare 17.16 18.73 32.58 3.1 173.9

XIV. Perle, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase, metale 
placate şi articole din acestea, imitaţii de bijuterii, monede 0.17 0.15 0.14 0.0 93.3

XV. Metale comune şi articole din acestea 29.89 48.74 75.84 7.2 155.6
XVI. Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau 
de reprodus sunetul şi imaginile 39.30 46.22 53.13 5.1 115.0

XVII. Vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare de transport 22.81 15.30 16.29 1.5 106.5
XVIII. Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice, 
medico- chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale; părţi şi 
accesorii ale acestora 

8.19 8.08 12.49 1.3 154.6

Altele 10.92 17.39 27.72 2.6 159.4
Sursa: BNS, fără exportul efectuat de persoane fizice 

 
Produsele agroalimentare au rămas principala categorie în exportul de bunuri cu o 

pondere de 44.1 la sută din total. În 2006 acestea au însumat 463.92 mil. USD (cu 20.4 la 
sută mai puţin decât în anul precedent), din care: vinurile – 161.76 mil. USD (s-au 
diminuat cu 42.1 la sută); fructele cu coajă (nuci, alune) – 37.49 mil. USD (s-au majorat 
cu 22.0 la sută); uleiurile din floarea soarelui – 32.05 mil. USD (s-au diminuat cu 9.6 la 
sută); conservele şi preparatele din legume şi fructe (fără sucuri) – 25.04 mil. USD (s-au 
majorat cu 6.3 la sută); distilatele, rachiurile, lichiorurile – 23.24 mil. USD (s-au redus cu 
32.9 la sută); grâul – 21.60 mil. USD (s-a majorat de 3.2 ori); sucurile de fructe şi legume 
– 17.69 mil. USD (s-au diminuat cu 22.8 la sută); zahărul – 16.83 mil. USD (a crescut de 
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3.2 ori); seminţele de floarea soarelui – 14.61 mil. USD (s-au diminuat cu 21.5 la sută); 
merele, perele, gutuile proaspete – 13.89 mil. USD (s-au diminuat cu 32.0 la sută). 

 
Diagrama 7. Exporturile de băuturi alcoolice pe ţări 
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Conform datelor BNS, în 
anul 2006, exporturile de băuturi 
alcoolice au scăzut cu 40.6 la sută 
comparativ cu anul precedent. 
Totodată, exporturile acestor 
produse spre Ucraina, România, 
Polonia, Kazahstan s-au majorat 
atât în valoare absolută, cât şi în 
pondere. 

 
Tabelul 9. Exporturile de băuturi alcoolice 

Ponderea în total 
2005 2006 

2005 2006 

Anul 2006 
faţă de 

anul 2005 

Gradul de influenţă a 
ţărilor la creşterea (+), 
scăderea (-) exportului 

de băuturi alcoolice 
 

mil. USD % puncte procentuale 
TOTAL 314.25 186.51 100.0 100.0 59.4 -40.6

Rusia 234.94 58.78 74.8 31.5 25.0 -56.0
Ucraina 18.38 37.27 5.8 20.0 de 2.0 ori 6.0
Belarus 36.56 37.00 11.6 19.8 101.2 0.1
România 1.58 24.29 0.5 13.0 de 15.4 ori 7.2
Polonia 2.39 4.09 0.8 2.2 171.1 0.6
Kazahstan 7.46 9.69 2.4 5.2 129.9 0.7
Alte ţări 12.94 15.39 4.1 8.3 118.9 0.8

Sursa: BNS 

 
Materialele textile, cu o pondere de 21.7 la sută în exporturi, au însumat 228.27 mil. 

USD, sporind cu 17.7 la sută comparativ cu anul precedent, din acestea: costume, 
pantaloni, rochii, fuste – 79.68 mil. USD, au crescut cu 16.9 la sută; cămăşi şi bluze – 
30.69 mil. USD, au sporit de 2.1 ori; paltoane, canadiene şi articole similare – 29.4 mil. 
USD, s-au majorat cu 27.4 la sută; tricouri şi maiouri – 27.80 mil. USD, s-au majorat cu 
4.4 la sută; covoare – 20.12 mil. USD, au crescut cu 53.9 la sută. 

O pondere de 7.2 la sută din total a deţinut secţiunea metale comune şi articole din 
acestea – 75.84 mil. USD (în creştere cu 55.6 la sută), din care: livrările de fontă, fier, oţel 
şi articole din acestea – 39.65 mil. USD (au crescut cu 72.6 la sută); aluminiu şi articole 
din aluminiu – 21.70 mil. USD (în creştere cu 39.5 la sută). 

De asemenea, sunt de remarcat exporturile de maşini şi aparate în valoare de 53.13 
mil. USD (s-au majorat cu 15.0 la sută); articole din piatră, ipsos, ciment, 
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ceramică, sticlă – 32.58 mil. USD (au crescut cu 73.9 la sută); încălţăminte, pălării, 
umbrele – 30.95 mil. USD (au sporit cu 16.4 la sută). 

 
În anul 2006 importurile de bunuri au crescut faţă de anul precedent cu 15.2 la 

sută şi au atins valoarea de 2644.38 mil. USD (preţuri f.o.b.), importurile din CSI au 
totalizat 1005.18 mil. USD, sporind cu 11.5 la sută, din restul lumii – 1639.20 mil. USD, 
majorându-se cu 17.5 la sută (diagrama 8). 
 
Diagrama 8. Importul de bunuri, evoluţie trimestrială (preţuri f.o.b.) (mil. USD) 
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În conformitate cu datele BNS, importurile de bunuri s-au majorat pentru toate 

grupurile de ţări. 76.8 la sută din totalul aprovizionărilor au fost efectuate din 8 state: 
Ucraina, România, Rusia, Germania, Italia, Turcia, Polonia şi Belarus. 

Din Ucraina, care a fost principalul furnizor cu o cotă de 20.9 la sută din total 
importuri de bunuri, s-au achiziţionat mărfuri în valoare de 563.34 mil. USD (în creştere 
cu 5.5 la sută), din care: produse minerale – 220.98 mil. USD (creştere cu 15.7 la sută); 
metale comune şi articole din acestea – 86.72 mil. USD (majorare cu 29.3 la sută); produse 
alimentare, băuturi, tutun – 54.91 mil. USD (sporire cu 37.9 la sută). 

Importurile din România au constituit 477.98 mil. USD (cu 31.9 la sută mai mult), 
ceea ce echivalează cu o pondere de 17.7 la sută din total, predominând produse minerale 
– 196.48 mil. USD (majorare cu 43.4 la sută); maşini şi aparate – 42.57 mil. USD (sporire 
cu 55.4 la sută); metale comune şi articole din acestea – 39.53 mil. USD (creştere cu 52.5 
la sută). 

Importurile din Rusia au crescut cu 34.7 la sută şi au totalizat 408.82 mil. USD. 
Creşterea s-a datorat majorării importurilor de produse minerale cu 65.8 la sută (până la 
206.09 mil. USD); produse alimentare, băuturi, tutun – cu 45.6 la sută (până la 61.31 mil. 
USD). În cadrul produselor minerale cea mai mare pondere – 82.6 la sută – au deţinut-o 
gazele naturale, în expresie valorică – 170.20 mil. USD (majorare cu 75.2 la sută, cauzată 
de creşterea preţurilor: de la 80 USD la 110 USD / 1000 m3 – în prima jumătate şi apoi la 
160 USD / 1000 m3 – în a doua jumătate a anului), volumul fizic al gazelor importate 
rămânând acelaşi. 
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Tabelul 10. Importul de bunuri pe grupuri de ţări (preţuri CIF) 
Ponderea în total 

2004 2005 2006 
2005 2006 

Anul 2006
faţă de 

anul 2005  

mil. USD % 
Uniunea Europeană 25, total 575.33 721.38 818.23 31.5 30.4 113.4
  Uniunea Europeană 15,  din care: 420.81 516.08 586.60 22.5 21.8 113.7
    Germania 160.38 173.64 196.81 7.6 7.3 113.3
    Italia 109.56 124.64 155.73 5.4 5.8 124.9
    Franţa 37.23 47.21 63.96 2.1 2.4 135.5
    Belgia 22.93 35.78 37.00 1.6 1.4 103.4
    Austria 23.21 35.58 31.31 1.6 1.2 88.0
    Marea Britanie 5.30 16.61 25.63 0.7 1.0 154.3
    Olanda 23.91 27.81 24.89 1.2 0.9 89.5
    Grecia 5.85 6.62 14.44 0.3 0.5 de 2.2 ori
    Spania 8.85 13.65 11.40 0.6 0.4 83.5
  Uniunea Europeană 10,  din care: 154.52 205.30 231.63 9.0 8.6 112.8
    Polonia 50.36 77.82 85.61 3.4 3.2 110.0
    Ungaria 32.75 41.29 42.13 1.8 1.6 102.0
    Cehia 16.66 26.18 30.17 1.1 1.1 115.2
    Lituania 18.96 18.32 23.13 0.8 0.9 126.3
    Slovenia 11.59 13.74 18.97 0.6 0.7 138.1
    Slovacia 10.66 15.47 17.43 0.7 0.6 112.7
Ţările Balcanice,  din care: 332.11 492.45 628.38 21.5 23.3 127.6
    România 228.40 362.31 477.98 15.8 17.7 131.9
    Turcia 59.79 81.42 106.31 3.6 3.9 130.6
    Bulgaria 38.43 41.85 37.58 1.8 1.4 89.8
CSI,  din care: 782.74 932.86 1057.58 40.7 39.3 113.4
    Ucraina 461.48 534.19 563.34 23.3 20.9 105.5
    Rusia 243.89 303.41 408.82* 13.2 15.2 134.7
    Belarus 65.37 84.72 74.38 3.7 2.8 87.8
Alte ţări,  din care: 78.41 145.55 188.97 6.3 7.0 129.8
    China 13.02 37.75 66.71 1.6 2.5 176.7
    S.U.A. 17.74 28.52 22.62 1.2 0.8 79.3
    Elveţia 7.02 17.07 21.32 0.7 0.8 124.9
    Coreea de Sud 2.74 2.95 12.21 0.1 0.5 de 4.1 ori
TOTAL 1768.59 2292.24 2693.16 100.0 100.0 117.5
Sursa: BNS (fără importul efectuat de persoane fizice), selecţii la import după principiul ţării de livrare 
* inclusiv returnarea vinurilor moldoveneşti 

 
Din Germania s-au importat bunuri în valoare de 196.81 mil. USD, cu 13.3 la sută 

mai mult comparativ cu anul 2005. Tradiţional, din această ţară s-au importat maşini şi 
aparate – în valoare de 58.96 mil. USD (în creştere cu 28.8 la sută); vehicule şi 
echipamente de transport – în valoare de 31.67 mil. USD (majorare neesenţială). 

Importurile din Italia au constituit 155.73 mil. USD, sporind cu 24.9 la sută, din 
care: maşini şi aparate – 36.02 mil. USD (majorare cu 19.1 la sută), materiale textile – 
60.17 mil. USD (creştere cu 25.9 la sută). 

Importurile din Turcia s-au majorat cu 30.6 la sută şi au constituit 106.31 mil. USD, 
creşterea fiind bazată pe majorarea cu 58.1 la sută a importurilor de metale comune şi 
articole din acestea (până la 16.24 mil. USD) şi maşini şi aparate – cu 63.5 la sută (până la 
13.60 mil. USD). De menţionat micşorarea cu 6.0 la sută a importurilor de materiale 
textile până la 26.25 mil. USD. 

Din Polonia s-au importat bunuri în valoare de 85.61 mil. USD, cu 10.0 la sută mai 
mult decât în anul precedent, în particular: materiale plastice, cauciuc şi articole din 
acestea – 12.33 mil. USD (în creştere cu 35.9 la sută), metale comune – 11.81 mil. USD 
(sporire cu 30.8 la sută). 



 14

Importurile din Belarus au scăzut cu 12.2 la sută, diminuarea fiind cauzată de 
reducerea cu 41.4 la sută a livrărilor de produse minerale (până la 20.80 mil. USD). 

 
Tabelul 11. Importul de bunuri, pe principalele secţiuni (preţuri CIF) 

2004 2005 2006 
Ponderea
în totalul 

anului 2006

Anul 2006
faţă de 

anul 2005  

mil. USD % 
TOTAL 1768.52 2292.24 2693.16 100.0 117.5
I.   Animale vii şi produse ale regnului animal 38.78 57.19 51.92 1.9 90.8
II.  Produse ale regnului vegetal 73.54 65.02 72.76 2.7 111.9
III. Grăsimi şi uleiuri animaliere sau vegetale 7.42 9.89 11.12 0.5 112.4
IV. Produse alimentare; băuturi alcoolice şi nealcoolice; tutun  105.25 147.47 179.80* 6.7 121.9
V.  Produse minerale  384.87 504.66 663.73 24.6 131.5
VI. Produse ale industriei chimice 161.81 232.29 223.26 8.3 96.1
VII. Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea  101.10 139.74 168.54 6.3 120.6
VIII. Piei brute, tăbăcite; blănuri şi produse din acestea 72.52 69.57 22.80 0.8 32.8
IX. Lemn şi produse din lemn (fără mobilier) 33.98 43.62 52.08 1.9 119.4
X.  Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole din acestea 63.42 82.25 75.52 2.8 91.8
XI. Materiale textile şi articole din acestea 150.56 179.86 206.54 7.7 114.8
XII.  Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare  10.03 12.20 17.91 0.8 146.8
XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment, 

ceramică, sticlă şi din materiale similare 64.37 67.28 79.93 3.0 118.8
XIV. Perle, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase, 

metale placate şi articole din acestea, imitaţii de bijuterii, 
monede 3.72 6.43 6.40 0.2 99.5

XV. Metale comune şi articole din acestea 111.90 160.59 219.42 8.1 136.6
XVI. Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de 

înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile 239.71 312.99 379.77 14.1 121.3
XVII. Vehicule, aeronave, vase şi echipamente auxiliare de 

transport 95.95 130.32 162.39 6.0 124.6
XVIII. Instrumente şi aparate optice, fotografice, 

cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri; instrumente 
muzicale; părţi şi accesorii ale acestora 20.88 26.98 33.49 1.2 124.1

Altele 28.71 43.89 65.78 2.4 149.9
Sursa: BNS (fără importul efectuat de persoane fizice), selecţii la import după principiul ţării de livrare 
* inclusiv returnarea vinurilor moldoveneşti 

 
În structura importurilor au predominat produsele minerale (24.6 la sută din total), 

însumând 663.73 mil. USD, din care: uleiuri din petrol sau minerale – 338.05 mil. USD, 
în creştere cu 13.1 la sută; gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase – 218.05 mil. USD, a 
sporit cu 62.7 la sută; energia electrică – 73.14 mil. USD, s-a majorat cu 91.4 la sută. 

Importurile de maşini, aparate, echipamente au constituit 379.77 mil. USD (14.1 la 
sută din total), în structura lor predominând: aparate electrice pentru telefonie – 30.06 mil. 
USD (creştere cu 59.3 la sută); frigidere, congelatoare – 28.5 mil. USD (majorare cu 60.9 
la sută); fire, cabluri şi alte conductoare izolate – 24.19 mil. USD (creştere cu 92.0 la 
sută); maşini automate de prelucrare a datelor – 14.02 mil. USD (sporire cu 11.7 la sută). 

Importul de produse ale industriei chimice a scăzut cu 3.9 la sută şi a totalizat 
223.26 mil. USD, componenta principală produse farmaceutice însumând 84.85 mil. USD 
(în creştere cu 17.7 la sută). O diminuare esenţială s-a înregistrat la importurile de 
insecticide, rodenticide, fungicide, ierbicide – cu 61.4 la sută (până la 18.03 mil. USD), 
precum şi de îngrăşăminte – cu 42.0 la sută (până la 8.21 mil. USD). 

Importurile de metale comune au constituit 8.1 la sută din total, ceea ce echivalează 
cu 219.42 mil. USD, în creştere cu 36.6 la sută; iar de materiale textile – 7.7 la sută (s-au 
majorat cu 14.8 la sută, până la 206.54 mil. USD). 
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Conform statisticii vamale, în anul 2006 au fost înregistrate importuri de produse 
energetice în valoare de 544.89 mil. USD (preţuri f.o.b.), cu 28.0 la sută mai mult faţă de 
anul precedent, creşterea fiind determinată de majorarea preţurilor. 

 
Tabelul 12. Importul de produse energetice  (preţuri f.o.b.) 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Ponderea
în totalul 

anului 2006 

Anul 2006
faţă de 

anul 2005 
  mil. USD % 

Resurse energetice-total (mil.USD) 194.24 232.83 308.57 425.86 544.89 100.0 128.0
Din CSI (mil.USD) 162.86 199.12 238.11 280.70 335.93 61.7 119.7
   Cărbune                           (mil.USD) 4.06 9.90 9.25 9.49 11.72 2.2 123.5
                                             (mii tone) 149.70 266.84 184.98 165.60 170.47   102.9
   Gaz natural                      (mil.USD) 81.36 79.50 83.61 97.14 170.17 31.2 175.2
                                             (mil m cub.) 1145.31 1238.08 1263.02 1418.55 1418.16   100.0
   Combustibil                     (mil.USD) 77.44 109.72 145.25 174.07 154.04 28.3 88.5
       Păcură                          (mil.USD) 2.92 2.72 3.06 2.88 4.64 0.9 161.1
                                             (mii tone) 24.02 21.51 19.15 12.98 16.53   127.3
       Combustibil diesel     (mil.USD) 37.94 54.19 76.58 99.92 91.81 16.8 91.9
                                             (mii tone) 190.44 237.41 231.04 198.34 154.90   78.1
       Benzine auto               (mil.USD) 21.33 33.06 38.07 35.34 13.60 2.5 38.5
                                             (mii tone) 98.37 137.35 108.36 73.72 21.36   29.0
       Altele                           (mil.USD) 15.25 19.75 27.54 35.93 43.99 8.1 122.4
Din restul lumii  (mil.USD) 31.38 33.71 70.46 145.16 208.96 38.3 144.0
   Păcură                              (mil.USD) 0.02 0.07 0.19     
                                             (mii tone) 0.14 0.44 0.39     
   Combustibil diesel         (mil.USD) 11.88 11.26 24.49 61.85 92.77 17.0 150.0
                                             (mii tone) 58.66 47.34 72.26 115.61 152.99   132.3
   Benzine auto                   (mil.USD) 16.01 18.25 41.53 76.00 107.00 19.6 140.8
                                             (mii tone) 69.35 65.27 104.00 140.86 171.83   122.0
   Altele                               (mil.USD) 3.47 4.20 4.37 7.31 9.00 1.7 123.1
 

Importurile din CSI au constituit 61.7 la sută din total, dar au crescut într-o măsură 
mai mică (cu 19.7 la sută) decât cele din restul lumii, care s-au majorat cu 44.0 la sută 
comparativ cu anul precedent. 

 
Diagrama 9. Repartiţia pe ţări a principalelor produse energetice importate în 2006 

Combustibil diesel

România
49.7%

Ucraina
44.9%

Belarus
5.4%

Păcură

Belarus
66.9%

România
2.3%

Ucraina
30.8%

 
Benzine auto

Alte ţări
6.2%

Bulgaria
3.9%

România
81.5%

Ucraina
8.4%

Cărbune

Ucraina
93.7%

Rusia
5.3%

Alte ţări
1.0%

 
Notă: ponderi în volumul fizic importat  
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Volumul fizic de păcură importată a crescut comparativ cu anul precedent cu 30.4 la 
sută; totodată, au scăzut cantităţile de combustibil diesel – cu 1.9 la sută şi de benzine auto 
– cu 10.0 la sută. Volumul de gaze naturale importate a rămas constant, având ca ţară de 
origine Rusia. Repartiţia pe ţări a produselor energetice importate în 2006 este prezentată 
în diagrama 9. 

Cantitatea de energie electrică importată a fost de 2.9 mlrd. kw/h, cu 80.1 la sută 
mai mare decât în anul precedent. Creşterea a fost determinată de stoparea alimentării cu 
energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan la sfârşitul anului 2005, consumul fiind 
acoperit prin importuri suplimentare. 

Exporturi de energie electrică nu s-au efectuat. 
 
Tabelul 13. Importul şi exportul de energie electrică  (preţuri FOB) 

2002 2003 2004 2005 2006 
  Cantitatea 

mil. kw/h 
Valoarea 
mil. USD 

Cantitatea
mil. kw/h

Valoarea
mil. USD

Cantitatea
mil. kw/h

Valoarea
mil. USD

Cantitatea 
mil. kw/h 

Valoarea 
mil. USD 

Cantitatea
mil. kw/h

Valoarea
mil. USD

Import 987.16 23.55 1757.40 39.14 1835.57 45.36 1600.22 38.21 2881.52 73.14
Ucraina* 987.16 23.55 1757.40 39.14 1835.57 45.36 1600.22 38.21 2881.52 73.14

Export     131.32 4.19 424.08 14.09 13.92 0.50     
România     131.32 4.19 423.98 14.08 13.92 0.50     
Ucraina         0.10 0.01         

* import net 

 
 
Balanţa serviciilor 

 
Balanţa serviciilor a înregistrat un sold negativ în valoare de 5.99 mil. USD, ce s-a 

diminuat de 3.8 ori comparativ cu cel din anul precedent (raportul dintre acest deficit şi 
PIB a fost de 0.2 la sută (diagrama 10). 

Diminuarea deficitului a fost determinată de majorarea prestărilor de servicii în 
exterior. 

Volumul comerţului exterior 
cu servicii a sporit cu 17.3 la sută, 
din care: prestările de servicii în 
CSI au crescut cu 28.7 la sută, în 
restul lumii – cu 16.4 la sută; 
importurile de servicii din CSI s-au 
majorat cu 20.0 la sută, din restul 
lumii – cu 13.0 la sută, balanţa 
serviciilor fiind deficitară pe ambele 
zone geografice (diagrama 11). 

 
 

Diagrama 10. Soldul balanţei serviciilor 
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Diagrama 11. Balanţa comerţului exterior cu servicii pe zone geografice (mil. USD) 
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Prestările de servicii în exterior s-au majorat cu 19.9 la sută până la 482.46 mil. 

USD, fiind influenţate de creşteri înregistrate la: transport – cu 53.77 mil. USD, călătorii – 
cu 7.10 mil. USD, construcţii – cu 4.65 mil. USD. Sporirea importurilor de servicii cu 14.8 
la sută până la 488.45 mil. USD a fost determinată de majorările consemnate la: călătorii – 
cu 47.09 mil. USD şi transport – cu 23.08 mil. USD (tabelul 14). 
 
Tabelul 14. Serviciile în dinamică 

2004 2005 2006 2006 faţă 
de 2005 

 
mil. USD %

Balanţa serviciilor -26.39 -22.98 -5.99 26.1
Export 336.88 402.38 482.46 119.9
Import -363.27 -425.36 -488.45 114.8 
  Transport 26.60 22.47 53.16 de 2.4 ori

  Export 142.64 169.55 223.32 131.7 
  Import -116.04 -147.08 -170.16 115.7 

  Călătorii -27.39 -40.28 -80.27 199.3
  Export 96.00 106.62 113.72 106.7 
  Import -123.39 -146.90 -193.99 132.1 

  Comunicaţii 26.53 32.09 35.39 110.3
  Export 45.34 59.37 63.29 106.6 
  Import -18.81 -27.28 -27.90 102.3 

  Alte servicii -52.13 -37.26 -14.27 38.3
  Export 52.90 66.84 82.13 122.9 
  Import -105.03 -104.10 -96.40 92.6 

Balanţa serviciilor de transport a înregistrat un excedent  în valoare de 53.16 mil. 
USD, de 2.4 ori mai mare decât cel din anul precedent. 

Exporturile au crescut cu 31.7 la sută, din care transportul de mărfuri s-a majorat cu 
43.6 la sută, în special transportul auto de mărfuri – cu 54.2 la sută, transportul feroviar de 
mărfuri – cu 37.2 la sută şi transportul prin conducte – cu 33.6 la sută (de remarcat că 
volumul fizic de gaz transportat prin conducte s-a diminuat cu 11.9 la sută). Transportul de 
pasageri s-a redus cu 6.9 la sută din cauza scăderii cu 13.2 la sută a transportului aerian de 
pasageri-nerezidenţi. 

Importul serviciilor de transport a înregistrat o creştere cu 15.7 la sută comparativ 
cu anul precedent, transporturile de mărfuri sporind cu 19.6 la sută (din care: transportul 
prin conducte – cu 74.9 la sută, transporturile auto de mărfuri – cu 17.5 la sută), iar cele de 
pasageri – cu 10.8 la sută (din care transportul aerian de pasageri – cu 10.6 la sută). 
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Soldul negativ înregistrat la serviciile de călătorii a atins o valoare aproximativ 
dublă faţă de cel din anul precedent, ajungând la 80.27 mil. USD. Cu toate că exporturile 
de servicii de călătorii s-au majorat atât la călătoriile de afaceri (cu 10.7 la sută), cât şi la 
cele în scop personal (cu 5.5 la sută), importurile au crescut într-un ritm mai înalt: cu 21.3 
la sută la călătorii de afaceri şi cu 45.9 la sută la călătorii în scop personal. 

 
 

Balanţa veniturilor 
 

Balanţa veniturilor realizate în anul 2006 a înregistrat un excedent în valoare de 
399.57 mil. USD, raportul acestui excedent la PIB a constituit 11.9 la sută (diagrama 12). 

Intrările de venituri au însumat 
605.88 mil. USD, cu 12.4 la sută mai 
mult comparativ cu anul precedent, 
ieşirile au însumat 206.31 mil. USD, 
crescând cu 51.9 la sută. 

Veniturile din munca rezidenţilor 
în străinătate au fost estimate la 573.00 
mil. USD, ceea ce reprezintă o pondere 
de 94.6 la sută din totalul intrărilor de 
venituri. 
 

Cea mai însemnată pondere în veniturile către plată a revenit veniturilor din 
investiţii directe – 53.0 la sută, care comparativ cu anul precedent s-au dublat. 

Principalele plăţi au fost, conform orarului, preconizate pentru serviciul procentual 
al obligaţiunilor de stat – 2.28 mil. USD şi al împrumuturilor: BNM de la FMI – 2.55 mil. 
USD, celor guvernamentale – 23.50 mil. USD, băncilor comerciale – 2.88 mil. USD şi 
întreprinderilor din alte sectoare – 23.13 mil. USD (inclusiv serviciul împrumuturilor 
primite de la companii afiliate – 11.34 mil. USD). 
 
 

Balanţa transferurilor curente 
 
Transferurile curente au înregistrat un excedent în valoare de 798.36 mil. USD, 

raportul căruia la PIB a constituit 23.8 la sută comparativ cu 19.1 la sută anul precedent 
(diagrama 13).  

Intrările de transferuri s-au 
majorat cu 40.0 la sută faţă de anul 
precedent, iar ieşirile – cu 37.3 la sută 
(tabelul 19). Valoarea granturilor şi 
asistenţei tehnice acordate Moldovei în 
2006 de către organismele 
internaţionale şi guvernele străine a 
fost evaluată la 154.85 mil. USD. 

Intrările de ajutor umanitar 
înregistrate de statistica vamală au 

Diagrama 13. Soldul balanţei transferurilor 
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constituit 10.05 mil. USD. Suma cotizaţiilor internaţionale plătite de către Moldova s-a 
cifrat la 5.90 mil. USD. 

Cea mai însemnată pondere (70.3 la sută) în total intrări de transferuri curente din 
exterior a fost cea a transferurilor efectuate de angajaţi ce lucrează mai mulţi ani peste 
hotare, care au fost  estimate la 602.82 mil. USD. 
 
Tabelul 15. Transferurile curente unilaterale în dinamică 
  2004 2005 2006 Anul 2006 faţă 

de anul 2005 
mil. USD   %

  Balanţa transferurilor curente 366.36 569.62 798.36 140.2
Credit 402.19 612.71 857.54 140.0 
Debit -35.83 -43.09 -59.18 137.3 
  Granturi şi asistenţă tehnică 115.39 132.20 153.38 116.0

Credit 117.67 133.27 154.85 116.2 
Debit -1.21 -0.79 -1.47 186.1 

  Învăţământ şi perfecţionarea cadrelor 9.72 10.94 6.86 62.7 
Credit 10.34 11.48 7.10 61.8 
Debit -0.62 -0.54 -0.24 44.4 

  Ajutor umanitar 17.64 9.84 10.50 106.7 
Credit 17.67 9.99 10.50 105.1 
Debit -0.03 -0.15    

  Cotizaţii în organizaţii internaţionale -4.71 -4.68 -5.85 125.0 
Credit     0.05   
Debit -4.71 -4.68 -5.90 126.1 

  Transferuri ale angajaţilor 220.60 391.98 596.36 152.1 
Credit 221.37 395.08 602.82 152.6 
Debit -0.77 -3.10 -6.46 2.1 

  Alte transferuri curente 6.65 29.06 37.11 126.5 
Credit 35.14 62.89 82.22 130.7 
Debit -28.49 -33.83 -45.11 134.5 
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CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR 
 

Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi în anul 2006 a totalizat intrări nete 
în valoare de 281.68 mil. USD (diagrama 14).  
 
Diagrama 14. Contul de capital şi financiar - componente principale (mil. USD) 
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Transferurile de capital au însumat ieşiri nete în valoare de 22.78 mil. USD, 

determinate de emigrare. 
Operaţiunile financiare s-au soldat cu un excedent în valoare de 304.46 mil. USD. 

 
Tabelul 16. Activele şi pasivele externe, fluxuri nete (mil. USD) 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Contul financiar 58.36 99.86 -42.09 59.83 304.46 

Active externe -68.85 -7.25 -184.77 -209.27 -172.07 
Investiţii directe -0.45 -0.11 -3.22 0.16 0.74 
Investiţii de portofoliu -1.49 0.40 -1.46 -1.19 -0.21 
Derivate financiare  -0.01 -0.46 -1.69 -0.12 
Alte investiţii -39.95 6.54 -31.64 -77.93 -31.72 

credite comerciale -19.47 -17.44 -27.35 -25.43 35.06 
valuta şi depozite -20.96 23.98 -5.63 -52.50 -66.78 
alte active 0.48  1.34   

Active de rezervă -26.96 -14.07 -147.99 -128.62 -140.76 
Pasive externe 127.21 107.11 142.68 269.10 476.53 

Investiţii directe 84.05 73.75 148.94 198.70 222.29 
Investiţii de portofoliu -25.89 -24.15 -8.31 -5.76 -4.47 
Derivate financiare  0.06 1.03 0.10 0.31 
Alte investiţii 69.05 57.45 1.02 76.06 258.40 

credite comerciale 11.22 27.32 36.61 60.10 28.13 
împrumuturi -2.29 -25.05 -4.63 -10.37 154.40 
valuta şi depozite 3.89 4.60 14.73 12.64 53.32 
alte pasive 56.23 50.58 -45.69 13.69 22.55 

 
La active financiare au fost înregistrate tranzacţiile rezidenţilor ce ţin de investiţii 

peste hotare, titluri de valoare externe, modificarea investiţiilor în străinătate sub formă de 
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valută şi depozite şi credite comerciale acordate nerezidenţilor, precum  şi a activelor 
oficiale de rezervă ale statului (tabelul 16). În anul 2006 activele externe s-au majorat mai 
puţin decât în anii precedenţi (172.07 mil. USD în 2006, comparativ cu 209.27 mil. USD 
în 2005 şi 184.77 mil. USD în 2004). În sensul creşterii activele au fost influenţate de 
majorarea rezervelor oficiale ale statului, a plasărilor la termen şi altor depozite ale 
băncilor autohtone în băncile din străinătate, iar în sensul diminuării – de onorarea de către 
nerezidenţi a angajamentelor pe termen scurt faţă de rezidenţi. 

Pasivele financiare reflectă investiţiile străine directe în Republica Moldova, 
tranzacţiile nerezidenţilor cu titluri emise de rezidenţi, modificarea depozitelor 
nerezidenţilor în băncile rezidente, precum şi fluxurile nete de credite comerciale şi 
împrumuturi din exterior. În anul 2006 angajamentele externe au crescut cu 476.53 mil. 
USD, comparativ cu 269.10 mil. USD în 2005 şi cu 142.68 mil. USD în 2004, majorări 
înregistrându-se la toate poziţiile.  
 

Investiţiile străine directe (tabelul 17) efectuate pe parcursul anului 2006 în 
economia naţională au fost evaluate conform datelor provizorii la 358.75 mil. USD, din 
care 126.29 mil. USD – în capital social (sub formă de bunuri – 25.27 mil. USD). Venitul 
reinvestit de nerezidenţi a fost evaluat la 43.27 mil. USD. 

Tragerile de noi împrumuturi de la firmele-mamă nerezidente (alt capital) au 
constituit 189.19 mil. USD, în creştere cu 39.6 la sută. Conform orarului au fost 
preconizate rambursări în sumă de 128.10 mil. USD, real s-au plătit 113.56 mil. USD. 
 
Tabelul 17. Investiţiile directe (mil. USD) 

2004 2005 2006  
intrări ieşiri net intrări ieşiri net intrări ieşiri net 

Investiţii directe 241.08 95.36 145.72 268.12 69.26 198.86 367.26 144.23 223.03 
peste hotare 1.81 5.03 -3.22 1.60 1.44 0.16 8.51 7.77 0.74 
în economia naţională 239.27 90.33 148.94 266.52 67.82 198.70 358.75 136.46 222.29 
    capital subscris 126.45 12.33 114.12 98.81 19.18 79.63 126.29 8.36 117.93 
         sector bancar 6.31 1.22 5.09 2.22 4.42 -2.20 33.18  33.18 
         alte sectoare 120.14 11.11 109.03 96.59 14.76 81.83 93.11 8.36 84.75 
   venit reinvestit 38.07  38.07 32.15  32.15 43.27  43.27 
         sector bancar 6.80  6.80 8.45  8.45 7.38  7.38 
         alte sectoare 31.27  31.27 23.70  23.70 35.89  35.89 
   alt capital (alte sectoare) 74.75 78.00 -3.25 135.56 48.64 86.92 189.19 128.10 61.09 
Structura sectorială a fluxurilor de 
investiţii  directe în economia 
naţională (%) 

         

     sector bancar 5.5 1.4 8.0 4.0 6.5 3.1 11.3  18.2 
     alte sectoare 94.5 98.6 92.0 96.0 93.5 96.9 88.7 100.0 81.8 

 
Stocul de investiţii directe acumulat în economia naţională până la sfârşitul anului 

2006 a fost evaluat la 1284.27 mil. USD, din care: capitalul subscris şi venitul reinvestit – 
950.99 mil. USD, alt capital – 333.28 mil. USD. Astfel, investiţiile străine directe ce revin 
pe cap de locuitor au constituit 359 USD. 

Investiţiile  de portofoliu (tabelul 18) efectuate pe parcursul anului 2006 au fost 
nesemnificative, ieşirile nete în valoare de 4.68 mil. USD au fost determinate de serviciul 
euroobligaţiunilor. 
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Tabelul 18. Investiţii de portofoliu (mil. USD) 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Investiţii de portofoliu -27.38 -23.75 -9.77 -6.95 -4.68 
Active (tranzacţiile cu titluri emise de nerezidenţi) -1.49 0.40 -1.46 -1.19 -0.21 
  Titluri de participare  -0.10 -0.16  -0.21 
     Alte sectoare  -0.10 -0.16  -0.21 
  Obligaţiuni şi alte titluri de creanţă -1.49 0.50 -1.30 -1.19  
     Bănci -1.49 0.50 -1.30 -1.19  
Pasive (tranzacţiile cu titluri emise de rezidenţi) -25.89 -24.15 -8.31 -5.76 -4.47 
  Titluri de participare 2.33 0.72 -0.81 0.60 1.89 
     Bănci 1.56 -0.25 -0.60 0.56 1.80 
          vânzarea acţiunilor  1.95 0.35 1.75 2.47 1.80 
          răscumpărarea acţiunilor  -0.39 -0.60 -2.35 -1.91  
     Alte sectoare 0.77 0.97 -0.21 0.04 0.09 
          vânzarea acţiunilor  1.49 1.96 0.99 0.20 0.29 
          răscumpărarea acţiunilor -0.72 -0.99 -1.20 -0.16 -0.20 
  Obligaţiuni şi alte titluri de angajamente -28.22 -24.87 -7.50 -6.36 -6.36 
     Sector guvernamental -28.22 -24.87 -7.50 -6.36 -6.36 
Notă: Tranzacţiile nerezident - nerezident nu sunt reflectate în balanţa de plăţi.  

 
La articolul derivate financiare au fost înregistrate swap-urile valutare efectuate de 

băncile comerciale, ce s-au soldat cu intrări nete în valoare de 0.19 mil. USD. 
 

Alte investiţii s-au soldat cu intrări nete de capital în valoare de 226.68 mil. USD, 
creanţele externe (active - diagrama15) majorându-se cu 31.72 mil. USD, iar 
angajamentele faţă de nerezidenţi (pasive - diagrama 16) – cu 258.40 mil. USD.  
 
Diagrama 15. Alte investiţii – active (mil. USD) 
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Activele externe sub formă de valută şi depozite s-au majorat în valoare netă cu 

66.78 mil. USD, în urma creşterii valutei şi depozitelor băncilor comerciale  în străinătate 
cu 77.59 mil. USD. Depozitele nerezidenţilor în băncile comerciale autohtone (pasive) s-
au majorat cu 53.32 mil. USD, în valoare netă. 
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Diagrama 16. Alte investiţii – pasive* (mil. USD) 
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Împrumuturile externe pe sectoare sunt prezentate în tabelul 19. În anul 2006 

Moldova a obţinut finanţare externă de la organismele financiare internaţionale, astfel 
BNM a valorificat primele două tranşe în valoare de 65.15 mil. USD, din noul program de 
finanţare al FMI, rambursând din împrumuturile anterioare 24.10 mil. USD. 
 
Tabelul 19. Împrumuturi externe (mil. USD) 

2003 2004 2005 2006 
 valorifi-

cări 
rambur-

sări 
valorifi-

cări 
rambur-

sări 
valorifi-

cări 
rambur-

sări 
valorifi-

cări 
rambur-

sări 
Împrumuturi ale autorităţilor monetare   
(BNM de la FMI) 22.26 21.61  21.62 65.15 24.10

Împrumuturi guvernamentale 25.36 47.98 40.41 59.46 25.91 40.70 118.87 61.08
     din care: reeşalonate     2.48 17.73 15.42   87.71 14.45
Împrumuturi bancare 16.05 6.61 23.39 21.13 15.57 14.29 24.22 16.73
   pe termen lung 7.45 6.61 20.39 12.03 15.57 12.29 24.22 16.73
   pe termen scurt 8.60 3.00 9.10  2.00 
Împrumuturi ale altor sectoare 60.41 50.02 94.39 60.62 126.82 102.06 163.88 115.81
   pe termen lung 57.66 47.96 93.82 59.33 118.05 94.79 151.81 110.36
    din care: reeşalonate     2.51 10.50 
   pe termen scurt 2.75 2.06 0.57 1.29 8.77 7.27 12.07 5.45
TOTAL  101.82 126.87 158.19 162.82 168.30 178.67 372.12 217.72
TOTAL fără cele reeşalonate  99.34 126.87 140.46 147.40 165.79 168.17 284.41 203.27

 

Guvernul a efectuat trageri reale în valoare de 31.16 mil. USD, preconizând spre 
rambursare 61.08 mil. USD, din care 14.45 mil. USD au fost reeşalonate, realmente fiind 
plătiţi 41.73 mil. USD. 

În urma negocierilor cu Clubul Creditorilor de la Paris, Guvernul Republicii 
Moldova a obţinut în mai 2006 reeşalonarea unei părţi din datoriile externe bilaterale: 
suma include arieratele acumulate până la 30 aprilie 2006 şi datoriile cu termen de 
scadenţă între 1 mai 2006 şi 31 decembrie 2008. 

Agenţii economici din alte sectoare au împrumutat 163.88 mil. USD. Spre 
rambursare conform orarului au fost preconizaţi 115.81 mil. USD, dar s-au achitat 83.87 
mil. USD, sumele neachitate (arieratele) fiind înregistrate la alte pasive. 
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Tabelul 20. Alte pasive (mil. USD) 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Alte pasive  56.23 50.58 -45.69 13.69 22.55 

Sector guvernamental 23.15 37.59 -39.91 16.89 -60.90 
acumularea arieratelor la principal 25.92 33.56 17.85 17.34 19.35 
acumularea arieratelor la dobândă 1.12 7.39 6.02 0.54 6.74 
achitarea arieratelor la principal -1.49 -1.88 -54.87 -0.70 -0.05 
achitarea  arieratelor la dobândă -0.40 -1.48 -1.08 -0.29   
reeşalonarea arieratelor -2.00  -7.83  -86.94 

Alte sectoare 33.08 12.99 -5.78 -3.20 83.45 
acumularea arieratelor la principal 35.34 22.99 20.94 14.64 80.45 
acumularea arieratelor la dobândă 11.14 5.45 4.13 5.62 5.81 
achitarea arieratelor la principal -8.63 -14.88 -15.58 -9.79 -2.81 
achitarea  arieratelor la dobândă -3.20 -0.57 -0.07 -0.22  
reeşalonarea arieratelor   -15.20 -4.81  
anularea arieratelor    -8.64  
altele -1.57     

 
Arieratele acumulate pe parcursul anului 2006 au constituit în valoare netă 22.55 

mil. USD, din care: cele guvernamentale s-au micşorat cu 60.90 mil. USD (în urma 
reeşalonării), iar cele ale agenţilor economici din alte sectoare s-au majorat cu 83.45 mil. 
USD (tabelul 20).  

 
La sfârşitul anului 2006 activele oficiale de rezervă ale statului au însumat 775.29 

mil. USD, nivel suficient pentru acoperirea importului curent de bunuri şi servicii pe 
parcursul a 3 luni (diagrama 17). 

Rezervele statului au crescut în urma tranzacţiilor efective reflectate în balanţa de 
plăţi cu 140.76 mil. USD, a schimbărilor de preţ – cu 0.20 mil. USD şi a fluctuaţiei ratei 
de schimb a altor valute faţă de dolarul SUA – cu 36.90 mil. USD.  

De menţionat că în 2006 BNM a cumpărat devize străine de pe piaţa internă 
valutară în sumă de 122.07 mil. USD.  

Pentru serviciul datoriei externe au fost îndreptate 93.00 mil. USD, pentru 
întreţinerea ambasadelor – 5.36 mil. USD, pentru cotizaţii în organizaţiile internaţionale – 
3.92 mil. USD. 
 
Diagrama 17. Activele de rezervă ale Republicii  Moldova 
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PREZENTAREA ANALITICĂ A BALANŢEI DE PLĂŢI  
 
Tabelul 21. Sinteza balanţei de plăţi a Moldovei în prezentare analitică  (mil. USD) 

 2004 2005 2006 
CONTUL CURENT -58.51 -263.34 -403.65 
Bunuri  -754.17 -1,191.50 -1,590.90 
Servicii -26.39 -22.98 -5.99 
Venituri  356.64 403.45 399.57 
Transferuri curente  365.41 547.69 793.67 
CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR 140.24 176.20 271.58 
Transferuri de capital  -18.77 -16.87 -22.78 
Investiţii directe, inclusiv 130.47 186.06 223.03 
     în economia naţională 133.69 185.90 222.29 
Investiţii de portofoliu   -9.77 -6.95 -4.68 
     Active -1.46 -1.19 -0.21 
     Pasive -8.31 -5.76 -4.47 
Derivate financiare  0.57 -1.59 0.19 
Alte investiţii  37.74 15.55 75.82 
     Active -31.64 -77.93 -31.72 
     Pasive 69.38 93.48 107.54 
         împrumuturi* 18.04 20.74 26.09 
              guvernamentale -19.14 -14.79 -29.92 
               bancare 2.26 1.28 7.49 
               ale altor sectoare 34.92 34.25 48.52 
          alte fluxuri de capital 51.34 72.74 81.45 
Erori şi omisiuni  112.46 185.41 117.28 
BALANŢA GLOBALĂ 194.19 98.27 -14.79 
Finanţarea  -194.19 -98.27 14.79 
     Împrumutul de la FMI (net)  -21.61 -21.62 41.05 
     Modificarea activelor de rezervă** -147.99 -128.62 -140.76 
     Finanţarea excepţională -24.59 51.97 114.50 
din care:    
Transferuri unilaterale 6.91 34.97 4.69 
         granturi interguvernamentale 5.96 13.04 4.69 
         anulare a datoriei externe 0.95 21.93  
Investiţii directe 63.32 12.80  
          investiţii directe determinate de reducerea datoriei  63.32 2.00  
          investiţii directe - altele  10.80  
Alte investiţii – pasive -27.96 16.20 110.26 
          împrumuturi reeşalonate 17.73 2.51 87.71 
          arierate (nete), inclusiv cele aferente reeşalonării -45.69 13.69 22.55 
Achitări în avans / plăţi ulterioare reeşalonate -66.86 -12.00 -0.45 
* fără cele reeşalonate; **(-) - majorare, (+) – micşorare 
 

În prezentare analitică balanţa globală a Moldovei  s-a soldat cu un deficit în valoare 
de 14.79 mil. USD. Finanţarea excepţională (114.50 mil. USD) a fost constituită în 
principal din granturi (4.69 mil. USD) şi din angajamente sub formă de împrumuturi 
reeşalonate conform condiţiilor acceptate la Clubul Creditorilor de la Paris în mai 2006 
(87.71 mil. USD). 


