Publicat pe (http://bnm.md)
Piața ﬁnanciară
Comunicate

Statistică

Extinde Ascunde

Press room

Comunicat al BNM - Evoluţia transferurilor de mijloace

băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor
ﬁzice prin intermediul băncilor din Republica Moldova,
decontări nete, în anul 2013

În anul 2013 volumul total al transferurilor bancare de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor
ﬁzice din Republica Moldova a constituit 1,608.98 milioane dolari SUA, ceea ce este cu 7.7 la sută mai mult
comparativ cu anul 2012. De menţionat că 89.0 la sută din ele au fost efectuate prin sisteme de transfer
internaţional de bani fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi.
Structura valutară a transferurilor prin sisteme de transfer internaţional de bani, pe parcursul anului 2013, a
fost caracterizată prin echilibrarea relativă a ponderilor deţinute de EUR, RUB şi USD. Aceasta s-a realizat în
urma creşterii, în anul 2013 comparativ cu anul 2012, a cotei transferurilor în ruble ruseşti cu 9.6 puncte
procentuale, până la 33.6 la sută. Concomitent, cota transferurilor în EUR a scăzut cu 2.0 puncte procentuale,
până la 35.1 la sută, iar a celor în dolari SUA – cu 7.6 puncte procentuale, până la 31.3 la sută.
Din punctul de vedere al provenienţei geograﬁce, transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea
persoanelor ﬁzice au avut următoarea distribuţie: transferurile din Rusia au constituit ponderea majoră de
68.0 la sută (în creştere cu 2.4 puncte procentuale în comparaţie cu anul 2012), din Italia – 9.3 la sută (în
creştere cu 0.2 puncte procentuale), din Israel – 6.3 la sută (în creştere cu 0.9 puncte procentuale), din SUA –
4.8 la sută (în decreştere cu 0.1 puncte procentuale), din Franţa – 1.3 la sută (aceeaşi pondere ca şi în anul 2012).
De menţionat că transferurile din aceste cinci ţări reprezintă 89.7 la sută din total.
Banca Naţională a Moldovei atrage atenţia asupra faptului că transferurile de mijloace băneşti din străinătate
efectuate în favoarea persoanelor ﬁzice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetăţenilor
Republicii Moldova ce lucrează peste hotare, ci includ şi astfel de transferuri unilaterale, precum: pensii,
indemnizaţii, moşteniri, cadouri, diverse contribuţii primite de persoane ﬁzice de peste hotare. De remarcat că
aici nu se includ transferurile efectuate prin intermediul băncilor din raioanele din partea stângă a Nistrului,
ceea ce face diﬁcilă compararea statisticii BNM cu statistica altor ţări.
Seriile dinamice privind evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea
persoanelor ﬁzice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999-2013 pot ﬁ găsite pe
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Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea ﬂuctuaţiilor sezoniere şi a efectelor de calendar pentru a
permite analiza evoluţiei fenomenului economic.
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