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Introducere
În ultimele decenii, globalizarea – interacţiunea tot mai intensă între economiile naţionale –
a primit un nou impuls, pe de o parte datorită schimbărilor politice, iar pe de altă parte, progreselor
tehnologice în domeniul informatic şi al comunicaţiilor. Interdependenţa pieţelor financiare
mondiale a crescut considerabil, iar externalizarea proceselor de producţie creatoare de valoare
adăugată a luat o tot mai mare amploare. Aceste evoluţii au avut, pe ansamblu, un impact pozitiv
asupra economiilor naţionale. Cu toate acestea, prin rapiditatea şi modul în care s-a extins la nivel
mondial, recenta criză economico-financiară declanşată în SUA dezvăluie riscurile economice
majore asociate globalizării.
În compilarea statisticilor macroeconomice, numărul tot mai mare de companii care desfăşoară
afaceri la scară internaţională, mobilitatea indivizilor, bunurilor, serviciilor şi capitalurilor
financiare, precum şi complexitatea din ce în ce mai ridicată a operaţiunilor desfăşurate de agenţii
economici reprezintă principalele provocări pentru producătorii de date. Depăşirea acestora
presupune actualizarea şi îmbunătăţirea permanentă a metodologiilor folosite atât în procesul de
colectare a datelor primare, cât şi în ceea ce priveşte varietatea situaţiilor statistice produse şi
forma în care acestea sunt diseminate publicului.
Studiul de faţă îşi propune să prezinte atât dificultăţile întâmpinate în prezent de compilatorii
statisticilor sectorului extern, în marea lor majoritate bănci centrale, precum şi principalele
schimbări metodologice ce vor fi implementate în perioada următoare. Lucrarea este structurată
în trei capitole. Primul capitol prezintă statistica balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale
internaţionale, modul în care aceasta poate fi folosită în diverse analize macroeconomice,
precum şi legătura cu alte statistici macroeconomice. Al doilea capitol reflectă principalele
modificări aduse de cea de a VI-a ediţie a Manualului de balanţă de plăţi şi poziţie investiţională
internaţională (BPM6) asupra statisticilor sectorului extern, precum şi cerinţele de raportare pe
plan internaţional. Ultimul capitol este dedicat prezentării procesului actual de implementare a
noilor standarde de compilare.

9

Banca Naţională a României
Caiete de studii, mai 2012

1. Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională
în statistica conturilor naţionale
Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, lucrări statistice de bază pentru decidenţii
de politici economice, oferă informaţii cu privire la mărimea şi structura comerţului internaţional
cu bunuri şi servicii al unei ţări, precum şi la stocurile şi tranzacţiile financiare ale acelei ţări cu
restul lumii. O analiză detaliată a evoluţiei componentelor acestor statistici evidenţiază şi informaţii
cu privire la creanţele şi angajamentele internaţionale ale economiei, inclusiv lichiditatea şi
datoria externă, punând astfel în evidenţă competitivitatea externă a acelei economii şi gradul de
atractivitate a mediului intern de afaceri. Din aceste motive, balanţa de plăţi poate fi considerată
un barometru al activităţii economice a unei ţări.
Balanţa de plăţi (BP), alături de poziţia investiţională internaţională (PII), este parte integrantă a
conturilor internaţionale, reflectând evoluţia activelor şi pasivelor externe. Conturile internaţionale
ilustrează relaţiile economice ale rezidenţilor cu nerezidenţii, oferind un cadru integrat pentru
analize macroeconomice internaţionale, inclusiv analize referitoare la performanţa economică,
evoluţia cursului de schimb, managementul activelor de rezervă sau vulnerabilitatea economică la
şocuri externe.
Figura 1. BP şi PII – Sinteze statistice ale relaţiilor economice cu nerezidenţii
Restul lumii

BP

Relaţiile economice ale unei ţări

PII

Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale unei economii cu restul
lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără
contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare.
Principalele componente ale balanţei de plăţi sunt: contul curent, contul de capital şi contul
financiar. Contul curent reflectă expunerea unei economii faţă de restul lumii, în timp ce contul de
capital şi contul financiar explică modul în care aceasta este finanţată. Teoretic, balanţa de plăţi este
echilibrată, în sensul că suma plăţilor este egală cu suma încasărilor (creditul este egal cu debitul),
dar în practică se înregistrează erori şi omisiuni deoarece în procesul compilării balanţei de plăţi
datele sunt adeseori obţinute din surse diferite, ceea ce face ca procesul de contabilizare prin dublă
intrare să aibă unele limite. Deoarece lipsurile şi inadvertenţele tind să se compenseze, erorile şi
omisiunile nu pot fi considerate un bun indicator al acurateţei balanţei de plăţi, dar dacă acestea
înregistrează valori mari şi persistente în timp pe aceeaşi parte (credit sau debit), credibilitatea
întregii balanţe este afectată.
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În timp ce în balanţa de plăţi se înregistrează numai fluxuri (tranzacţii), poziţia investiţională
internaţională oglindeşte stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile
la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor
privind fluxurile tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi),
luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări
financiare din intervalul de timp analizat.
Tabelul 1. Corelaţia între BP şi PII

Stoc la începutul
perioadei

BP: Contul curent
Contul de capital
Contul financiar
Tranzacţii

Alte modificări
Alte
Influenţe Influenţe
de curs
de preţ
ajustări

Stoc la sfârşitul
perioadei

ACTIVE
Investiţii directe
în străinătate

ACTIVE
Investiţii directe
în străinătate







ACTIVE
Investiţii directe
în străinătate

Investiţii de portofoliu

Investiţii de portofoliu







Investiţii de portofoliu

Derivate financiare

Derivate financiare







Derivate financiare

Alte investiţii

Alte investiţii







Alte investiţii

Active de rezervă

Active de rezervă







Active de rezervă

PASIVE

PASIVE

PASIVE

Investiţii directe
în România

Investiţii directe
în România







Investiţii directe
în România

Investiţii de portofoliu

Investiţii de portofoliu







Investiţii de portofoliu

Derivate financiare

Derivate financiare







Derivate financiare







Alte investiţii
Poziţia investiţională
internaţională netă

Alte investiţii
Alte investiţii
Poziţia investiţională
Erori şi omisiuni
internaţională netă

Soldurile (stocurile) din PII se determină conform formulei:
SF = SI + T + IC + IP + AM,
unde:
SF = sold (stoc) final;
SI = sold (stoc) iniţial;
T = tranzacţii efective înregistrate în BP;
IC = influenţe de curs;
IP = influenţe de preţ;
AM = alte modificări (de volum).
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Conturile internaţionale sunt structurate pe componente, fiecare dintre ele descriind un fenomen
economic distinct, totodată fiind ilustrată şi relaţia dintre aceste componente.
Armonizate din punct de vedere conceptual cu sistemul conturilor naţionale (SCN), conturile
internaţionale corespund contului restul lumii al SCN, fiecare componentă, şi anume: contul curent
(exporturi şi importuri de bunuri şi de servicii, venituri primare, venituri secundare), contul de
capital, activele şi pasivele externe nete, regăsindu-se în ambele statistici. Diferenţele dintre cele
două lucrări statistice constau în faptul că balanţa de plăţi este abordată din perspectiva sectoarelor
rezidente, în timp ce sectorul restul lumii din SCN este analizat din perspectiva nerezidenţilor.
Figura 2. Conturile Internaţionale – componentă a cadrului statistic macroeconomic
Sistemul Conturilor Naţionale
Tranzacţii / Balanţa de plăţi
Contul de bunuri şi servicii

Alte fluxuri:

Contul de producţie
Valoare adăugată / PIB
Contul de exploatare
Excedent de exploatare
Contul de distribuire a veniturilor
Venitul naţional
Contul de distribuire a veniturilor secundare
Venitul disponibil
Contul de utilizare a venitului
Economii
Sold
la începutul
perioadei

Conturile de acumulare
Contul de capital

Active
nefinanciare

Capacitatea (+) sau
necesarul (-) de finanţare

Active şi pasive
financiare

Contul financiar

Variaţii nete

Capacitatea (+) sau
necesarul (-) de finanţare

Contul altor modificări
de active nefinanciare

Sold
la sfârşitul
perioadei
Active
nefinanciare

Contul altor modificări
de active financiare

Active şi pasive
financiare

Alte modificări nete

Variaţii nete

Notă: Componentele marcate cu verde nu fac parte din conturile internaţionale. Săgeţile reflectă
contribuţia activelor la producţie şi la generarea veniturilor (de exemplu, utilizarea activelor nefinanciare
ca input pentru realizarea producţiei, utilizarea activelor financiare pentru a obţine profit şi dividende).
Sursa: IMF (2009), “Balance of Payments and International Investment Position Manual,
Sixth Edition (BPM6)”, p. 8.
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Armonizarea celor două seturi de date este extrem de importantă în realizarea unor analize
complexe întocmite pentru diferite scopuri, între care: elaborarea şi implementarea politicilor
macroeconomice, proiecţii ale indicatorilor macroeconomici, studii privind comportamentul
pieţelor reale şi financiare sau comparaţii bilaterale şi multilaterale între economii diferite.
La nivel naţional soldul contului curent este egal cu diferenţa între economii şi investiţii. Această
egalitate este demonstrată astfel:
PIB = C + G + I + X – M,
unde:
PIB = Produsul intern brut;
C = Consumul gospodăriilor;
G = Consumul guvernamental;
I = Investiţiile (sau Formarea brută de capital);
X = Export de bunuri şi servicii;
M = Import de bunuri şi servicii.
Având în vedere că venitul naţional brut disponibil (VNBD) se calculează prin adăugarea la
valoarea PIB a veniturilor primare şi secundare obţinute din relaţia cu nerezidenţii:
VNBD = C + G + I + X – M + BVP + BVS,
unde:
BVP = Balanţa veniturilor primare;
BVS = Balanţa veniturilor secundare,
iar
Soldul contului curent (SCC) = X – M + BVP + BVS
rezultă:
SCC = VNBD – C – G – I

echivalent

VNBD = C + G + I + SCC

Pe de altă parte, în contul de utilizare a venitului din SCN:
Economiile brute (S) = VNBD – C – G
Rearanjând ecuaţiile de mai sus, rezultă că:
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S = I + SCC
sau
S – I = SCC
În aceste condiţii, coerenţa datelor facilitează înţelegerea modului în care guvernul îşi finanţează
deficitul, respectiv din surse interne sau din surse externe, sau cum contribuie relaţia economii –
investiţii din fiecare sector economic la formarea soldului contului curent.
Oferind posibilitatea analizei raporturilor de schimb la nivel macroeconomic, balanţa de plăţi se
constituie ca un instrument important în modelarea şi coordonarea politicilor comerciale externe.
Atunci când apare un dezechilibru cronic la nivelul balanţei comerciale, teoretic acesta poate
fi redus printr-un pachet de măsuri de natură fiscală (facilităţi fiscale pentru investitorii străini,
subvenţii, credite preferenţiale) sau de natură comercială (promovarea şi stimularea exporturilor).
În acest sens se poate observa că soldurile balanţei de plăţi constituie fundamentul pentru o serie de
politici macroeconomice: fiscală, monetară, valutară, comercială (tarifare şi netarifare), strategii
de finanţare pe termen mediu şi lung.
Când o economie consumă mai mult decât obţine ca venituri, economiseşte mai puţin decât
investeşte sau când statul cheltuie mai mult decât încasează din impozite şi taxe, acesta se confruntă
cu un deficit. Acest deficit poate fi finanţat şi de pe pieţele externe. Nevoia de finanţare se exprimă
ca diferenţă între intrările de resurse şi ieşirile de resurse.
Luând în considerare relaţia economică:
SCC = FKN + RT,
unde:
FKN = tranzacţiile nete în contul de capital şi financiar;
RT = tranzacţiile nete cu active de rezervă,
deficitul contului curent poate fi finanţat alternativ sau cumulativ prin:
• atragerea de capital străin sub forma transferurilor de capital, investiţiilor directe,
investiţiilor de portofoliu sau a împrumuturilor contractate din străinătate;
• amânarea rambursării datoriei externe contractate anterior şi crearea de arierate
financiare în raporturile cu creditorii externi;
• utilizarea unei părţi din rezervele internaţionale pentru a achita datoriile scadente.
Una dintre cele mai recomandate forme de finanţare a deficitului de cont curent pentru ţările
emergente din Uniunea Europeană sunt fondurile europene nerambursabile. O parte dintre acestea
se clasifică la transferuri de capital, contribuind în mod direct la finanţarea acestui deficit. Pe de
altă parte, fondurile europene care se clasifică la transferuri curente vor reduce deficitul contului
14
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curent. Pentru potenţiali investitori străini, creşterea capacităţii administrative în ceea ce priveşte
eligibilitatea proiectelor finanţate prin fonduri europene conduce la o îmbunătăţire a previziunilor
legate de economia respectivă, sporind gradul de încredere asupra eficienţei măsurilor autorităţilor
în privinţa asigurării unui mediu economic stabil pe termen lung. Investiţiile străine directe sunt
considerate o sursă stabilă de finanţare a contului curent, cu implicaţii economice pe termen lung,
oferind tehnologie şi management performant. Influxurile de investiţii directe, împrumuturile
atrase de la bănci străine sau din emisiunea de obligaţiuni pe pieţele internaţionale pot contribui în
mod direct la formarea de capital.
În absenţa unei finanţări autonome, sunt necesare o serie de măsuri printre care: acordarea de
stimulente pentru atragerea fondurilor private, utilizarea activelor de rezervă sau alte măsuri de
ajustare controlată a deficitului de cont curent. Atragerea fondurilor private poate fi realizată prin
adoptarea unor politici economice care să asigure un mediu economic stabil şi care să încurajeze
investiţiile pe termen lung.
Activele de rezervă pot fi folosite pentru a finanţa oscilaţii sezoniere ale plăţilor şi încasărilor
externe. Acestea îndeplinesc o funcţie tampon foarte utilă, în situaţia unor şocuri temporare, cum
ar fi o recoltă agricolă mai slabă sau o reducere neprevăzută a ofertei de bunuri şi servicii.
În analiza balanţei de plăţi, şi în particular în analiza sustenabilităţii soldului contului curent,
este foarte importantă cunoaşterea factorilor care influenţează rata rentabilităţii şi riscul asociat
activelor şi pasivelor externe: rata dobânzii, profitabilitatea investiţiilor străine directe sau a
celorlalte categorii de investiţii, evoluţia cursului de schimb, măsurile de politică fiscală. Astfel,
în fundamentarea deciziilor privind finanţarea este necesară analiza cauzelor care stau la baza
deficitului de cont curent.
În acest context se evidenţiază rolul fundamental pe care îl are balanţa de plăţi în tabloul general
de finanţare a unei economii, sintetizând pe de o parte schimburile internaţionale ale unei ţări şi pe
de altă parte acoperirea nevoii de finanţare interne prin atragerea de resurse externe.
Este relevant faptul că în multe ţări banca centrală este instituţia responsabilă pentru elaborarea
statisticilor sectorului extern, şi anume balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi
datoria externă, asigurând coerenţa şi compatibilitatea acestora cu statistica monetară şi financiară
şi conturile naţionale.
În România, conform legislaţiei naţionale în domeniul statistic – Legea nr. 312/2004 privind
Statutul BNR şi Legea nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România,
instituţia abilitată să elaboreze balanţa de plăţi este Banca Naţională a României. În exercitarea
funcţiei statistice, Banca Naţională a României a emis Regulamentul BNR nr. 31/2011 privind
raportarea de date şi informaţii statistice, care asigură baza legală pentru colectarea de date şi
informaţii statistice atât din sectorul financiar (instituţiile financiare monetare, instituţiile financiare
nebancare şi fondurile de investiţii), cât şi din economia reală.
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2. Referinţe metodologice privind compilarea balanţei de plăţi
şi a poziţiei investiţionale internaţionale
Folosirea unei metodologii statistice comune de compilare, aplicată uniform pe plan internaţional,
este deosebit de importantă pentru analizele macroeconomice care presupun comparaţii între
economii diferite.
Încă de la înfiinţarea sa, Fondul Monetar Internaţional, prin Departamentul de Statistică, s-a
implicat activ în proiectarea şi dezvoltarea unor standarde internaţionale de compilare a diverselor
statistici macroeconomice. Statisticile asupra cărora FMI are un interes sporit sunt cele legate
de Sistemul Conturilor Naţionale, de evoluţia preţurilor, de evoluţia diverşilor indicatori fiscali,
monetari şi de stabilitate financiară, precum şi de evoluţia sectorului extern: balanţa de plăţi, poziţia
investiţională internaţională, datoria externă şi rezervele internaţionale1.
Cadrul metodologic standard pentru compilarea statisticilor privind balanţa de plăţi şi poziţia
investiţională internaţională este oferit de Manualul de balanţă de plăţi elaborat de Fondul Monetar
Internaţional. Din 1948, anul apariţiei primei ediţii a manualului şi până în prezent, acesta a suferit
revizii succesive. Elaborarea manualului a urmărit realizarea unei coerenţe ridicate cu Sistemul
Conturilor Naţionale şi Manualul Statisticilor Monetare şi Financiare, asigurând concordanţa
deplină în privinţa clasificării instrumentelor financiare şi utilizând aceeaşi terminologie, precum
şi cu definiţia OCDE privind investiţiile străine directe.
Principalele obiective ale acestui manual sunt:
• să asigure şi să explice concepte, definiţii, clasificări şi convenţii pentru statisticile
balanţei de plăţi şi ale poziţiei investiţionale internaţionale;
• să îmbunătăţească comparabilitatea datelor prin promovarea liniilor directoare adoptate
la nivel internaţional;
• să descrie legăturile dintre balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi alte
statistici macroeconomice, pentru asigurarea promovării consistenţei între diferitele serii
de date;
• să reflecte legătura dintre datele din sfera balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale
internaţionale şi cele din conturile naţionale.
Fiecare nouă ediţie a apărut ca răspuns la evoluţiile economice şi financiare la nivel mondial, la
noile cerinţe de analiză a datelor, precum şi la experienţa practică acumulată. Ediţia 2009, cea mai
recentă, urmează să fie aplicată la nivel european începând cu anul 2014. Trei factori majori au
condus la apariţia celei de-a şasea ediţii: globalizarea, inovaţia financiară şi complexitatea tot mai
mare a componentelor conturilor naţionale.
1
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2.1. Principalele modificări aduse de BPM6 faţă de ediţia precedentă
Cele mai importante modificări metodologice se referă la2:
a) Modificarea structurii balanţei comerciale şi a balanţei serviciilor
Cele mai ample modificări au drept surse: reclasificarea merchanting-ului de la capitolul „Servicii”
la capitolul „Bunuri”, reclasificarea bunurilor pentru prelucrare şi a reparaţiilor la bunuri de la
capitolul „Bunuri” la capitolul „Servicii”; includerea şi definirea unor noi concepte aferente
serviciilor de asigurare şi ale fondurilor de pensii, precum şi modificarea modului de calcul al
acestora; includerea serviciilor de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) între
componentele standard ale contului curent la capitolul „Servicii”.
Ca urmare a modificării structurii balanţei comerciale, vor exista diferenţe metodologice şi valorice
între capitolul „Bunuri” al balanţei de plăţi şi datele de export/import din statistica comerţului
internaţional. Noul manual al balanţei de plăţi propune realizarea şi publicarea unei matrice de
reconciliere între cele două statistici care să explice utilizatorilor sursa acestor diferenţe, să asigure
transparenţa datelor şi evitarea confuziilor.
Merchanting-ul se referă la cumpărarea de bunuri de la un nerezident, urmată de vânzarea către
alt nerezident, fără ca bunurile să treacă fizic graniţa ţării. Faţă de standardele actuale, în noua
metodologie sunt înregistrate ca operaţiuni de merchanting inclusiv cazurile în care vânzarea şi
cumpărarea bunurilor au loc în perioade diferite.
Conform cerinţelor noului manual, merchanting-ul se va reclasifica de la „Servicii” la capitolul
„Bunuri”. Compilarea componentei “Merchanting” în cadrul balanţei comerciale presupune
următoarele:
• înregistrarea ca export negativ a achiziţionării bunurilor;
• înregistrarea ca export pozitiv a vânzării bunurilor;
• determinarea poziţiei “Merchanting – export net de bunuri” ca diferenţă între preţul de
vânzare şi preţul de cumpărare.
Dificultatea compilării acestei poziţii o reprezintă identificarea corectă a ţării partenere şi evitarea
distorsiunilor în repartizarea geografică (în special în cazul în care bunul este revândut într-o
perioadă ulterioară cumpărării). Având în vedere faptul că tranzacţiile sunt alocate geografic
la valoarea integrală a bunului comercializat (export/export negativ), exportul net provine din
diferenţă, neputând fi alocat unei singure ţări.
Acest tip de tranzacţii se înregistrează la poziţia „Merchanting” doar în economiile comercianţilor
care le realizează. În economiile ţărilor partenere la export şi la import, tranzacţiile de vânzare,
2

O sinteză comparativă a versiunilor a V-a şi a VI-a ale Manualului de balanţă de plăţi este prezentată în anexă.
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respectiv cumpărare se înregistrează ca operaţiuni normale de export sau import de bunuri (mărfuri
generale), pe baza principiului ţara de destinaţie la export, respectiv ţara de expediţie (intra UE)
sau ţara de origine (extra UE) la import, fără a se înregistra vreo opţiune la poziţia „Merchanting”.
Exemplu: Un comerciant român cumpără un bun din Rusia şi îl revinde către un nerezident din
Polonia.
RU

Cumpărare

ţara de origine

RO
comerciant

Vânzare

PL
ţara de
destinaţie

În balanţa de plăţi, tranzacţiile se înregistrează astfel:
RU: SCI Export către PL

RO: Merchanting

PL: SCI Import din RU

Export negativ din RU
				

Export către PL

unde:
SCI = statistica comerţului internaţional.
De menţionat este şi faptul că dacă forma fizică a bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de
merchanting suferă transformări semnificative, tranzacţiile de vânzare-cumpărare se vor înregistra
ca importuri/exporturi clasice, nu ca merchanting.
Serviciile de prelucrare a bunurilor deţinute de terţi cuprind servicii de procesare, asamblare,
etichetare, ambalare şi alte asemenea, inclusiv rafinarea petrolului sau lichefierea gazului, efectuate
de companii care nu deţin proprietatea bunurilor respective.
Noua metodologie propune excluderea „Bunurilor pentru prelucrare” de la capitolul „Bunuri”,
concomitent cu includerea la capitolul „Servicii” a poziţiei „Servicii de prelucrare a bunurilor
deţinute de terţi”. Având în vedere că nu are loc un schimb de proprietate, mişcarea fizică a bunului
expediat pentru prelucrare nu se va mai înregistra în balanţa de plăţi, ci se va înregistra doar
valoarea serviciului prestat.
Conform concluziilor unor studii efectuate3 şi recomandărilor organismelor internaţionale,
utilizarea datelor din statistica comerţului internaţional, respectiv componenta „Bunuri pentru
prelucrare”, pentru compilarea poziţiei „Servicii de prelucrare a bunurilor deţinute de terţi” în
balanţa de plăţi poate distorsiona valorile şi alocarea geografică a acestor servicii.
Valoarea serviciilor de prelucrare nu este neapărat egală cu diferenţa între valoarea bunului înainte
de prelucrare şi valoarea acestuia după prelucrare; cea de-a doua poate include câştiguri sau
3
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pierderi din deţinere, diverse costuri aferente (de finanţare, de marketing, know-how) sau erori de
evaluare datorate faptului ca nu are loc o vânzare efectivă la un anumit preţ.
Odată cu globalizarea şi tendinţa de a externaliza diferite procese de producţie, sunt din ce în ce
mai întâlnite cazurile în care diferite părţi ale aceluiaşi produs sunt realizate în economii diferite.
Este necesară analiza tranzacţiilor în funcţie de natura lor şi de schimbul de proprietate pentru a
aloca corect în balanţa de plăţi valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate. În acest context
sunt necesare metode suplimentare de colectare a datelor, raportarea directă fiind cea mai indicată.
Următorul exemplu ilustrează complexitatea operaţiunilor cu bunuri şi dificultăţile practice
(eventualele distorsiuni valorice şi geografice) în înregistrarea tranzacţiilor în balanţa de plăţi.
Un rezident al economiei A cumpără petrol de la un rezident al economiei B în valoare de
10 unităţi. Petrolul este trimis în economia C pentru a fi rafinat de un rezident al economiei C – fără
a trece graniţele ţării A. Pentru rafinare, A va plăti lui C un preţ de 15 unităţi. Apoi rezidentul din A
vinde produsele petroliere obţinute unui rezident din economia D la preţul de 30 unităţi.
Înregistrarea tranzacţiilor conform BPM6
Economia A
Cr

Bunuri
Servicii de
prelucrare

Db
10

Geo
B
D

15

C

30

Economia B
Cr

Db

Geo

10

Economia C
Cr

Db

Geo

A
15

Economia D
Cr

Db

Geo

30

A

A

unde:
Cr = credit;
D = debit;
Geo = repartizarea geografică a tranzacţiilor.
O altă modificare în structura balanţei comerciale va fi determinată de excluderea din capitolul
„Bunuri” a componentei „Reparaţii la bunuri”, concomitent cu înregistrarea valorii nete a acestor
servicii de reparaţii la capitolul „Servicii”.
Serviciile de asigurări şi ale fondurilor de pensii cuprind serviciile de asigurări directe (asigurări
de viaţă, asigurări altele decât cele de viaţă), de reasigurare, de asigurare a mărfurilor pe durata
transportului, de pensii, garanţii standard (de exemplu garanţii emise de guvern pentru credite
externe) şi alte servicii auxiliare. Pornind de la analiza semnificaţiei economice a acestui tip de
activităţi şi elementele implicate (prime, despăgubiri, fonduri investite), valoarea serviciului de
asigurare va fi rezultatul unui calcul complex.
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În balanţa de plăţi au loc înregistrări care presupun atât estimarea serviciilor de asigurare şi
includerea lor în „Contul curent” (la „Servicii”), cât şi evidenţierea la „Venituri primare” a primelor
suplimentare şi în „Contul Financiar” (la poziţia „Alte active/pasive”) a rezervelor tehnice.
Astfel, BPM6 introduce două noi concepte: rezerve tehnice aferente asigurărilor – reprezentând
valoarea fondurilor băneşti aflate la dispoziţia societăţilor de asigurare, dar care nu aparţin acestora,
ci deţinătorilor poliţelor şi prime suplimentare – reprezentând venituri obţinute de societăţile de
asigurare din investirea rezervelor tehnice.
Din graficele de mai jos se observă că primele datorate sunt relativ stabile, în timp ce primele plătite
pot prezenta fluctuaţii mari – de obicei primele se plătesc în avans pentru un an sau o perioadă mai
lungă decât perioada de raportare. Serviciul de asigurare trebuie să fie stabil, în condiţiile în care
despăgubirile sunt volatile, uneori apar evenimente majore ce presupun despăgubiri de valoare
mare. De aceea, pentru determinarea serviciului se utilizează despăgubirile previzionate pe termen
lung.
Graficul 1. Prime, despăgubiri, rezerve tehnice în serviciile de asigurare
a)
											

Despăgubiri plătite >
Despăgubiri datorate 
Rezervele tehnice scad

Despăgubiri plătite <
Despăgubiri datorate 
Rezervele tehnice cresc

despăgubiri plătite

despăgubiri datorate

b)
Prime plătite > Prime
datorate  Rezervele
tehnice cresc

Prime plătite < Prime
datorate  Rezervele
tehnice scad
prime datorate
prime datorate + prime suplimentare
prime plătite
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Astfel valoarea serviciilor de asigurare se determină conform formulei:
Serviciul de asigurare = Prime brute de încasat/plătit (datorate) + Prime suplimentare – Despăgubiri
de plătit/încasat (datorate) ajustate în funcţie de volatilitate.
Graficul 2. Determinarea valorii serviciului de asigurare

Serviciul de asigurare

prime datorate
prime datorate + prime suplimentare
despăgubiri datorate
prime plătite

În practică, compilarea serviciilor de asigurare şi a fondurilor de pensii nu va fi deloc facilă,
necesitând o strânsă colaborare între experţii în statistica balanţei de plăţi, experţii în SCN şi
societăţile de asigurare.
Serviciile de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) exprimă valoarea estimată a
serviciilor furnizate de intermediarii financiari pentru care nu se încasează taxe sau comisioane
explicite, dar care sunt cuprinse în diferenţa dintre rata efectivă a dobânzii şi rata dobânzii pe piaţa
interbancară. Valoarea FISIM este alocată între diverşi utilizatori de servicii, şi anume: consumul
intermediar al întreprinderilor, consumul final al gospodăriilor populaţiei, comerţul cu servicii.
În această abordare, valoarea FISIM alocată consumului final şi exportului net de bunuri şi servicii
influenţează nivelul produsului intern brut.
În balanţa de plăţi, pe credit se înregistrează valoarea FISIM pe care o încasează instituţiile de
intermediere financiară rezidente de la nerezidenţi pentru serviciile prestate. Pe debit se înregistrează
valoarea FISIM pe care o plătesc rezidenţii (indiferent de activitatea acestora) către instituţiile de
intermediere financiară nerezidente pentru serviciile prestate de acestea.
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Graficul 3. FISIM în puncte procentuale
%
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rata d
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ad
rinţă

e

e ref
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e
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zite

depo

perioada

Graficul de mai sus ilustrează marja de dobândă (FISIM în puncte procentuale) care se adaugă la
rata de referinţă a dobânzii pe piaţa interbancară internaţională (de exemplu: EURIBOR/EURIBID
LIBOR/LIBID, ISDAFIX). Valoarea absolută a acestor servicii indirecte poate fi obţinută prin
înmulţirea acestei marje cu stocul de credite, respectiv de depozite.
Exportul şi importul de „Servicii de intermediere financiară măsurate indirect” se calculează
conform celor de mai jos:
A) Export FISIM:
– rezultat din creditele acordate nerezidenţilor:
FISIMcr_e = Dcr – Scr x r,
unde:
FISIMcr_e = exportul rezultat din acordarea de credite nerezidenţilor de către
intermediarii financiari rezidenţi;
Dcr = dobânda de încasat de la nerezidenţi pentru creditele acordate;
Scr = stocul creditelor acordate nerezidenţilor de intermediarii financiari rezidenţi;
r = rata de referinţă.
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– rezultat din depozitele atrase de la nerezidenţi:
FISIMdep_e = Sdep x r – Ddep,
unde:
FISIMdep_e = exportul rezultat din atragerea de depozite de către instituţiile de credit
rezidente de la nerezidenţi;
Sdep = stocul depozitelor atrase de către instituţiile de credit rezidente de la nerezidenţi;
Ddep = dobânda de plătit de instituţiile de credit rezidente pentru depozitele nerezidenţilor;
r = rata de referinţă.
Exportul total = FISIMcr_e + FISIMdep_e – valoarea se înregistrează în balanţa de plăţi la capitolul
„Servicii”, pe credit.
B) Import FISIM:
– rezultat din creditele primite de la nerezidenţi:
FISIMcr_i = Dcr – Scr x r,
unde:
FISIMcr_i = importul rezultat din creditele acordate rezidenţilor de către intermediarii
financiari nerezidenţi;
Dcr = dobânda de plătit nerezidenţilor pentru creditele primite;
Scr = stocul creditelor primite de la nerezidenţi;
r = rata de referinţă.
– rezultat din depozitele plasate la bănci nerezidente:
FISIMdep_i = Sdep x r – Ddep,
unde:
FISIMdep_i = importul rezultat din atragerea de depozite de către instituţiile de credit
nerezidente de la rezidenţi;
Sdep = stocul depozitelor plasate de rezidenţi la instituţii de credit nerezidente;
Ddep = dobânda de încasat de la instituţiile de credit nerezidente pentru depozitele plasate;
r = rata de referinţă.
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Importul total = FISIMcr_i + FISIMdep_i – valoarea se înregistrează în balanţa de plăţi la capitolul
„Servicii”, pe debit.
Următorul exemplu de calcul şi înregistrare a „Serviciilor de intermediere financiară măsurate
indirect” este cuprins în Ghidul Eurostat de raportare a datelor privind balanţa de plăţi, intitulat
Balance of Payments Vademecum4:

Tipuri de tranzacţii

Stocul
Fluxurile
creditelor /
de dobânzi
depozitelor

Rata
efectivă a
dobânzii
(%)

1. Dobânda de încasat la depozitele rezidenţilor din străinătate

100

5 000

2

2. Dobânda de plătit pentru depozitele nerezidenţilor

80

4 000

2

3. Dobânda de încasat pentru creditele acordate nerezidenţilor

200

2 500

8

4. Dobânda de plătit pentru împrumuturile primite de la nerezidenţi

300

3 750

8

Rata de referinţă = 3,0%
Dobânda calculată
folosind rata de referinţă

FISIM

1. Dobânda de încasat la depozitele rezidenţilor din străinătate

150

-50

2. Dobânda de plătit pentru depozitele nerezidenţilor

120

-40

3. Dobânda de încasat pentru creditele acordate nerezidenţilor

75

125

112,5

187,5

Tipuri de tranzacţii

4. Dobânda de plătit pentru împrumuturile primite de la nerezidenţi

Înregistrarea tranzacţiilor în balanţa de plăţi conform standardelor BPM5
Credit

Debit

Net

Venituri din alte investiţii de capital
Înregistrări din tranzacţia:
1

100

2
3

80
200

4
TOTAL venituri din alte investiţii de capital

4
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300

European Commission (2011), “Balance of Payments Vademecum”, p. 22-23.

-80
200

300

-300

380

-80
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Înregistrarea tranzacţiilor în balanţa de plăţi conform standardelor BPM6
Credit

Debit

Net

Venituri din alte investiţii de capital
Înregistrări din tranzacţia:
1

150

2
3

120
75

4
TOTAL venituri din alte investiţii de capital

150
-120
75
112,5

-112,5

225

232,5

-7,5

Credit

Debit

Net

50

-50

Servicii – servicii de intermediere financiară
indirect măsurate (FISIM)
Înregistrări din tranzacţia:
1
2

40

40

3

125

125

4
TOTAL servicii de intermediere financiară
indirect măsurate

165

187,5

-187,5

237,5

-72,5

Impactul asupra balanţei de plăţi se va materializa printr-o reclasificare în cadrul contului curent a
unei părţi a „Veniturilor din dobânzi” la „Servicii”. Astfel, la capitolul „Venituri” se va înregistra
„dobânda pură”. Deşi această modificare metodologică are efect în determinarea valorii PIB şi a
VNB, nu va avea impact asupra soldului contului curent.
În estimarea acestei componente, compilatorii vor trebui să ţină seama de valuta în care sunt
acordate creditele sau sunt atrase depozitele, de maturitatea acestora, precum şi de riscul de
nerambursare.
b) Modificarea terminologiei şi structurii capitolelor „Venituri şi Transferuri curente”,
în vederea armonizării cu Sistemul Conturilor Naţionale şi Manualul de Statistică Monetară
şi Financiară. Ţinând seama de influenţa acestor două capitole ale balanţei de plăţi asupra
indicatorilor macroeconomici sunt introduse două noi concepte: „Venituri primare”, respectiv
„Venituri secundare”. Valoarea acestor două categorii de venituri influenţează nivelul venitului
naţional disponibil brut, în timp ce asupra venitului naţional brut au impact doar veniturile
primare. Veniturile primare reprezintă acele venituri realizate de unităţile instituţionale rezidente
din contribuţia la procese de producţie, furnizarea de resurse financiare sau închirierea resurselor
naturale unor unităţi instituţionale nerezidente. Veniturile secundare cuprind transferurile curente
între rezidenţi şi nerezidenţi.
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În cadrul „Veniturilor secundare” au fost introduse noi concepte referitoare la transferurile
personale şi remiterile internaţionale.
• „Transferurile personale” sunt transferuri aferente gospodăriilor indiferent de sursa de
provenienţă şi relaţia existentă între gospodării. Din cadrul acestora fac parte şi „remiterile
lucrătorilor”.
În ceea ce priveşte remiterile, sunt definite mai multe categorii în funcţie de sfera de cuprindere:
• Remiteri personale = Transferuri personale + Venituri din muncă + Transferuri de capital
ale gospodăriilor – Taxe şi contribuţii sociale – Cheltuieli de transport şi turism ale
rezidenţilor care lucrează în străinătate.
• Remiteri totale = Remiteri personale + Beneficii sociale.
• Remiteri totale şi transferuri către instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor
populaţiei (IFSLSGP) = Remiteri totale + Transferuri curente şi transferuri de capital
către IFSLSGP.
Tabelul 2. Categorii de remiteri
Remiteri totale şi transferuri către instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei:
a+b+c+d+e+f
Remiteri totale: a+b+c+d
Remiteri personale: a+b+c
a
Transferuri
personale

b
c
Venituri din muncă Transferuri de
minus contribuţii capital între
sociale, transport, gospodării
turism

d
Beneficii
sociale

e
Transferuri
curente către
IFSLSGP

f
Transferuri de
capital către
IFSLSGP

Renunţarea la sistemul de colectare bazat pe culegerea datelor indirect, prin intermediul băncilor,
pentru compilarea balanţei de plăţi (începând cu luna februarie a anului 2016) va impune
identificarea de noi metode de compilare a datelor privind tranzacţiile gospodăriilor. În acest scop
vor fi analizate informaţiile disponibile din diverse alte surse, cum ar fi informaţiile demografice
sau fiscale.
c) Forma de prezentare a investiţiilor străine directe. Evoluţiile economice din ultimii ani au
adus schimbări semnificative în poziţiile şi tranzacţiile financiare înregistrate ca investiţii străine
directe (ISD). Creşterea gradului de globalizare a economiilor a condus la creşterea semnificativă a
numărului de tranzacţii ISD. Grupurile multinaţionale au devenit din ce în ce mai complexe şi mai
mari, iar tranzacţiile intra-grup au devenit o parte importantă a investiţiilor străine directe. Acestea
ridică serioase probleme statisticienilor; de exemplu, în unele ţări, investiţiile străine directe pot
include sume considerabile rezultate din credite obţinute de la investitori nerezidenţi care în cele
din urmă sunt controlaţi de către rezidenţi (ultimate controlling parent).
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Investiţia străină directă este definită ca o relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă
şi o entitate nerezidentă care implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale
semnificative în compania în care a investit.
Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor
nerezident care deţine cel puţin 10 la sută din capitalul social subscris al unei companii rezidente,
creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi compania în care a investit,
precum şi profitul reinvestit de către acesta.
Companiile considerate investiţii străine directe pot fi la rândul lor grupate, conform standardelor
internaţionale, în companii subsidiare (investitorul direct are controlul asupra acestora deţinând
peste 50 la sută din capital) şi companii asociate (investitorul direct deţine între 10 la sută şi 50 la
sută din capital).
Companiile-surori reprezintă companiile între care nu există o influenţă directă semnificativă
(fiecare dintre cele două companii participante la tranzacţie deţine sub 10 la sută din capitalul
celeilalte), dar care fac parte din acelaşi grup multinaţional, fiind influenţate direct sau indirect de
acelaşi investitor.
Conform noilor standarde BPM6, balanţa de plăţi trebuie să permită identificarea separată a
tranzacţiilor efectuate între companii-surori, între componentele standard ale investiţiilor străine
directe. Cazul cel mai des întâlnit este cel în care un investitor direct îşi finanţează companiile
afiliate, indirect, prin intermediul unui vehicul financiar. Manualul BPM6 cere şi detalierea separată
în funcţie de rezidenţa principalului investitor al companiilor din grup, care poate fi rezident sau
nerezident.
Redăm în continuare un exemplu al relaţiilor investiţionale ce pot apărea între companii din
economii diferite.
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A
investitor direct pentru B, G, C, D, E, H şi J
100%

40%

B
subsidiara lui A investitor direct pentru C, D
şi E companie soră cu G, H şi J
100%
C
subsidiara lui B şi A
companie soră cu D,
E, G, H şi J

100%
E
subsidiara lui D
asociată lui B şi A
companie soră cu C,
F, G, H şi J

30%

G
asociată lui A investitor direct pentru H, I, J
şi K companie soră cu B, C, D şi E
100%

D
asociată lui B şi A
investitor direct în E şi
F companie soră cu C,
G, H şi J

25%
F
asociată lui D
companie soră cu E

H
subsidiara lui G
asociată lui A
investitor direct în J şi
K companie soră cu B,
C, D, E şi I
100%
J
subsidiara lui H şi G
asociată cu A
companie soră cu B,
C, D, E, I şi K

20%
I
asociată lui G
companie soră cu H, J
şi K

25%
K
asociată lui H şi G
companie soră
cu I şi J

d) Forma de prezentare a componentelor standard din contul financiar al balanţei de plăţi
a fost modificată pentru a reflecta mai bine legătura cu poziţia investiţională internaţională.
Contul financiar conţine conform BPM6 rubricile „achiziţii nete de active financiare şi acumularea
netă de pasive” (Net acquisition of financial assets şi Net incurrence of liabilities), reflectând
astfel numai fluxurile nete cu active şi pasive externe. Prin această modificare este simplificată
interpretarea datelor din statistica balanţei de plăţi de către utilizatori5. O modificare cu sens pozitiv
indică o creştere de active externe sau de pasive externe, după caz, comparativ cu actuala formă
de prezentare în care trebuie să se ţină seama dacă modificarea se referă la active sau la pasive
(acordarea unui credit către un nerezident se înregistrează în balanţa de plăţi în cadrul componentei
„alte investiţii – active” pe debit, chiar dacă va contribui la creşterea activelor externe nete din
poziţia investiţională internaţională).

5
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IMF (2009), “Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6)”, p. 54,
Washington, D.C.
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2.2. Cerinţe de raportare statistică pe plan internaţional pentru băncile centrale
Pe plan internaţional principalele instituţii cărora băncile centrale le raportează periodic
date referitoare la balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională sunt Fondul Monetar
Internaţional, Banca Centrală Europeană şi Eurostat.
În luna mai 2005, România a subscris la Standardul special de diseminare a datelor (Special
Data Dissemination Standard – SDDS) în conformitate cu Strategia naţională de dezvoltare a
statisticii. SDDS este dezvoltat de FMI în vederea îndrumării statelor membre, care au acces sau
care urmăresc obţinerea accesului la pieţele internaţionale de capital, în procesul de diseminare a
datelor economico-financiare. În cadrul acestui standard sunt cerute date statistice legate de evoluţia
sectorului real, a sectorului fiscal, a sectorului financiar şi a sectorului extern. Alături de Institutul
Naţional de Statistică, Banca Naţională a României raportează periodic datele solicitate de către
FMI, inclusiv cele legate de balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, respectând
toate standardele recomandate6.
La nivel european, principalele acte normative care stabilesc obligaţiile de raportare pentru
statele membre în privinţa statisticilor sectorului extern sunt Regulamentul CE nr. 184/2005
privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale
investiţiilor străine directe, modificat prin Regulamentul CE nr. 707/2009, şi Orientările BCE
nr. 23/2011 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE în domeniul sectorului extern.
Regulamentul CE nr. 184/2005 stabileşte cerinţele de raportare către Eurostat. Principalele tipuri
de raportări sunt:
• Euroindicatorii balanţei de plăţi – date trimestriale referitoare la evoluţia contului curent;
• Statisticile trimestriale ale balanţei de plăţi (QBOP);
• Comerţul internaţional cu servicii – cerinţă anuală specială în domeniul serviciilor
internaţionale;
• Fluxurile investiţiilor străine directe (ISD) – cerinţă anuală specială în domeniul
investiţiilor străine directe;
• Stocurile investiţiilor străine directe.
Orientările BCE nr. 23/2011 reprezintă cerinţa de raportare statistică pentru statele membre ale
zonei euro în ceea ce priveşte sectorul extern, fiind doar orientative pentru restul statelor din UE.
Aceste cerinţe se referă la balanţa de plăţi – raportare lunară şi trimestrială, la structura standard
de raportare a rezervei internaţionale, la poziţia investiţională internaţională şi la alte statistici
referitoare la sectorul extern.
Banca Naţională a României respectă ambele reglementări europene şi transmite situaţiile statistice
în forma cerută şi la termenele stabilite.
6

Mai multe detalii legate de standardul SDDS pot fi găsite la adresa de web: http://www.bnr.ro/Standardul-specialde-diseminare-a-datelor-(SDDS)-730.aspx.
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3. Implementarea noilor standarde BPM6
Fondul Monetar Internaţional s-a angajat că va disemina datele din balanţa de plăţi şi poziţia
investiţională internaţională conform noilor standarde începând cu publicarea „Buletinului de
statistică financiară internaţională” (IFS) din luna august 2012.
În acest scop, FMI a adoptat un plan de implementare graduală. Prima etapă a acestui proces s-a
materializat prin elaborarea unei matrice de conversie care face legătura între componentele standard
BPM5 şi cele BPM6. În luna august 2010 matricea a fost publicată şi transmisă compilatorilor şi
tuturor celor interesaţi7. 1
Pentru asigurarea continuităţii şi consistenţei seriilor de date, va fi necesar ca datele transmise de
statele membre privind balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională în vechea formă să
fie convertite în forma cerută de noul manual începând cu anul de referinţă 2005. Pentru aceasta
FMI a lansat în vara anului 2011 un exerciţiu, împreună cu toate statele membre, în cadrul căruia,
într-o primă fază, datele existente în formatul BPM5 au fost convertite de către Fond în forma
cerută de BPM6, printr-un algoritm propriu bazat pe matricea de conversie. Ulterior rezultatele
au fost prezentate statelor membre pentru consultări şi pentru eventuale observaţii. Deoarece
Manualul BPM6 are un caracter de recomandare pentru statele membre, rămâne la latitudinea
fiecărui stat să stabilească momentul adoptării noilor standarde. Începând cu luna august 2012
şi până la momentul asumat de fiecare stat, FMI va folosi acelaşi algoritm de conversie a datelor
BPM5 în BPM6 pentru a le putea apoi disemina conform noilor standarde.
Un pas important în promovarea noului manual este şi elaborarea „Ghidului de compilare BPM6”.
Scopul acestui ghid este de a constitui un suport pentru compilatori, abordând aspectele practice
în ceea ce priveşte elaborarea statisticilor sectorului extern (alegerea surselor de date, colectarea
efectivă a datelor, prelucrarea şi diseminarea acestora). Lucrările sunt într-un stadiu avansat, FMI
publicând o parte din capitolele acestui ghid8.2
La nivel european, s-a hotărât adoptarea standardelor metodologice cuprinse în ediţia a şasea a
Manualului de balanţă de plăţi începând cu anul 2014. Pentru asigurarea continuităţii seriilor de
date, statelor membre UE le-a fost solicitat ca pentru anul de referinţă 2013 să elaboreze balanţa
de plăţi atât conform metodologiei BPM5 (variantă care va fi publicată pe parcursul anului 2013),
cât şi metodologiei BPM6 (variantă care va fi publicată odată cu revizuirea datelor în 2014), anul
de referinţă 2013 constituind un an punte între cele două standarde de compilare.
În acelaşi timp instituţiile europene au stabilit şi convertirea seriilor de date istorice începând
cu anul de referinţă 1999. Pentru anii 1999-2012, datele fiind colectate conform metodologiei
BPM5 vor fi convertite în noul format BPM6 în măsura posibilităţilor fiecărui stat membru, fiind
solicitate numai anumite componente-cheie. Aceasta deoarece noile standarde cuprinse în BPM6
presupun, pe ansamblu, un grad de detaliere mai mare decât cele cuprinse în BPM5.
7

Matricea poate fi consultată la adresa de web: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/matrix.pdf.

8

Ghidul de compilare poate fi consultat la adresa de web: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bop6comp.htm.
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Adoptarea noilor standarde metodologice va presupune şi schimbarea sistemului de codificare
folosit pentru transmiterea datelor. În prezent datele legate de statisticile sectorului extern sunt
transmise la instituţiile europene utilizând un standard specific de codificare denumit Statistical
Data and Metadata eXchange – SDMX.
Banca Centrală Europeană, împreună cu Eurostat şi cu FMI, a elaborat un document referitor
la actualizarea sistemului de codificare pentru a permite transmiterea datelor privind balanţa de
plăţi şi poziţia investiţională internaţională conform standardelor BPM6. Documentul este încă în
stadiul de proiect, o variantă finală a acestuia este aşteptată să fie publicată înainte de luna august
2012 – dată începând de la care FMI va disemina balanţa de plăţi conform noilor standarde9. 3
Adoptarea standardelor BPM6 va modifica semnificativ sistemul actual de codificare a tranzacţiilor
şi va presupune eforturi considerabile din partea compilatorilor pentru a-şi adapta propriile sisteme
informatice în mod corespunzător.
În cadrul Băncii Naţionale a României, Direcţia Statistică este responsabilă cu elaborarea cu
frecvenţă lunară, trimestrială şi anuală a Balanţei de plăţi şi Poziţiei investiţionale internaţionale.
Datele necesare elaborării acestor lucrări sunt fie transmise la BNR de raportori – instituţii de
credit, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare, Institutul Naţional de Statistică, case de schimb valutar, alţi rezidenţi – în
baza Regulamentului BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca
Naţională a României, fie sunt colectate prin diverse anchete statistice sau preluate din alte baze
de date gestionate de BNR.
Sistemul informatic „Balanţa de Plăţi” (BOP) asigură colectarea şi procesarea acestor date
conform cerinţelor metodologice stabilite de Manualul de balanţă de plăţi BPM5. Acest sistem
permite colectarea datelor (prin coduri de intrare interne), stocarea informaţiilor astfel colectate,
procesarea şi transmiterea acestora în forma şi structura cerute de instituţiile internaţionale şi la
termenele prevăzute pentru diseminare.
Prin urmare, pentru asigurarea în perioada de tranziţie a compilării conform celor două metodologii
(BPM5 şi BPM6), urmează ca în cursul anului 2013 să se implementeze sistemul de colectare şi
stocare a datelor legate de balanţa de plăţi la un nivel de detaliu corespunzător. Din aceste motive,
BNR a demarat un proiect de reproiectare a actualului sistem informatic de colectare şi procesare a
datelor, proiect care va trebui finalizat la începutul anului 2013 pentru a putea elabora şi disemina
balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională conform cerinţelor internaţionale.

9

IMF (2011), “SDMX Data Structure Definition for BPM6 – Based Data”, Twenty-Fourth Meeting of the IMF
Committee on Balance of Payments Statistics, p. 3, Moscow.
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Concluzii
Statisticile macroeconomice reprezintă principalul mijloc de fundamentare a politicilor economice
şi principalul instrument pentru evaluarea efectelor acestora. Pentru a răspunde nevoilor
utilizatorilor, metodologiile de compilare trebuie permanent actualizate, ţinându-se seama de
evoluţiile economice şi de complexitatea relaţiilor dintre actorii pieţei.
Este foarte important să existe o bună comunicare între producătorii de date statistice şi utilizatorii
acestora. Producătorii de date trebuie să cunoască nevoile utilizatorilor pentru a şti ce informaţii
trebuie să colecteze şi să publice, iar utilizatorii trebuie să fie informaţi despre metodologiile
folosite în procesul de compilare (Metadata) pentru a putea interpreta corect datele.
Pentru succesul implementării noilor metodologii este foarte importantă şi cooperarea între
producătorii şi furnizorii de date statistice. Aceştia din urmă trebuie să înţeleagă ce informaţii le
sunt cerute şi să le transmită periodic în forma şi structura stabilite de producători.
Cooperarea şi coordonarea activităţilor între producătorii oficiali de statistici macroeconomice
pentru reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date primare şi pentru îmbunătăţirea
calităţii datelor sunt deosebit de importante. În România, principalii producători de statistici
macroeconomice sunt Institutul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a României.
Componente ale statisticilor sectorului extern, balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională
sunt principalele lucrări care evidenţiază tranzacţiile economice şi financiare ale unei ţări cu restul
lumii, reflectând competitivitatea externă şi gradul de atractivitate a mediului intern de afaceri.
În contextul globalizării, respectiv al intensificării relaţiilor economice internaţionale, importanţa
statisticilor legate de sectorul extern a crescut considerabil.
Pentru Banca Naţională a României, principalele provocări legate de adoptarea celei de a VI-a ediţii
a Manualului de balanţă de plăţi – BPM6 se referă la modificarea structurii balanţei comerciale,
estimarea serviciilor de asigurare, identificarea separată a transferurilor de natura investiţiilor
directe, derulate între companii-surori, în funcţie de rezidenţa principalului investitor al grupului,
precum şi la armonizarea formei de prezentare a contului financiar cu SCN.
Banca Naţională a României va trebui să asigure trecerea graduală la un nou sistem de colectare
a datelor ce se bazează, preponderent, pe culegerea datelor primare direct de la agenţii economici
implicaţi în tranzacţii cu nerezidenţii, în conformitate cu recomandările europene.
Implementarea standardelor BPM6 va modifica semnificativ sistemul actual de codificare şi
raportare a datelor către instituţiile internaţionale, fapt ce va presupune eforturi considerabile din
partea compilatorilor pentru adaptarea corespunzătoare a propriilor sisteme informatice.
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Anexă

SINTEZĂ COMPARATIVĂ A VERSIUNILOR A V-A ŞI A VI-A
ALE MANUALULUI DE BALANŢĂ DE PLĂŢI
Manualul de balanţă
de plăţi (BPM5)

Manualul de balanţă
de plăţi (BPM6)

Titlul manualului:

Manualul de balanţă de
plăţi

Manualul de balanţă de
plăţi şi poziţie investiţională
internaţională

Definiţia balanţei de plăţi:

sinteză statistică a
tranzacţiilor economice ale
unei ţări cu restul lumii,
pe o perioadă de timp
determinată

sinteză a tranzacţiilor
economice dintre rezidenţi şi
nerezidenţi, pe o perioadă de
timp determinată

Modul de înregistrare a
tranzacţiilor în contul financiar:

credit şi debit

achiziţii nete de active
financiare şi creşteri nete ale
pasivelor

Momentul înregistrării
tranzacţiilor:

schimbarea proprietăţii

schimbarea proprietăţii
economice

Momentul înregistrării plăţilor
de datorie:

data scadenţei

data stingerii datoriei
(când este plătită, când este
reeşalonată sau când este
iertată de creditor)

Definiţia teritoriului economic
al unei ţări:

teritoriul geografic
administrat de un guvern;
într-un astfel de teritoriu
persoanele, bunurile şi
capitalurile circulă liber

teritoriul geografic
administrat de un guvern

Alocările de DST:

nu se înregistrează
în balanţa de plăţi

se înregistrează în balanţa de
plăţi la poziţia alte investiţii

Concordanţa dintre BPM
şi definiţia cadru a OCDE
în domeniul FDI (BD):

BPM5  BD3

BPM6  BD4
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Manualul de balanţă
de plăţi (BPM5)

Clasificarea investiţiilor directe:

- investiţia unui investitor
direct în propria
întreprindere investiţie
directă

Manualul de balanţă
de plăţi (BPM6)
- investiţia unui investitor
direct în propria
întreprindere investiţie
directă
- investiţia inversă

- investiţia inversă

- investiţia între companii
afiliate

Creditele subordonate între
instituţiile financiare:

se înregistrează la investiţii
directe

se înregistrează la alte
investiţii

Derivate financiare:

derivate financiare

derivate financiare (altele
decât rezervele)

Evaluarea creditelor şi
împrumuturilor negociabile
în poziţia investiţională
internaţională:

valoarea de tranzacţionare

valoarea nominală

Activele şi pasivele financiare
ale entităţilor care îşi schimbă
rezidenţa:

se înregistrează la
transferuri de capital

nu se înregistrează în BP;
se includ numai în poziţia
investiţională internaţională

Mărfurile procurate în porturi
de către cărăuşi:

poziţie separată în cadrul
bunurilor

se înregistrează la categoria
de mărfuri generale (bunuri)

Mărfurile pentru uz propriu
sau cadourile şi suvenirele
cumpărate de turişti, care
depăşesc baremul vamal:

se înregistrează la turism

se înregistrează la categoria
mărfuri generale (bunuri)

Transferurile bunurilor
emigranţilor la schimbarea
rezidenţei:

se înregistrează la
transferuri de capital

nu se mai înregistrează în BP

Merchanting:

se înregistrează la alte
servicii

se înregistrează la categoria
export net de bunuri în
sistem merchanting (bunuri)

Procesarea bunurilor:

se înregistrează ca poziţie
distinctă la bunuri

se înregistrează ca poziţie
distinctă la servicii
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Manualul de balanţă
de plăţi (BPM5)

Manualul de balanţă
de plăţi (BPM6)
- prime

Serviciile de asigurări

- prime

- despăgubiri

- despăgubiri

- prime suplimentare
- rezerve tehnice

Serviciile de întreţinere şi
reparaţii:

se înregistrează ca poziţie
distinctă la bunuri

se înregistrează ca poziţie
distinctă la servicii

Serviciile poştale şi de curierat:

se înregistrează la servicii
de comunicaţii

se înregistrează la servicii
de transport

Serviciile de intermediere
financiară măsurate indirect
(FISIM):

sunt incluse în veniturile
din dobânzi

se înregistrează la servicii
financiare

Rezultatele obţinute prin
activitatea de cercetare şi
dezvoltare (cum ar fi: brevetele,
drepturile de autor, precum şi
procesele industriale):

se înregistrează în contul
de capital la poziţia
achiziţionarea-vânzarea
de active nematerialenefinanciare

se înregistrează la servicii
de cercetare-dezvoltare

- venituri din muncă
- venituri din investiţii
directe
Clasificarea veniturilor:

- venituri din investiţii de
portofoliu

- venituri primare
- venituri secundare

- venituri din alte
investiţii de capital
Valoarea profiturilor
nedistribuite:

dacă nu se identifică
profitul distribuit, se
consideră că profitul a fost
distribuit în totalitate

dacă nu se identifică profitul
distribuit, se consideră că
profitul a fost reinvestit în
totalitate

Chiria:

se înregistrează la venituri
din alte investiţii

se înregistrează la venituri
primare

Impozitele şi subvenţiile pe
produs:

se înregistrează la
transferuri curente

se înregistrează la venituri
primare

Veniturile din activele de
rezervă:

se înregistrează la alte
investiţii

se înregistrează la venituri
primare
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Manualul de balanţă
de plăţi (BPM5)

Manualul de balanţă
de plăţi (BPM6)

Transferurile curente:

poziţie distinctă în contul
curent

se înregistrează în totalitate
ca venituri secundare

Moştenirile:

se înregistrează la
transferuri curente

se înregistrează la transferuri
de capital

38

