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1. INTRODUCERE 

Principalul obiectiv al Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu 

servicii și ale investițiilor străine directe (denumit în continuare „regulamentul”)
1
 este acela de 

a stabili un cadru comun și standarde privind calitatea pentru realizarea sistematică de 

statistici ale Uniunii Europene referitoare la aceste domenii. 

În conformitate cu articolul 12 din regulament, Comisia trebuie să prezinte un raport 

Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare a acestui regulament până 

la 28 februarie 2018 și, ulterior, la fiecare cinci ani. Raportul trebuie: 

(1) să evalueze calitatea datelor privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii 

și investițiile străine directe; 

(2) să evalueze, în raport cu costurile aferente, beneficiile pe care statisticile realizate le 

aduc Uniunii Europene, statelor membre, precum și furnizorilor și utilizatorilor de 

informații statistice; 

(3) să identifice, având în vedere rezultatele obținute, domeniile în care sunt posibile 

îmbunătățiri și modificările considerate necesare. 

În conformitate cu articolul respectiv, prezentul raport examinează aspectele principale ale 

punerii în aplicare de către statele membre a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și măsurile pe 

care Comisia le-a luat pentru a se asigura că statisticile la nivelul UE privind balanța de plăți, 

comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe respectă standarde de calitate 

înalte. 

2. MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE 

De la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005, Comisia a adoptat următoarele acte 

legislative de modificare sau de punere în aplicare: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 601/2006 al Comisiei
2
; 

(2) Regulamentul (CE) nr. 602/2006 al Comisiei
3
; 

(3) Regulamentul (CE) nr. 1055/2008 al Comisiei
4
; 

(4) Regulamentul (CE) nr. 707/2009 al Comisiei
5
; 

                                                            
1 JO L 35, 8.2.2005, p. 23. 
2 Regulamentul (CE) nr. 601/2006 al Comisiei din 18 aprilie 2006 de punere în aplicare al Regulamentului (CE) 

nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul și procedura de 

transmitere de date (JO L 106, 19.4.2006, p. 7). 
3 Regulamentul (CE) nr. 602/2006 al Comisiei din 18 aprilie 2006 de adaptare a Regulamentului (CE) 

nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului prin actualizarea cerințelor privind datele (JO L 106, 

19.4.2006, p. 10). 
4 Regulamentul (CE) nr. 1055/2008 al Comisiei din 27 octombrie 2008 de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind criteriile de calitate și 

calitatea raportării statisticilor referitoare la balanța de plăți (JO L 283, 28.10.2008, p. 3). 
5 Regulamentul (CE) nr. 707/2009 al Comisiei din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale 

comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, cu privire la actualizarea cerințelor 

referitoare la date (JO L 204, 6.8.2009, p. 3). 
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(5) Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei
6
. 

Aceste acte legislative prevăd: 

 formatul cerut al datelor și procedura pe care statele membre trebuie să o urmeze 

atunci când transmit date către Eurostat;  

 când trebuie statele membre să furnizeze date noi, precum și  

 calendarul și criteriile de calitate aplicabile rapoartelor naționale privind calitatea.  

Ediția a șasea a Manualului privind balanța de plăți al Fondului Monetar Internațional 

(BPM 6), publicată în 2009, oferă un cadru conceptual destinat utilizării de către statele 

membre ale FMI la elaborarea statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională 

internațională. Manualul stabilește definiții și clasificări uniforme menite să stabilească o bază 

comună pentru colectarea și compilarea datelor privind evoluțiile externe și care să permită 

compararea datelor din diferite țări. La nivelul UE, cerințele pentru statisticile privind balanța 

de plăți sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 555/2012. 

3. PRINCIPALELE SETURI DE DATE VIZATE 

Datele statistice privind balanța de plăți oferă informații cuprinzătoare referitoare la 

tranzacțiile dintre economia care face obiectul raportării și restul lumii. Regulamentul (CE) 

nr. 184/2005 vizează colectarea următoarelor cinci seturi de date: 

(1) statistici lunare privind balanța de plăți; 

(2) statistici trimestriale privind balanța de plăți și poziția investițională internațională; 

(3) statistici anuale privind comerțul internațional cu servicii; 

(4) tranzacții din categoria investițiilor străine directe (inclusiv venituri); 

(5) poziții de investiții străine directe. 

Eurostat colectează date de la statele membre pentru fiecare dintre aceste seturi de date. 

Acestea sunt utilizate pentru a produce agregate UE care sunt publicate în baza de date online 

de referință a Eurostat, împreună cu datele din statele membre individuale. 

Datele privind balanța de plăți lunară și primii indicatori trimestriali anticipați ai balanței de 

plăți, obținuți pe baza estimărilor lunare, sunt disponibile la 7 săptămâni de la încheierea 

perioadei de referință. Primele estimări trimestriale ale balanței de plăți/poziției investiționale 

internaționale sunt disponibile la 14 săptămâni de la încheierea perioadei de referință. Balanța 

trimestrială de plăți conține o gamă mult mai largă de informații decât estimările anticipate 

lunare și este prezentată mai detaliat. Faptul că, din punct de vedere financiar, contul financiar 

al balanței de plăți, venitul din investiții și poziția investițională internațională sunt compilate 

în același timp și într-o manieră coerentă îmbunătățește calitatea estimărilor legate de acestea 

și permite o analiză mai cuprinzătoare a aspectelor legate de relațiile transfrontaliere. De 

asemenea, balanța de plăți/poziția investițională internațională trimestrială include, de 

                                                            
6
 Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei din 22 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale 

comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor 

referitoare la date și a definițiilor (JO L 166, 27.6.2012, p. 22). 
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asemenea, o defalcare geografică a principalilor parteneri economici, în special a principalelor 

economii dezvoltate și emergente. 

De asemenea, Eurostat a publicat statistici anuale mai detaliate privind comerțul internațional 

cu servicii și investițiile străine directe (ISD). Datele anuale privind ISD, care se bazează pe 

situațiile financiare anuale ale firmelor, furnizează mai multe informații decât datele 

trimestriale privind investițiile străine directe. Acest lucru permite furnizarea mai multor 

informații și efectuarea unor verificări mai cuprinzătoare ale calității în ceea ce privește 

stocurile de ISD, diferitele componente ale variațiilor acestora și veniturile realizate din ISD. 

Datele anuale privind comerțul internațional cu servicii sunt defalcate într-o listă 

cuprinzătoare a pozițiilor de servicii, în funcție de nivelul GEO 5 de defalcare geografică
7
. 

Statele membre furnizează datele la nouă luni după încheierea perioadei de referință, iar 

Eurostat le publică între două și trei luni mai târziu. Datele statistice anuale privind IDS 

includ date privind fluxurile și stocurile, defalcate în funcție de tipul de instrument, de țara 

parteneră și de activitatea economică. De asemenea, statelor membre li se solicită să furnizeze 

statistici separate privind ISD pentru entitățile cu scop special rezidente. Statele membre 

trimit datele lor către Eurostat la nouă luni de la încheierea perioadei de referință, iar Eurostat 

publică datele la aproximativ trei luni după validarea și prelucrarea datelor. 

4. CALITATEA DATELOR STATISTICE PRODUSE 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 184/2005, statele 

membre trebuie să prezinte Comisiei un raport privind calitatea datelor furnizate. În plus, în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (4), calitatea datelor transmise către Eurostat se evaluează 

pe baza rapoartelor privind calitatea, cu sprijinul Comitetului Sistemului Statistic European. 

Analiza de mai jos se referă la rezultatele celor mai recente rapoarte disponibile privind 

calitatea, emise de către statele membre în anul 2016. Calitatea este evaluată pe baza 

principalelor criterii definite în Regulamentul (CE) nr. 1055/2008. 

4.1. Dimensiunea temeiniciei metodologice și procedurile statistice 

Dimensiunea temeiniciei metodologice și procedurile statistice, conceptele, definițiile și 

practicile folosite pentru a elabora statistici privind balanța de plăți, comerțul internațional cu 

servicii și investițiile străine directe sunt, în linii mari, conforme cu principiile și orientările 

prezentate în BPM 6. Acestea iau în considerare normele specifice convenite la nivelul UE 

privind elaborarea agregatelor din zona euro și din UE. 

4.2. Actualitatea și punctualitatea 

Datele privind balanța de plăți lunară și trimestrială, poziția investițională internațională 

trimestrială, investițiile străine directe și statisticile anuale privind comerțul internațional cu 

servicii au fost furnizate mult mai punctual decât pentru raportul anterior privind calitatea 

pentru anul 2015. Patru state membre au furnizat seturile de date la termen sau înaintea 

termenului. 

                                                            
7 Nivelul 5 de defalcare geografică include următoarele țări sau grupuri de țări, astfel cum se prevede în 

„Tabelul 6 - Niveluri de defalcare geografică” din Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei. 
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4.3. Disponibilitatea datelor 

4.3.1. Exhaustivitatea 

Exhaustivitatea datelor s-a îmbunătățit ușor comparativ cu raportul anterior privind calitatea, 

cele mai evidente îmbunătățiri fiind înregistrate în ceea ce privește balanța de plăți trimestrială 

și investițiile străine directe trimestriale. Toate cele 28 de state membre s-au conformat pe 

deplin cerinței privind balanța de plăți lunară și trimestrială și poziția investițională 

internațională trimestrială pentru lunile de referință din 2016. Datele privind comerțul 

internațional cu servicii au fost, în medie, complete în proporție de 98 %. Rata medie a 

exhaustivității datelor la nivelul UE în ansamblu a fost estimată la 98 % pentru fluxurile de 

ISD și 99 % pentru stocurile de ISD. 

4.3.2. Accesibilitate și claritate 

O gamă largă de utilizatori sunt interesați de datele privind balanța de plăți, poziția 

investițională internațională, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe. 

Aceste date sunt utilizate pe scară largă în procesul de elaborare a politicilor UE, în analiza 

macroeconomică de către utilizatorii din mediul de afaceri și cei din mediul universitar și de 

către publicul larg. 

 

În baza sa de date publică, Eurostat publică balanța de plăți lunară și trimestrială, pozițiile 

investiționale internaționale și reevaluările trimestriale, statisticile anuale privind comerțul 

internațional cu servicii și datele privind investițiile străine directe. Datele sunt disponibile și 

pe site-urile naționale, fiind însoțite de metadatele relevante. Cu toate acestea, există unele 

limitări care decurg din politicile naționale privind diseminarea acestor date. 

 

Cantitatea de date puse la dispoziția utilizatorilor finali este satisfăcătoare; 18 state membre 

permit publicarea a 100 % din elementele principale din balanța de plăți trimestrială. Cu toate 

acestea, unele țări continuă să marcheze într-o măsură excesivă datele lor naționale ca fiind 

„nepublicabile” sau „confidențiale”, în anumite cazuri din cauza rezervelor legate de calitate. 

Acest lucru limitează valoarea informațiilor statistice furnizate periodic utilizatorilor. În plus, 

împiedică o analiză a politicilor adecvată, bazată pe statistici la nivelul UE. Gradul de 

utilizare a marcajului „confidențial” a crescut, datorită nivelului mai ridicat de detaliere, în 

special în ceea ce privește datele anuale, ca urmare a punerii în aplicare a BPM 6 la nivelul 

UE. 

4.4. Precizie și fiabilitate 

În conturile de bunuri și servicii și venituri secundare, s-au înregistrat revizuiri relativ mici 

atât pentru balanțele de plăți lunare, cât și pentru cele trimestriale. S-au efectuat mai multe 

revizuiri ale contului de venituri primare decât în perioadele anterioare de raportare, în 

principal din pricina veniturilor din investiții directe. Acest lucru se datorează parțial faptului 

că informațiile privind investițiile directe și componentele de venituri ale acestora sunt mai 

complete la nivelul unui an, când situațiile financiare anuale ale societăților devin disponibile. 

Valorile medii ale revizuirilor au fost, în general, mai ridicate pentru elementele conturilor 

financiare decât pentru elementele contului curent, în timp ce revizuirile care au afectat 
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elementele principale legate de poziția investițională internațională au fost mult mai puțin 

semnificative decât cele pentru balanța de plăți. 

4.5. Coerența internă 

În general, coerența cu normele în materie de integritate este satisfăcătoare. Nu există aproape 

nicio discrepanță în datele trimestriale și anuale privind comerțul internațional cu servicii și 

investițiile străine directe. Statele membre au depus eforturi semnificative pentru a reduce 

erorile și omisiunile, ceea ce a dus la mai puține erori și omisiuni privind contul curent și 

poziția investițională internațională. Cu toate acestea, în alte domenii persistă erori și omisiuni 

substanțiale. 

4.6. Coerența externă 

La nivel întregii UE, datele privind balanța de plăți și statisticile privind comerțul 

internațional cu mărfuri rămân în general foarte coerente. Discrepanțele se explică de obicei 

prin diferențe metodologice care se justifică în funcție de standardele metodologice aplicate. 

Pentru câteva dintre statele membre, contul curent al balanței de plăți a fost în totalitate sau în 

mare măsură coerent cu conturile naționale, în timp ce alte țări au prezentat diferențe între 

cele două, uneori substanțiale. 

4.7. Asimetrii 

Asimetriile existente la nivelul UE rămân o problemă. Asimetriile existente în cazul 

componentelor contului curent au rămas destul de stabile în timp, dar au crescut ușor în cazul 

fluxurilor de investiții directe. Grupul operativ al Eurostat privind serviciile în funcție de 

modurile de furnizare, recent înființat, ar putea, în timp, să genereze informații suplimentare 

privind sectoarele/modurile de furnizare care generează erori și inconsecvențe. 

5. BENEFICIILE PENTRU UTILIZATORI ȘI RELEVANȚA DATELOR STATISTICE PRIVIND 

BALANȚA DE PLĂȚI 

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 răspunde necesităților utilizatorilor de date. 

Datele statistice privind balanța de plăți sunt utilizate intensiv în procesul de elaborare a 

politicilor de către instituțiile naționale și internaționale relevante, printre care Comisia, 

Consiliul, Banca Centrală Europeană, FMI, Banca Reglementelor Internaționale, OCDE, G7 

și G20. 

Datele statistice privind balanța de plăți și poziția investițională internațională sunt utilizate în 

politica monetară. Împreună cu alți indicatori, datele statistice privind comerțul cu bunuri și 

servicii sunt utilizate pentru a evalua presiunile inflaționiste ale cererii externe asupra 

economiilor în cauză și pentru a cuantifica contribuția exporturilor nete la produsul intern 

brut. Datele privind balanța de plăți și poziția investițională internațională sunt utilizate pentru 

a evalua sustenabilitatea balanței externe a economiilor naționale (atât cele în monedă proprie, 

cât și cele care aparțin unei uniuni monetare, cum ar fi zona euro) și presiunile care ar putea fi 

exercitate asupra ratei de schimb. Datele privind balanța de plăți și poziția investițională 

internațională sunt utilizate în mod extensiv în procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice. 
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Datele statistice privind balanța de plăți sunt incluse și în rapoartele privind convergența, 

întocmite și publicate de Comisie și de Banca Centrală Europeană în privința fiecărui stat 

membru care nu participă la uniunea economică și monetară. 

Articolele 143 și 144 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se referă în mod 

explicit la balanța de plăți. Acestea solicită Comisiei să informeze periodic Consiliul cu 

privire la evoluția situației balanței de plăți din statele membre care nu participă la uniunea 

economică și monetară. 

Evoluțiile contului curent în fiecare stat membru sunt analizate în funcție de competitivitatea 

fiecărei țări, în timp ce datele statistice privind investițiile directe și cele de portofoliu sunt 

utilizate pentru a analiza atractivitatea statelor membre pentru investitorii internaționali. 

Datele statistice privind balanța de plăți ar trebui să fie coerente cu alte date statistice-cheie, 

colectate din domenii înrudite și cu relevanță pentru UE, cum ar fi: 

(1) produsul intern brut (cuprinzând tranzacțiile transfrontaliere cu bunuri și servicii) 

incluzând estimate rapide, cu privire la care indicatori privind balanța de plăți lunară sunt 

necesari; 

(2) venitul național brut (cuprinzând tranzacțiile transfrontaliere cu bunuri și servicii, precum 

și venitul); 

(3) contul privind restul lumii din conturile sectoriale trimestriale ale UE și ale zonei euro, 

incluzând conturile financiare. 

Pe lângă agregatele principale, elementele specifice au o relevanță deosebită pentru unii 

utilizatori: 

 informații detaliate privind comerțul internațional cu servicii publicate anual de Eurostat 

sunt importante pentru negocierile comerciale și pentru definirea politicilor vamale; 

 defalcarea geografică a datelor statistice privind balanța de plăți ajută la monitorizarea 

interacțiunilor dintre statele membre și alte țări; 

 compoziția fluxurilor și stocurilor financiare (în ceea ce privește investițiile directe, 

portofoliul și alte investiții) este valoroasă pentru evaluarea stabilității financiare; 

 informațiile detaliate privind fluxurile de ISD sunt importante pentru a măsura gradul de 

deschidere al anumitor piețe sau pentru a evalua rentabilitatea globală a capitalului 

investițional direct investit. 

Grupul de lucru privind balanța de plăți recunoaște că punerea în aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 184/2005 a declanșat mai multe îmbunătățiri ale datelor statistice privind balanța de 

plăți. Pentru a evalua felul în care această punere în aplicare a adus beneficii responsabililor 

cu elaborarea datelor la nivel național și utilizatorilor, grupului de lucru i s-a cerut să aloce un 

punctaj între 1 și 5. Un punctaj de 1 înseamnă că Regulamentul (CE) nr. 184/2005 a adus 

foarte puține beneficii, în timp ce un punctaj de 5 înseamnă că a adus beneficii maxime. 

- Punctajul mediu pentru disponibilitatea pentru utilizatorii de date a unor date mai detaliate 

privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe este 

de 4,0. 
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- Punctajul mediu pentru disponibilitatea pentru utilizatorii de date a unor date mai actuale 

și mai punctuale privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile 

străine directe este de 3,9. 

 Punctajul mediu pentru o coerență îmbunătățită între datele privind balanța de plăți și 

datele conturilor naționale este de 4,0. 

De asemenea, s-a remarcat faptul că modificările metodologice și noile standarde ale BPM 6 

introduse în 2014 prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 al Comisiei, împreună cu o atenție 

sporită acordată datelor privind poziția investițională internațională, au adus claritate și 

informații suplimentare importante utilizatorilor de date statistice implicați în elaborarea 

politicilor macroeconomice și în cercetarea economică. Un alt beneficiu recunoscut este faptul 

că Regulamentul (CE) nr. 184/2005 a îmbunătățit comparabilitatea și coerența datelor între 

statele membre. 

6. COSTURILE ȘI SARCINILE AFERENTE DATELOR STATISTICE PRIVIND BALANȚA DE 

PLĂȚI 

Responsabilii cu elaborarea datelor la nivel național au declarat că folosesc date derivate din 

statisticile primare pentru a elabora date statistice privind balanța de plăți, comerțul 

internațional cu servicii și investițiile străine directe. Aceștia se bazează pe o serie de surse de 

statistici primare, inclusiv pe date vamale, date din ancheta privind comerțul intracomunitar 

de bunuri, date din registrele comerțului, administrarea fiscală, date privind proprietățile 

imobiliare și date statistice privind turismul. Pentru statele membre este dificil să facă o 

distincție între costurile specifice culegerii și producerii datelor solicitate de 

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 și costul total suportat pentru colectarea datelor în alte 

scopuri. 

Grupul de lucru privind balanța de plăți estimează volumul de muncă direct necesar pentru 

producerea și difuzarea de date statistice privind balanța de plăți în UE la aproximativ 772 

echivalent normă întreagă (pe baza unui număr de 24 de state membre
8
). Aceste resurse sunt 

răspândite în diversele domenii ale balanței de plăți. Setul de date care absoarbe cel mai mare 

volum de muncă este balanța de plăți trimestrială, care necesită 48,1 % din resurse. Acesta 

este urmat de datele statistice privind balanța de plăți lunară (20,2 %), investițiile străine 

directe (16,1 %) și comerțul internațional cu servicii (15,7 %). 

Statele membre estimează că economiile care ar putea fi atribuite faptului că datele nu au fost 

transmise către Eurostat înainte de adoptarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 reprezintă 

10,4 % din echivalentul normă întreagă. Datele privind balanța de plăți sunt necesare și în 

scopuri naționale, iar statele membre le colectau deja înainte de adoptarea regulamentului. 

Aceasta înseamnă că, pentru conformarea la cerințele acestuia sunt necesare resurse 

suplimentare doar într-o măsură limitată. Ar trebui, de asemenea, să se aibă în vedere faptul 

că există o suprapunere semnificativă între cerințele Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și 

cererile de date înaintate de alte organizații naționale și internaționale, în special de Banca 

Centrală Europeană și de FMI. Datele elaborate de statele membre în scopurile specifice ale 

                                                            
8 Eurostat a lansat o consultare generală care s-a desfășurat între 6 iulie 2017 și 4 august 2017 cu privire la 

proiectul prezentului raport. 24 de state membre au răspuns la chestionarul Eurostat. 
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Regulamentului (CE) nr. 184/2005 nu se pot distinge de cele produse în conformitate cu alte 

cerințe privind datele. 

Statele membre dețin foarte puține informații despre sarcina de răspuns ce revine 

respondenților ca urmare a necesității de a colecta date privind balanța de plăți, comerțul 

internațional cu servicii și investițiile străine directe, iar informațiile de care dispun nu le 

permit să facă niciun fel de estimări. 

7. DOMENII ÎN CARE POT ADUCE ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI MODIFICĂRI 

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 184/2005, până la 

20 iulie 2018, Comisia (Eurostat) trebuie să instituie studii-pilot care urmează să fie realizate 

de statele membre în legătură cu statisticile privind investițiile străine directe anuale bazate pe 

conceptul de proprietar final și statisticile privind investițiile străine directe în care se face 

distincția între tranzacțiile de investiții străine directe de tip „greenfield” și cele de tip 

preluare. Scopul acestor studii este de a stabili condițiile, inclusiv cadrul metodologic, de 

introducere a acestor noi colectări de date; de a evalua costul acestora și calitatea statisticilor, 

precum și de a permite Eurostat să compare colectările de date între țări. 

În al doilea rând, până la 20 iulie 2019, Comisia (Eurostat) trebuie să întocmească un raport 

referitor la rezultatele respectivelor studii, să îl transmită Parlamentului European și 

Consiliului și, dacă este cazul, să identifice și celelalte condiții care trebuie îndeplinite în 

vederea elaborării metodologiei pentru respectivele colectări de date. La 12 luni de la 

emiterea acestui raport, în funcție de evaluarea rezultatelor studiilor-pilot, Comisia trebuie să 

facă o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 în vederea definirii 

cerințelor metodologice și în materie de date pentru statisticile anuale privind investițiile 

străine directe bazate pe conceptul de proprietar final și statisticile anuale privind investițiile 

străine directe în care se face distincția între tranzacțiile de investiții străine directe de tip 

„greenfield” și cele de tip preluare. 

Grupul de lucru privind balanța de plăți consideră că cerințele în materie de date bazate pe 

Regulamentul (CE) nr. 184/2008 ar trebui, de preferință, să rămână stabile într-o perioadă 

rezonabilă de timp, astfel încât problemele de calitate rămase să poată fi abordate iar calitatea 

statisticilor să poată fi îmbunătățită. Problemele de calitate rămase sunt cele menționate în 

rapoartele anuale privind calitatea referitoare la balanța de plăți, la poziția investițională 

internațională, la comerțul internațional cu servicii și la statisticile privind investițiile străine 

directe (disponibile pe site-ul web al Eurostat). 

De asemenea, grupul de lucru acordă prioritate datelor statistice trimestriale privind balanța de 

plăți, în raport cu datele lunare. Datele statistice trimestriale privind balanța de plăți oferă 

detalii mai amănunțite și o calitate mai bună (de exemplu, comerțul internațional cu servicii, 

capitalul investițiilor străine directe, veniturile din investiții, remunerarea salariaților) decât 

datele statistice lunare privind balanța de plăți. Prin urmare, grupul de lucru ar prefera 

simplificarea cerințelor privind datele lunare, dacă acest lucru este considerat adecvat. 
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8. CONCLUZII 

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 a contribuit la o armonizare aprofundată a statisticilor la 

nivelul UE privind balanța de plăți, poziția investițională internațională, comerțul 

internațional cu servicii și investițiile străine directe. De asemenea, a contribuit la asigurarea 

faptului că datele sunt disponibile la momentul oportun și că utilizatorii au acces la date mai 

detaliate. Calitatea datelor este monitorizată îndeaproape pe baza unor criterii de calitate care 

sunt armonizate între diferitele domenii statistice vizate. Acest lucru a contribuit la 

îmbunătățirea coerenței privind evaluarea calității între diferitele domenii statistice. 

Concluziile prezentului raport vor fi luate în considerare atunci când Comisia, dacă este cazul, 

va face o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005, astfel cum se 

menționează la punctul 7 de mai sus. 

În timp ce cerințele în anumite domenii ar urma să devină mai stricte, cerințele privind datele 

în alte domenii sau în legătură cu alte aspecte ar putea fi simplificate pentru a evita creșterea 

costurilor. Aceasta se aplică în special în cazul cerințelor privind datele lunare. 
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