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● н – непоискан рейтинг
БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
АД
(БАКР)
е
третата
пълноправна
рейтингова агенция в ЕС, регистрирана
съгласно
Регламент
№
1060/2009
на
Европейския Парламент и на Съвета.
Присъдените от БАКР кредитни рейтинги
важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени
с тези на останалите признати от
Европейския орган за ценни книжа и пазари
агенции, без териториални или други
ограничения.
“БАКР
АГЕНЦИЯ
ЗА
КРЕДИТЕН
РЕЙТИНГ” АД присъжда на Румъния
непоискан
държавен
рейтинг
нВBВ(дългосрочен) и нA-3 (краткосрочен) със
стабилна перспектива.
Използвана е официално приетата от
БАКР методология за присъждане на
държавен рейтинг:
(http://www.bcra-bg.com/files/file_329.pdf).

За
изработването
на
доклада
и
присъждането на рейтинг е използвана
публична информация от Национална банка на
Румъния, Национален статистически институт,
Министерство
на
публичните
финанси,
Световната банка, Международния валутен
фонд, Европейската комисия, база данни на
БАКР и други. БАКР използва източници на
информация, които смята за надеждни, но не
гарантира точността, адекватността и пълнотата
на използваната информация.
Обяснителни бележки: Може да има
определени разлики в стойностите и промените
на анализираните показатели произтичащи от
конвертирането на съответните стойности в
друга валута (Евро). Използваният валутен курс
е официално обявеният от Националната банка
на Румъния, като средна стойност за
съответния период (т.е. годишен, полугодишен,
тримесечен, месечен). Може да има разлики и в
следствие на прилагането на средна за периода
стойност на валутния курс вместо стойността му
към края на периода.
Данните, на които е базиран настоящият
доклад, представляват публично оповестени
данни, налични към ноември 2015. Изключение
правят някои показатели (инвестиции в
националната икономика), данните за които
включват и наличните към средата на декември
2015.
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През последната година политическият
живот в Румъния е белязан от няколко
неблагоприятни събития – противоречията
между
политически
представители
и
политически партии; масовите протести, довели
до оставката на Понта; сформирането на ново
временно
правителство,
с
мандат
до
парламентарните избори към края на 2016 г.
Новият кабинет, предложен от президента, се
оглавява от бившия еврокомисар Дачиан Чолош
и е съставен основно от технократи, близки до
управлявалите досега партии.
Вземайки
предвид
краткия
мандат
на
новото
правителство, не се очаква то да успее да
реализира необходимите реформи, тъй като
мнозинството в парламента е запазено.
Съществуващото напрежение между
основните политически фигури и сили в
страната не се отразява на съществуващия
консенсус по основните направления, в които
страната трябва да се развива. Няма и
съществени разногласия по отношение на
външнополитическата ориентация.
Въпреки съществения напредък по
отношение на европейската интеграция на
страната, Румъния все още е една от найбедните страни в ЕС. Корупцията, проблемите
свързани с върховенството на закона и
функционирането на правосъдната система,
многобройната и недостатъчно ефективна
бюрокрация са сред основните краткосрочни и
дългосрочни
предизвикателствата
пред
страната.
В краткосрочен план, напрежението
между основните партии няма да бъде
преодоляно. Очаква се, че с наближаването на
местните и парламентарни избори, то ще се
задълбочи,
което
допълнително
ще
възпрепятства временното правителство в
осъществяването
на
трайни
реформи.
Възможно е недоверието в ключови институции
и в политическия елит като цяло да се покачи.
Въпреки че финансовата криза се
отразява значително на икономиката на
Румъния, страната успява бързо да се
възстанови, като отчита реален растеж от 3.4%
за 2013 г. и 2.8% за 2014 г. и продължава с 3.63.8% за първите три тримесечия на 2015 г.
Стойностите са по-високи от средните за ЕС,
съответно 0.2% и 1.4% за 2013 г. и 2014 г., и
предхождат голяма част от тези на останалите
балкански страни (темп на реален растеж).
Ефектите от финансовата криза през
2008 г. водят до бързо влошаване на сметките в
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платежния баланс и от там – до криза по
текущата сметка. Това развитие подтиква
Румъния да потърси помощ. Необходимото
съдействие се оказва чрез Програмата за
подкрепа за платежния баланс (Balance of
Payments Assistance Programme - BoPAP).
Програмата и последващите две предпазни
програми (Precautionary Assistance Programmes)
са договорени съответно през май 2009 г., май
2011 г. и октомври 2013 г. В тях се включват
Европейската общност, МВФ, Световната банка
и съвместна подкрепа от Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Осигурените
средства
възлизат
на
приблизително EUR 20 млрд., които се
разпределят по следния начин: EUR 5 млрд. от
Европейската общност, EUR 12.95 млрд. от
МВФ (в СПТ), EUR 1 млрд. от Световната банка
и EUR 1 млрд. от ЕИБ и ЕБВР.
Условията, които се договарят срещу
предоставяне
на
средствата,
включват
привеждането
на
значителния
бюджетен
дефицит
към
по-приемливи
нива
през
следващите години. Подходът към постигането
на тази цел предвижда намаление на
разходите,
въвеждането
на
фискално
планиране и внасяне на промени по отношение
на системата за възнаграждения и пенсионната
система в публичния сектор, както и
оздравяване на банковия сектор. Целта на
първата програма се свежда до изчистване на
макроикономическите дисбаланси, породени от
финансовата криза и произтичащите от нея
ефекти. Макар и да има определено закъснение
в постигането на част от изискванията,
множеството от тях са изпълнени.
Вътрешните фактори, които спомагат за
преодоляването на ефектите от кризата,
включват силното вътрешно потребление (от
домакинства и правителство) и ускорението на
износа на страната в след-кризисните години.
Големият дефицит по текущата сметка също се
свива
значително.
Голяма
част
от
благоприятното развитие на споменатите
компоненти на БВП се задържа и през 2015 г.
Размерът на износа „догонва“ този на вноса и
допринася за положителната стойност на
нетния износ през 2014 г., чийто знак се запазва
положителен и през 2015 г. Сред компонентите
на БВП брутото капиталообразуване бележи
минимална промяна през периода 2009-2014 г.
През първата половина на 2015 г. показателят
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постига повишение в стойността си спрямо
година по-рано, но изменението е малко.
През
анализирания
период
международната търговия на Румъния е
основно със страни-членки на ЕС, на които се
дължат около 70-71% от износа и 74-76% от
вноса в страната, като Германия, Италия,
Унгария и Франция заемат водещи позиции.
Сред страните извън ЕС Турция и Русия заемат
значителен дял в международните търговски
отношения. Износът на страната е ориентиран
към стоки с висока добавена стойност, което
свидетелства за международна конкурентоспособност на тези блага. Вносните стоки също
включват блага с висока добавена стойност,
което частично неутрализира положителните
ефекти от характеристиките на износа в
търговския баланс.
Интересът на инвеститорите постепенно
нараства след финансовата криза. През
периода 2010-2014 г. значимостта на дълговите
инструменти е ниска в сравнение с предходните
години, а нетните входящи потоци остават под
1.8% от БВП. Наблюдават се нетни изходящи
потоци на реинвестирана печалба, които
достигат връх през 2011 г. Инвестиционните
потоци, насочени към капитала (различен от
реинвестирана печалба) също бележат свиване
след 2008 г., уравновесяват се за 2012 г. и 2013
г. и бележат повишение през 2014 г. През
първото деветмесечие на 2015 г. активността на
инвеститорите е на нива, сходни до тези от
преди година – около 1.6% от БВП спрямо 1.4%
за
първото
деветмесечие
на
2014
г.
Предпочитанията на инвеститорите също са се
променили от пред-кризисните години, като от
дългови инструменти пренасочват вниманието
си към инструменти от тип дялов капитал.
По отношение на пазара на труда се
постига определено подобрение в условията,
макар и не твърде очевидно. Въвеждат се
административни промени след финансовата
криза, изразени в приемането на нов Кодекс на
труда през 2011 г. Той спомага за повишаване
гъвкавостта на трудовите договори. Властите
също насочват вниманието си към високата
данъчна обремененост на трудовите доходи
през
последните
години,
като
целят
намаляването на дела на сивата икономика,
свързана с неофициална трудова заетост.
Въпреки административния напредък,
работната сила се свива, а процентът на
безработицата (включващ лица над 15 години)
почти не се променя през периода 2010-2014 г.,

3

тел.:(+359-2) 987 6363
www.bcra-bg.com
като се движи в граници от 6.8-7.1%.
Икономическата активност на населението
(около 53-55%) и дългосрочната безработица
(между 2.8-3.2% от работната сила или 40-45%
от общата безработица) също не показват
някаква конкретна тенденция, а се колебаят в
близки граници.
БВП
на
глава
от
населението
постепенно нараства след 2007 г. (след
присъединяването на Румъния към ЕС), но
нивата остават значително по-ниски от
средните за общността: EUR 7 500 през 2014 по
текущи цени и PPS 12 800 в реално изражение в
сравнение със стойности от (EUR и PPS) 27 400
за ЕС. Въпреки отчетения висок реален темп на
нарастване, стойностите се запазват ниски и
формират голяма дупка между доходите в
Румъния и средните за ЕС. Разходите за
единица труд почти не се изменят до 2014.
След като отчита спад през 2011 г., индексът се
задържа под 95 пункта. За работодателите
ниските разходи за труд се считат за
благоприятен фактор, но за работниците
показва липса на развитие в условията на труд.
Структурата по коефициенти на ИПЦ на
Румъния отдава голямо значение на промените
в цените на електроенергията, газта и горивата,
на някои основни групи хранителни стоки като
месо, печива и млечни продукти, както и на
някои нехранителни блага. Ценовото равнище в
страната се задържа строго над средното за ЕС
през анализирания период (2008-2014), но през
2014 г. се наблюдава значително понижение в
годишния темп на инфлация, измерен чрез
ХИПЦ, който отчита дезинфлация от 1.8 п. п.
Споменатото намаление в инфлацията следва
по-слабата икономическа активност в ЕС и
балканските страни.
През юни 2015 г. властите предприемат
стимулираща фискална политика – разширяват
обхвата на намалената ставка за ДДС от 9%
като добавят доставката на хранителни стоки и
напитки (в сила от 1 юни 2015 г.).
Произтичащото намаление в цените за крайния
потребител на тези стоки води до намаление в
ценовото равнище и ИПЦ отчита състояние на
дефлация след м. юни.
Друга фискална промяна през 2015 г. е
намалението в социалните осигуровки (с 5 п. п.
за частта, заплащана от работодателите) с цел
намаляване стимулите на работниците и
работодателите да участват в сивия сектор на
пазара на труда.
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Прекомерният
дефицит,
който
се
формира веднага след финансовата криза, е
сведен до приемливи стойности, до 2.2% от БВП
за 2013 г. и 1.4% от БВП за 2014 г. В приходната
част на държавния бюджет вноските по
социални осигуровки и постъпленията от ДДС
формират близо половината от приходите,
докато при разходите трансферите заемат
значителен дял след 2009 г. (над 40%).
Бюджетът
на
социалното
осигуряване
постепенно трупа дефицит след 2009 г., а
проекциите за следващите години предвиждат
продължаване на нарастващата тенденция.
Сред текущите разходи, разходите за
компенсация на наетите (в публичния сектор)
намаляват след 2008 г. до 2011 г. (в
съответствие с условията по BoPAP), но през
следващите години (от 2012 г. нататък)
промените в групата стават положителни и
разходите започват да нарастват. Капиталовите
разходи, от своя страна, отчитат намаление
след 2011 г. поради необходимостта да бъдат
постигнати краткосрочните цели (по отношение
на правителствените разходи и бюджетния
дефицит) в определените граници. Този подход
обаче заплашва дългосрочното развитие и
възможността за устойчиво подобрение в
бюджетния баланс, освен ако не се обмислят
други алтернативи.
Във
връзка
с
международните
отношения на страната и по-точно – BoPAP, от
октомври 2015 г. започва след-програмното
наблюдение
(Post-Programme
Surveillance),
свързано с връщането на получените от
първоначалната програма средства.
Държавният дълг на Румъния нараства
постепенно след 2008 г., с по-значителен ръст
непосредствено след кризата в следствие на
нарасналите
нужди
за
покриване
на
прекомерния дефицит по бюджета . За 2013 г. и
2014 г. увеличението в дълга е умерено, като
размерът му достига 39.9% от БВП към края на
2014 г., след което намалява до 37.8% от БВП
за м. септември 2015 г.
През юли 2012 г. Министерство на
публичните финанси възприема Стратегия за
управление на държавния дълг в средносрочен
план (Strategy on government public debt
management in medium term). Тя включва
граници, в рамките на които трябва да се
поддържат определени публично-финансови
показатели, като по този начин се поставят
конкретни цели за адекватно управление на
дълга с дългосрочна перспектива.
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Нарастването в държавния дълг се
дължи на нарастване и във външния, и във
вътрешния дълг на страната, като двете групи
са почти балансирани в структурата му. Има
забележимо превишение на дългосрочния дълг
над
краткосрочния,
в
съответствие
с
предпочитанието на правителството да намали
зависимостта си от краткосрочно финансиране.
Тази динамика се засилва през последните
години, съгласно средносрочната стратегия,
насочена към по-добро управление на дълга и
по-точно – към управление на рефинансиращия
риск. Валутната структура на дълга се изменя
леко през годините. От началото на 2015 г. има
забележимо увеличение в дела на дълга в
местна валута за сметка на деноминирания в
евро дълг.
Относно
банковата
система,
ръководните ѝ институции са на път да изградят
стабилен и прозрачен сектор. Подобрението на
банковите баланси и високите нива на
капиталова адекватност през последните години
дават
достатъчно
основание
за
това.
Протичащото свиване на необслужваните
кредити (като отношение към общите кредити)
показва предприемането на важна стъпка в тази
посока, а доверието в местната валута се
повишава, което е видимо от увеличението на
отпуснатите кредити в RON към домакинства и
нефинансови предприятия.
В банковата система се наблюдават
процеси на консолидация на две нива. От една
страна, поради сливания на банки настъпват
вътрешни промени в капиталовата структура на
отделните банки. От друга страна, влияят
външни фактори, предизвикани от процесите на
синхронизация
между
европейските
и
румънските банкови власти изразени във
въвеждането на общи законови регулации.
Има определено ниво на несигурност,
свързано с преобладаващия чуждестранен
капитал в банковата система – спадът във
финансирането на чуждестранните дъщерни
банки (от организацията-майка) и високият
процент на чуждестранен капитал могат да
доведат до по-висока уязвимост към външни
шокове.
Перспектива:
Стабилната перспектива на Държавния
рейтинг на Румъния отразява мнението на
БАКР,
че,
въпреки
неблагоприятната
политическа
обстановка
и
предстоящите
парламентарни избори, няма да има драстични
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промени в основните икономически показатели
на страната и нейната кредитоспособност.

БАКР би обмислила повишаване в
Държавния рейтинг и Перспективата на
Румъния ако тя продължи да генерира висок,
устойчив растеж, както и ако успее да постигне
по-значително увеличение в доходите и
благоприятното развитие на трудовия пазар (и
свързаните с него резултати). Други позитивни
фактори, които биха могли да се обмислят,
включват преструктуриране на държавния
бюджет по начин, който осигурява дългосрочна
устойчивост и успешно изграждане на надеждна
и стабилна финансова система.
Негативно влияние върху Държавния
рейтинг биха оказали спад в икономическия
растеж,
наличието
на
продължителни
дефлационни процеси, влошаване на условията
на пазара на труда, влошаване на държавния
бюджет.
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Регулаторни оповестявания
Инициатива за рейтинга
Това е непоискан държавен рейтинг.
Оценяваното лице или свързана трета
страна не са участвали в процеса на
определяне на държавния рейтинг. БАКР не е
имала достъп до счетоводните сметки,
управленческите и други представляващи
интерес вътрешни документи на оценяваното
лице или на свързана трета страна.
Моля,
посетете
www.bcra-bg.com
и
http://www.bcra-bg.com/files/file_329.pdf
за
пълната
политика
на
БАКР
относно
непоисканите кредитни/държавни рейтинги.
Резюме на протокола от Рейтинговия
комитет:
На 13.01.2016 г. се проведе заседание
на Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе
разгледан докладът за непоискания държавен
рейтинг на Румъния.
Този доклад е изработен в съответствие
с официално приетата от БАКР Методология за
присъждане на държавен рейтинг.
Членовете на Рейтинговия комитет
обсъдиха оценката на редица рейтингови
фактори, включени в модела за оценка, и
анализирани в рейтинговия доклад, съгласно
Методологията за присъждане на държавен
рейтинг. Членовете на комитета:
•
Разгледаха относително нестабилната
ситуация в политическия сектор, обусловена от
напрежението сред политически представители
и политически партии, масовите протести на
населението срещу корупцията, както и от
невъзможността
(поради
кратката
продължителност на мандата) на временното
правителство
да
проведе
необходимите
реформи в ключови за страната области
(съдебната
система,
административната
бюрокрация и други).
•
Обсъдиха бързото възстановяване на
румънската
икономика,
подпомогнато
от
Програмата за подкрепа за платежния баланс
(Balance of Payments Assistance Programme BoPAP). Бяха разгледани и вътрешни фактори,
които спомагат за икономическия ръст.
•
Определиха изпълнението на по-голяма
част от условията по Програмата (BoPAP) като
успешно. Това включва мерки, насочени към
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фискална
консолидация,
въвеждане
на
фискално планиране и промени в платежната и
пенсионната системи на държавния сектор,
както и подобряване на основни индикатори в
банковата система.
•
Разгледаха
направените
административни изменения, засягащи пазара
на труда. В резултат на тях трудовите договори
стават по-гъвкави и намалява данъчната тежест
върху брутния доход. Нивото на безработицата
обаче не се повлиява съществено. БВП на
глава от населението остава на ниски нива, като
същото важи и за разходите за единица труд (в
сравнение с други страни от ЕС).
•
Обсъдиха
промяната
в
ценовото
равнище, свързана до голяма степен с
намалената икономическа активност в ЕС през
последните години. Целенасоченото понижение
на цените на някои основни видове блага (чрез
разширяване обхвата на редуцираната ставка
за ДДС), довело до дефлация в икономиката
през втората половина на 2015 г., се счита за
приемлива
мярка
за
стимулиране
на
вътрешното потребление.
•
Разгледаха развитието на държавния
бюджет (основно в частта му, засягаща
общественото осигуряване), като оцениха
нивото на бюджетния дефицит и управлението
на дълга като задоволителни, с някои
съображения
относно
структурата
и
характеристиката на бюджета.
•
Обменният курс на румънската лея към
еврото и щатския долар варира през
последните години, като това води до известно
обезценяване на местната валута (предимно
спрямо долара).
•
Състоянието на банковата система бе
оценено като умерено оптимистично, с високи
стойности за
ликвидност
и
капиталова
адекватност. Като частично неблагоприятни
фактори за системата са отчетени високата
зависимост от чуждестранния капитал в
собствеността
на
банките,
както
и
ненавременното
транспониране
на
европейските директиви, засягащи дейностите в
сектора.
•
Допълнителна задълбочена дискусия се
проведе във връзка с неблагоприятното
развитие в два фактора: разходи за единица
труд и валутния курс.
Въз основа на тази дискусия бяха
определени настоящия първоначален държавен
рейтинг и перспективата, свързана с него.
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Таблици:
Страна:

Показател за развитие:
Emerging and Developing Europe

Unitary Semi-presidential Republic Romania

(IMF classification)

Показател за вероятност от необслужване на задължения:
CDS показатели1:

1

Информацията е от Deutsche Bank.
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Основни икономически показатели
2015
БВП (в млрд. RON)
БВП (в млрд. EUR [1])
Крайно потребление
Бруто образуване на основен капитал
Изменение в запасите
Нетен износ на стоки и услуги
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги
БВП на глава от населението (EUR) [2]
Средна нетна месечна заплата (EUR) [3]
Инфлация (CPI, %) [3]
Безработица (в %, население 15+)
Среден валутен курс RON/EUR
Среден валутен курс RON/USD

2014

H1

H1

302.7
68.1
54.9
12.7
0.1
0.3
32.3
32.0
407.21
1.0
6.9
4.45
3.99

285.8
64.0
52.2
11.6
0.0
0.2
29.8
29.5
-0.4
6.9
4.46
3.26

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

666.6
150.0
115.3
33.0
1.6
0.1
61.7
61.6
7,500
383.89
1.1
6.8
4.44
3.35

637.6
144.3
109.9
34.3
1.1
-1.0
57.3
58.3
7,200
367.15
4.0
7.1
4.42
3.33

596.7
133.9
104.4
36.8
-0.7
-6.6
50.1
56.7
6,700
347.27
3.3
6.8
4.46
3.47

565.1
133.3
103.6
36.1
1.0
-7.4
49.1
56.6
6,600
348.07
5.8
7.2
4.24
3.05

533.9
126.8
100.6
32.9
1.1
-7.8
41.0
48.8
6,300
334.11
6.1
7.0
4.21
3.18

510.5
120.5
95.5
31.3
1.4
-7.7
33.0
40.7
5,900
325.94
5.6
6.5
4.24
3.05

524.4
142.4
113.6
54.7
-7.1
-18.9
38.4
57.2
6,900
348.18
7.9
5.6
3.68
2.52

418.3
125.3
104.0
45.1
-5.9
-17.9
36.5
54.5
6,000
312.50
4.8
6.4
3.34
2.44

Платежен баланс
в милиони EUR
Нетен износ на стоки и услуги
Текуща сметка
като % от БВП [5]
Стоки и услуги
Първичен доход
Вторичен доход
Капиталова сметка
Финансова сметка
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IX 2015

IX 2014

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

306
-653
-0.4%
-320
-2,310
1,978
3,071
3,028

242
-1,168
-0.8%
213
-2,646
1,265
2,376
2,887

131
-686
-0.5%
-468
-1,903
1,685
3,954
3,068

-964
-1,540
-1.1%
-1,113
-3,112
2,688
3,039
1,673

-6,646
-6,386
-4.8%
-6,792
-2,305
2,711
1,880
-3,306

-7,423
-6,596
-4.9%
-7,727
-1,680
2,810
719
-4,750

-7,788
-6,446
-5.1%
-8,125
-1,487
3,166
193
-5,530

-7,723
-5,817
-4.8%
-8,069
-1,589
3,840
601
-5,258

-18,868
-16,792
-11.8%
-19,085
-3,221
5,515
564
-17,209

-17,924
-17,296
-13.8%
-17,996
-4,126
4,825
765
-16,650

[4]

[4]
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Публични финанси
Показатели:

Консолидиран държавен
бюджет:

Държавен бюджет

В млрд. EUR [1]
Приходи
Разходи
Бюджетно салдо
Излишък | Дефицит (като 5
от БВП)
Приходи
Разходи
Бюджетно салдо
Излишък | Дефицит (като 5
от БВП)
Държавен дълг
Като % от БВП
Вътрешен дълг
Външен дълг

IX 2015

IX 2014

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

43.165 [7]
41.129 [7]
2.037 [7]

39.941 [7]
39.504 [7]
0.437 [7]

48.111
50.922
-2.811

45.344
48.918
-3.574

43.346
46.661
-3.316

42.927
48.566
-5.639

40.066
48.049
-7.983

37.110
45.708
-8.599

44.953
51.685
-6.732

1.3 [7]

0.3 [7]

-1.9

-2.5

-2.5

-4.3

-6.5

-7.4

-4.9

17.656
18.834
-1.178

-

21.458
26.013
-4.555

20.494
24.921
-4.428

19.563
23.467
-3.904

18.729
25.033
-6.304

16.164
24.378
-8.213

12.904
21.205
-8.301

16.572
21.965
-5.393

-0.8

-

-3.0

-3.1

-2.9

-4.7

-6.5

-6.9

-3.8

27.964 [8]
23.6% [8]
14.408 [8]
13.556 [8]
82.304
68.3%
27.321
-74.814

18.742 [8]
13.4% [8]
7.551 [8]
11.191 [8]
72.467
50.9%
26.134
-69.090

58.585
57.299
59.782
54.807
49.999
45.589
37.915
37.8%
39.7%
39.9%
38.0%
37.3%
34.2%
29.9%
Държавен дълг [8]
30.209
27.433
28.685
24.928
24.557
23.160
19.445
28.377
29.866
31.098
29.880
25.442
22.429
18.470
Външен дълг [9]
89.261
94.029
94.744
98.069
100.857
99.926
93.624
Като % от БВП
63.2%
68.0%
75.3%
74.9%
73.8%
Резервни активи (официални)
29.127
31.049
32.200
32.497
31.092
32.737
31.638
Нетна международна инвестиционна позиция
-82.547
-86.455
-85.478
-88.951
-90.628
-85.558
-78.986
[1] Стойностите в EUR са изчислени като е използвана средната стойност за валутния курс RON/EUR за съответния период.
[2] Текущи цени.
[3] Данните в колоната за полугодието H1 2015 (и H1 2014) са за периода януари-септември 2015 (и 2014).
[4] За първото полугодие на съответната година.
[5] Показателят е изчислен като сумата за периода като процент от БВП за същия период; за колоните IX 2015 и IX 2014 е използвана стойността на БВП за 2014 г.
[7] Данните се отнасят за периода януари-октомври за съответната година.
[8] За 2008 г. и 2009 г. приложената методология е по-стара (преди въвеждането на ESA2010).
[9] Включва директен публичен и публично гарантиран дълг и частен дълг (негарантиран публично).

Източник: Национален институт по статистика, Национална банка на Румъния, Министерство на публичните финанси, Евростат
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