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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 нBBB- (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 Националния статистически 
институт, Националната банка на Румъния, 
Министерството 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. 
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 През първата половина на 2017г. Румъния 
продължава да демонстрира нестабилност във 
вътрешнополитически план. След успешно 
проведените предсрочни парламентарни избори 
от 11 декември 2016г. Социалдемократическата 
партия (СДП) затвърди водещата си позиция и 
бързо формира мнозинство за нов кабинет в 
коалиция с Алианса на либералите и демократите 
(АЛДЕ).  

Новият кабинет, оглавяван от Сорин 
Гриндяну, оправда очакванията за приемственост 
както в областта на фискалната политика, така и 
по отношение на реформите в съдебната система. 
Европейската комисия и президентът Йоанис 
публично критикуват водената политика, а 
румънското общество реагира чрез масови 
протести на съмнителните  решения относно 
промените в Наказателния кодекс. Неуспехът на 
кабинета при въвеждането на тези промени 
поражда критики и в рамките на управляващата 
партия, последвани от безпрецедентен вот на 
недоверие. 

Във външнополитически аспект не се 
отбелязват съществени изменения през първата 
половина на 2017г. – Румъния остава стабилна по 
отношение на две от най-ключовите теми за 
региона – украинската криза и бежанската вълна 
от Близкия изток. 

През 2017г. се навършват 10г. от 
присъединяването на страната към ЕС. Румъния е 
една от двете страни в ЕС, които и до днес са част 
от механизъм за мониторинг в областите на 
съдебната система, корупцията и организираната 
престъпност. Проблемни остават нивата на 
корупцията на по-ниските етажи, политически 
мотивираните медийни нападения срещу 
магистрати и прокурори и справянето с корупцията 
при процедури по обществени поръчки. 

Като цяло, възможната политическа 
нестабилност не може да се отрази драматично на 
текущото състояние на страната в краткосрочен 
план. 

През 2016 г. румънската икономика отчита 
най-високата си стойност на реален растеж от 
началото на световната финансова криза – 
съответно 4.8%, а през първото тримесечие на 
2017 г. достига до 5.7%. Нарастващото 
потребление на домакинствата е основен двигател 
на растежа. Вносът и износът на стоки и услуги 
ускоряват темповете си на растеж, но този на 
вноса има превес. В резултат приносът на нетния 
износ към ръста на реалния БВП остава 
негативен. Капиталообразуването бележи 

колебания вследствие на по-бавното стартиране 
на нови инвестиционни проекти, финансирани от 
фондовете на ЕС, през новия програмен период 
2014–2020. 

Услугите продължават да са основният 
сектор, допринасящ за нарастването на брутната 
добавена стойност (БДС) в страната и през 2016г. 
Сред производствените сектори, ключова остава 
промишлеността

1
. В строителството се наблюдава 

свиване, а селското стопанство е единственият 
сектор с отрицателен принос към растежа на БДС 
през 2016г. 

Основните партньори в международната 
търговия със стоки се запазват сходни с тези през 
последните години, като има известни промени в 
дяловете на някои от партньорите, произтичащи 
основно от геополитическите процеси през 
последните години. Важен фактор, който трябва 
да се има предвид е Brexit. Последващите ефекти 
от предстоящия процес на разделяне могат да 
засегнат Румъния по негативен начин, поради 
значителния за единица територия дял на 
Великобритания в търговските отношения на 
страната – съответно 4.0-4.4% от износа и 2.2-
2.5% от вноса. 

Динамиката в международната търговия се 
отразява и в салдото по текущата сметка, където 
дефицитът нараства до 2.3% от БВП в края на 
2016 г. в сравнение с 1.2% от БВП година по-рано. 
Групите, допринасящи за отрицателния баланс, са 
търговията със стоки и първичният доход, докато 
търговията с услугите и вторичният доход 
генерират излишъци. Дефицитът в търговията със 
стоки се увеличава от 0,6% от БВП през 2015 г. до 
0,9% от БВП в края на 2016 г., поради нарасналото 
вътрешно търсене и съответния ръст на вноса. 

Натрупаният през 2016 г. излишък по 
финансовата сметка намалява в сравнение с 
предходната година, поради отчетеното по-голямо 
нарастване на пасивите спрямо активите по 
сметката. Притокът на преки чуждестранни 
инвестиции в Румъния нараства на годишна база 
до 2,9% от БВП или 4,857 млн. евро. Структурата 
на финансовите инструментите остава сходна с 
наблюдаваната през 2015 г., но реинвестираната 
печалба придобива по-голям дял. Положителният 

                                                
1 Съвкупна позиция на секторите Добивна 

промишленост; Преработваща промишленост; 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне 

на води; Канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване 
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ефект може да се подсили при продължение на 
политиката за освобождаване от данъци върху 
реинвестираната печалба. 

Валутните резерви се увеличават 
значително през 2016 г. въпреки разплащанията с 
кредиторите на страната. Официалните брутни 
валутни резерви на Румъния в централната банка 
възлизат на 37 905 млн. евро. (22.4% от БВП) и се 
увеличават с още 520 млн. евро през първото 
тримесечие на 2017 г. Тази стойност осигурява  
покритие от над 6 месеца на средния номинален 
внос, достатъчно адекватно, за да се намали 
рискът от невъзможност за реакция при 
неочаквани събития на международните пазари. 

Развитието на пазара на труда отразява 
динамиката на реалния сектор. Безработицата 
продължава да намалява, а доходите на 
населението нарастват. От друга стана, 
притеснение поражда спадът на икономически 
активното население (на възраст 15 години и 
повече) за втора поредна година през 2016 г. 

От март 2017 г. се наблюдава относително 
бързо обезценяване на националната валута 
спрямо еврото, поради вътрешнополитическото 
напрежение. На 21 юни 2017 г. (денят на вот на 
недоверие) обменният курс RON / EUR достига 
4.5987 RON / 1 EUR,  рекордна стойност от 2012 г. 
насам, но след това  започва да се стабилизира. 

Румъния продължава да регистрира 
дефлация, макар и намаляваща, през последните 
6 месеца (октомври 2016 г. - март 2017 г.). Към 
края на 2016 г. дефлацията достига 1,5%, като 
хранителните продукти допринасят в най-голяма 
степен за намаляващото ценово равнище. Очаква 
се инфлацията да получи възходящ натиск от 
силното търсене (по-високи нива на местните 
доходи, както и конкурентно по-евтината валута) и 
предлагането (нарастващите разходи за 
производствените фактори). 

Процикличната фискална политика, 
инициирана през предходните години, продължава 
и през 2017 г. Фискалните мерки, насочени към 
стимулиране на икономическия растеж, излагат на 
риск  бюджета на страната и бъдещото развитие 
на икономиката. Промените в данъците и 
разходите на правителството създават значителна 
разлика между очаквания баланс и 
средносрочните цели. 

Прекомерният дефицит, който се формира 
веднага след финансовата криза, бе сведен до 
приемливи стойности. От - 4,3% от БВП през 2011 
правителството намали дисбаланса до -1,5% от 
БВП през 2015 г., но през 2016 г. трудно 

постигнатото подобрение показва значително 
влошаване в резултат на фискалните стимули. 
Регистрираното салдо за 2016 г. е дефицит в 
размер на 2,4% от БВП. 

 През 2017 г. влязоха и се очаква да влязат 
в сила нови промени, които биха могли да окажат 
допълнително отрицателно въздействие върху 
държавния бюджет. По-важните от тях включват 
следното: 

- Намаляване на стандартната ставка на 
ДДС от 20% на 19% (към 1 януари 2017 г.); 

- Увеличаване на минималната заплата с 
200 леи до 1 450 леи (1 февруари 2017 г.); 

- Увеличаване на минималната 
гарантирана социална пенсия от 400 до 520 леи, (1 
март 2017 г.),  

- Премахване на заплащането на здравни 
вноски за пенсионерите; и т.н. 

Цитираните и други подобни мерки имат 
противоречив ефект върху икономиката – 
повечето от тях целят да стимулират 
икономическата активност на домакинствата и 
фирмите, но от друга страна, обременяват 
приходната страна на  бюджета. Румънското 
правителство изразява общото си намерение да 
спазва прага от 3% за бюджетния дефицит на 
страната през 2017 г., като разчита на подобрена 
данъчна събираемост. 

Въпреки бюджетните заплахи за 
задлъжнялостта на страната, държавният дълг 
остава относително стабилен през последните 
месеци. Като процент от БВП дългът се движи в 
рамките на 2-3 процентни пункта (44.5% в края на 
2016 г. и 41.9% през април 2017 г.). Структурата на 
държавния дълг се характеризира с превес на 
вътрешния над външния дълг. Вътрешният дълг 
възлиза на 59,4%, а външният на  40,3% от общия 
дълг през април 2017 г. Дългосрочният и 
средносрочният дълг представляват над 85% от 
общия държавен дълг. По отношение на валутната 
структура, общият размер на задълженията в леи 
и евро възлиза на  90%. Според стратегията на 
правителството за управление на държавния дълг, 
външният дълг ще бъде сключван основно в евро. 
Предвид малкия дял на договорените задължения 
при плаващи лихвени проценти,  лихвеният риск е 
умерен.  

По отношение на Програмата за 
подпомагане на платежния баланс

2
, договорена 

след финансовата криза между Румъния и 
Европейската общност, МВФ, Световната банка, 

                                                
2
 Balance of Payments Assistance Programme - BoPAP 
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Европейската инвестиционна банка и 
Европейската банка за реконструкция и развитие, 
последните плащания (съгласно графика) бяха 
посрещнати без особени затруднения. 

В допълнение към международното 
финансиране, в края на 2016 г. Румъния договори 
със Световната банка нов заем (Development 
Policy Loan Program) на номинална стойност 500 
млн. евро. Това финансиране е насочено към 
увеличаване на икономическия растеж на 
страната, намаляване на бедността и социалното 
изключване и разработване на стратегия за 
справяне с климатичните изменения. 

Доходността по десетгодишните румънски 
облигации се движи в динамичен диапазон. Макар 
и да се запазва под 4% на месечна база, от 
октомври 2016 г. нараства (от 2,7% през 
септември 2016 г. до 3,7% през юни 2017 г.) под 
въздействието на популистките дебати и 
предстоящите правителствени избори. Възможни 
са и външни сътресения, свързани със 
запазващите се разнопосочни тенденции в 
паричните политики на Федералния резерв и на 
ЕЦБ. Това може да се отрази отрицателно на 
волатилността и доходността на еврооблигациите, 
емитирани от развиващите се икономики. 

Депозитите на правителството отбелязват 
значителен спад през последното тримесечие на 
2016 г. и последващо възстановяване след това. 
Тази динамика е свързана с увеличението на 
разходите за държавния бюджет в края на 
годината.  Допълнително тегло може да произтече 
от възможно увеличение на финансовите разходи 
на международните пазари, вследствие на 
нестабилността на правителството и в случай на 
разхлабена фискална дисциплина. 

Брутният външен дълг възлиза на 54.5%  
от БВП в края на 2016 г. (56.5% от БВП през 
2015г.). Делът на дългосрочния външен дълг 
намалява за сметка на краткосрочния дълг, който 
нараства  до 25,4% от общия външен дълг през 
април 2017 г. (20.8% за съответния период на 
2016г.). Разходите по краткосрочния дълг също се 
увеличават. Нивото на валутните резерви покрива 
170% от краткосрочния външен дълг. 

През последните шест месеца се 
потвърждават наблюдаваните тенденции в 
румънския банков сектор. Качествените 
показатели на банковия сектор се поддържат на 
подходящи нива. Все още има известна 
несигурност относно законодателната рамка, 
регулираща системата, от една страна, и 
възможното икономическо влошаване, от друга. 
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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 промени в 
основните икономически показатели на страната. 
Икономиката се характеризира със стабилно 
развитие на ключови икономически и финансови 
показатели. Развитието на публичните финанси 
поражда известни опасения, свързани най-вече с 
възникването на рискове в дългосрочен план, 
които понастоящем не засягат кредитоспособ-
ността на страната.  

 
БАКР би обмислила повишаване в 

държавния рейтинг и перспективата на Румъния, 
ако страната постигне трайна стабилизация в 
политическото си положение и продължи да 
генерира висок, устойчив растеж. Други позитивни 
фактори, които биха могли да се обмислят, 
включват подобряване на външното салдо, 
ефективно управление на държавния дълг и 
преструктуриране на държавния бюджет по начин, 
който осигурява дългосрочна устойчивост.  

 
Негативно влияние върху държавния 

рейтинг и перспективата на Румъния биха оказали 
допълнително влошаване на бюджетното салдо и 
ръст на държавния дълг. Като неблагоприятно 
развитие би се оценило и повишаване на 
политическата нестабилност в страната, забавяне 
на икономическия растеж, продължителни 
дефлационни процеси, влошаването на пазара на 
труда и евентуалните проблеми, произтичащи от 
банковата система също биха могли да повлияят 
негативно на рейтинга на страната. 

 
 
.  

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 за пълната 
политика на БАКР относно непоисканите 
кредитни/държавни рейтинги. 

 
Резюме на протокола от Рейтинговия 

комитет 
 

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 обсъдиха 

измененията в политическата среда, свързани с 
промяната на властовите позиции в рамките на 
управляващото мнозинство (вследствие на 
успешен вот на недоверие). Коментирани бяха 
фискалните и нефискалните стимули като елемент 
на продължаваща икономическа политика и 
отражението им върху реалния сектор на 
икономиката. Предприетите мерки стимулират 
потреблението, което спомага за поддържането на 
висок икономически растеж. От друга страна, в 
публично-финансовите показатели на страната се 
забелязва влошаване и членовете на комитета 
изразиха притеснение относно бъдещето им 
развитие при така водената политика. При 
оценяването под внимание бяха взети още 
стабилното представяне на пазара на труда и 
банковата система. 

 
Въз основа на тази дискусия бяха 

определени непоисканият държавен рейтинг и 
перспективата, свързана с него.  

 

 

 

http://www.bcra-bg.com/
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Таблица с основни макроикономически показатели 

Страна Показател за развитие 

Румъния Нововъзникваща и развиваща се Европа (Класификация на МВФ) 

Показател Q1 2017 Q1 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

(в млрд. EUR[1])               

Брутен вътрешен продукт 35,3 32,6 169,6 160 150,3 144,3 133,6 

 Реален растеж на БВП (%) 5,70% 4,30% 4,80% 3,90% 3,10% 3,50% 0,60% 

   Крайно потребление 28,5 26,6 128,7 121 113,9 108,5 104,4 

   Бруто капиталообразуване на основен капитал 5,9 5,7 38,4 39,6 36,5 35,6 36,5 

   Изменение в запасите 1,3 0,4 4 0,3 0,6 1,2 -0,7 

   Нетен износ на стоки и услуги -0,4 0 -1,6 -1 -0,7 -1,1 -6,6 

       Износ на стоки и услуги 18,9 16,7 70,2 65,8 61,9 57,3 50,1 

      Внос на стоки и услуги 19,2 16,7 71,8 66,7 62,6 58,5 56,7 

БВП на глава от населението (EUR) [2] - - 8600 8100 7500 7200 6700 

Средна работна заплата (EUR) 507 441 441 416 384 367 347 

Инфлация (ИПЦ, %) -1,10% -1,10% -1,50% -0,60% 1,10% 4,00% 3,30% 

Коефициент на безработица (население 15+) 5,40% 6,60% 6,60% 6,80% 6,80% 7,10% 6,80% 

Среден валутен курс RON/EUR 4,52 4,49 4,49 4,45 4,44 4,42 4,46 

Среден валутен курс RON/USD 4,25 4,08 4,06 4,01 3,35 3,33 3,47 

Платежен баланс 

(в млн. EUR) I-III 2017 I-III 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

Нетен износ -359 -46 -1591 -984 -662 -1119 -6645 

Текуща сметка -690 -315 -3966 -1978 -1012 -1540 -6386 

като % от БВП -1,95% -0,97% -2,34% -1,24% -0,67% -1,07% -4,78% 

    Стоки и услуги -349 -50 -1595 -1000 -667 -1113 -6792 

    Първичен доход -580 -821 -4829 -3772 -2029 -3112 -2305 

    Вторичен доход  239 557 2460 2795 1685 2688 2711 

Капиталова сметка   184 1310 4238 3900 3954 3039 1880 

Финансова сметка 489 1071 1576 2280 3068 1673 -3306 

Публични финанси 

(в млрд. EUR) I-V 2017 I-V 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

Консолидиран 
държавен бюджет 

Приходи 21,7 20,3 49,8 52,6 48,2 45,3 43,4 

Разходи 22,2 20,5 53,9 54,9 50,8 48,9 46,7 

Бюджетно салдо -0,5 -0,2 -4,1 -2,3 -2,6 -3,6 -3,3 

Излишък/Дефицит (% от БВП) -0,30% -0,10% -2,40% -1,50% 1,70% -2,50% -2,50% 
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(в млрд. EUR) Q1 2017 Q1 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

Държавен дълг 
Държавен дълг 75,3 71,5 74,7 69,8 66 59,6 54,4 

като % от БВП 42,00% 40,70% 44,50% 44,40% 44,30% 41,90% 40,50% 

Брутен външен дълг [3] 93,2 90,9 92,4 90,4 94,7 98,1 100,9 

като % от БВП 52,10% 53,30% 54,50% 56,50% 63% 68,00% 75,50% 

Официални резервни активи 38,6 34,9 37,9 35,5 35,5 35,4 34,5 

Нетна инвестиционна позиция -80,4 -83,3 -82,9 -81,7 -85,5 -89 -90,6 

 

[1] Стойностите в EUR са изчислени като е използвана средната стойност за валутния курс RON/EUR 
за съответния период.  
[2] Текущи цени. 
[3]  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 

 

 


