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Informații financiare – 10 noiembrie 2020 

Informații pe scurt: 

• Datoria publică a României va depăși la 45% din PIB în anul 2020
(Moody’s), un maxim istoric. Fitch vede datorie publică de 45,9% din PIB
în 2020 și 50,7% în 2022.

• În primele 9 luni ale anului, România a înregistrat un deficit bugetar
istoric, de 14 miliarde de Euro - 67 miliarde de lei (execuția bugetară):
6,4% din PIB.

• Pentru prima data, cheltuielile cu dobânzile pentru finanțarea datoriei
publice au depășit, în primele 9 luni, pragul de 5% din veniturile
bugetare (execuția bugetară)

• Dobânzile la care se finanțează România rămân cele mai ridicate din
Uniunea Europeană (Banca Centrală Europeană)

• O agenție de rating (Moody’s) a amânat deja până după alegerile
programate la 6 decembrie 2020, deciziile în privința evaluării rating-
ului. O a doua agenție, Fitch, a confirmat ratingul și perspectiva negativă
(un singur pas de categoria ,,junk’’). Cea mai importantă agenție de
rating, Standard&Poors se va pronunța după alegeri în privința ratingului
suveran

• România este în fața unor noi măsuri de limitare a activității economice
în stare de alertă. Se îndreaptă către o recesiune în cadrul ,,recesiunii’’.

• Certitudinile din spatele incertitudinii alegerilor prezidențiale americane.

* 
* * * 

Agenția de rating Fitch a ales să amâne de facto luarea unei decizii privind 
rating-ul suveran al României, după ce Moody’s acționase similar. Fitch a 
păstrat ratingul la BBB-, cu perspectivă negativă. Fitch se așteaptă la o evoluție 
pozitivă a economiei în 2021 dar, ca factori adverși, menționează: 

• Incertitudinile politice și cele ale politicilor economice;
• revenirea presiunilor pe economie din cauza dinamicii penetrării

coronaviruslui;
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având ca rezultat incertitudinile economice și fiscale, în condițiile în care 
consemnează o promisiune a actualului executiv ,,nu vom crește taxele’’, un 
consens putere-opoziție ,,investiții din bani europeni în infrastructură’’ și nicio 
modalitate concretă deja implementată de reducere a deficitului. Mai mult, 
Fitch arată că ,, 
 
Principalul motiv pentru care Fitch și Moody’s au ales să nu retrogradeze 
(încă) în categoria junk economia României este datoria publică (încă) mică 
comparativ cu a altor state.” Dar Fitch vede un deficit bugetar de 9,5% în 2020 
(de la 6,4% în perioada ianuarie-septembrie 2020), 6,8% în 2021 și 4,5% în 
2022. 
 
Fitch vede o majorare a datoriei publice până în 2022 de 15,4 puncte 
procentuale din 2019 (35,7%) până în 2022 (50,7%), adică o creștere cu 50% a 
datoriei publice total înregistrate de România în numai 3 ani. 
 

Prezentare generală: 
 
La nivelul finanțelor publice, situația se deteriorează însă rapid: 
 

• în primele 9 luni ale anului 2020, datoria publică a reprezentat 14 
miliarde de Euro (67 de miliarde de lei, 6,4% din PIB-ul estimat); 

• este important și rezultatul financiar al ultimelor 2 luni din 2019 
(noiembrie, decembrie), ca un mandat pentru estimarea deficitului 
bugetar din ultimele 2 luni ale acestui an. Deficitul bugetar din 
noiembrie-decembrie 2019 a fost de 4 miliarde de Euro (fără criză); 

• Evoluția urcă datoria publică în ultimele 11 luni, cu 18 miliarde de Euro 
• Spre comparație, în 19 ani (1990-2008), România a generat datorie 

publică de 17,2 miliarde de Euro, ceea ce arată că, în ultimele 11 luni, 
datoria publică nou acumulată a fost mai mare decât toată datoria 
public din primii 19 ani de după Revoluție. 

 
Deficitul nu este o problemă, atâta timp cât este finanțat decent 
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• Cele mai recente evoluții arată că, deși deficitul bugetar se finanțează la 
costuri ceva mai mici decât în urmă cu un an (3,49% pe an față de 4,12% 
pe an în septembrie 2019, în ceea ce privește referința Băncii Centrale 
Europene, titluri de stat pe termen de 10 ani), costurile de finanțare ale 
României sunt cele mai mari din Uniunea Europeană (zona Euro și non 
Euro). 

 

 
 

• Grecia, țară la categoria ,,junk’’ din perspectiva agențiilor de rating și cu 
o datorie publică în 2019 de 176,6% din PIB, se finanțează la dobânzi 
anuale de 1,08 % 

• Deficitul bugetar al Greciei este prognozat să fie 7% din PIB în 2020, față 
de 8,6% (estimare oficială – România, 9,5% - estimare Fitch pentru 
România); 

• Prin urmare, Grecia are de finanțat o datorie publică de circa 182% din 
PIB (de 4 ori mai mare decât România), pe care o finanțează de 3 ori mai 
ieftin. 

• Costurile cu împrumuturile în România se majorează rapid (având în 
vedere dinamica mult mai mare de creștere a datoriei publice față de 
nesemnificativa reducere a dobânzilor în ultimele 12 luni (0,63 puncte 
procentuale, de la 4,12% pe an la 3,49% pe an); 

• Costurile cu împrumuturile în România se majorează rapid (14 miliarde 
de lei dobânzi plătite în primele 9 luni ale anului, respectiv 18% din 
deficitul total și 5% din veniturile bugetare totale pe primele 9 luni ale 
anului. 

• Nicio agenție de rating nu include în prognozele de venituri componenta 
de granturi a Comisiei Europene (13,8 miliarde de Euro pentru 2021-
2023, din așa numitul Next Generation Funds); 
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Finanțarea datoriei: Un leu din trei dați cu împrumut de bănci se duce spre 
sectorul guvernamental 
 
O componentă semnificativă a datoriei noi a fost finanțată prin credit 
guvernamental din sectorul bancar. 
 

• Astfel, creditul guvernamental s-a majorat în ultimele 12 luni cu 24,9%, 
până la 134,25 miliarde lei, un ritm de 6 ori mai mare decât majorarea 
creditului neguvernamental (+4%); 

• Astfel, creditul total din economie (guvernamental și neguvernamental) 
depășit pentru prima dată 400 de miliarde de lei (în septembrie s-a 
situat la 411,75 miliarde de lei); 

• Creșterea creditului guvernamental a condus la majorarea valorii 
creditării în România peste valoarea depozitelor (397,14 miliarde lei); 

• Expunerea băncilor interne pe datoria guvernamentală reprezintă 32,7% 
din totalul creditelor 

• Majorarea creditului guvernamental (ritm de 6 ori mai mare decât cel 
neguvernamental) și dobânzile mari, au contribuit în primele 9 luni ale 
anului la menținerea profitului sistemului bancar.  

• Băncile, fără criză. În perioada ianuarie-august 2020, băncile, la nivel de 
sistem, și-au conservat profitul la nivelul celui din primele 9 luni ale 
anului trecut: 4,5 miliarde  de lei. 

 
Calendar:  
 
Cele mai importante date de urmărit în săptămâna care urmează: 
 

• 13 noiembrie 2020: date semnal privind evoluția PIB în trimestrul III 
2020 (INS) 

o În trimestrul I, creșterea economică a fost recalculată de la 0,3% la 
0%; 

o În trimestrul II, creșterea economică a fost de -11,9% 
 

• 13 noiembrie 2020: Balanța de plăți și datoria externă (BNR) 
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• 10 noiembrie 2020: Câștigul salarial mediu lunar (INS) 
 

• 11 noiembrie 2020: Rata inflației în perioada ianuarie-octombrie 2020 
(INS) 

 
• Ședințele de politică monetară ale BNR sunt suspendate până la f inalul 

anului 2020, BNR urmând să ia decizii de politică monetară, în funcție de 
derularea evenimentelor. Cea mai recentă ședință a fost în 5 august 
2020, când rata de dobândă cheie a fost redusă de la 1,75% la 1,5% 




