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Deficitul de cont curent în intensificare cu 16% an/an la opt luni din 2019
contul curent al balanței de plăți (milioane EUR) sursa: BNR
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Datele indică continuarea tendinței de deteriorare a poziției externe a economiei
interne (în linie cu scenariul central BT), evoluție determinată, în principal, de
mix-ul relaxat, pro-ciclic și nesustenabil de politici economice.
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Astfel, conform BNR contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de
7.1 miliarde EUR în perioada ianuarie-august 2019, în intensificare cu 16% an/an.
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contul curent (% PIB) sursa: previziuni BT pe baza datelor Eurostat, BNR, INS
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datoria externă totală (% PIB) sursa: previziuni BT pe baza datelor Eurostat,
BNR, INS
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Pe de altă parte, pentru raportul datorie externă totală / PIB ne așteptăm la
continuarea tendinței descendente pe termen mediu, până la un nivel de 46.5% în
2021.
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În scenariul macroeconomic central BT ne așteptăm ca ponderea deficitului de
cont curent în PIB să se majoreze de la 4.5% în 2018 la 5.1% în 2019, o ajustare la
4.7% fiind așteptată în 2020, ca urmare a perspectivelor de rebalansare a politicii
economice interne.
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De asemenea, datoria externă pe termen lung a urcat cu 8.9% ytd la 74.3 miliarde
EUR, evoluție determinată de majorarea componentei publice directe cu 18.3%
ytd la 40.8 miliarde EUR (pe segmentul privat s-a înregistrat o scădere cu 0.7%
ytd la 32 miliarde EUR, pe fondul declinului depozitelor nerezidenților cu 52.8%
ytd la 0.7 miliarde EUR).
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Se evidențiază majorarea datoriei externe pe termen scurt cu 9.7% ytd la 34.6
miliarde EUR.
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Nu în ultimul rând, statisticile BNR indică creșterea datoriei externe totale cu
9.1% ytd la 109 miliarde EUR (nivel record) în perioada ianuarie-august.
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Pe de altă parte, datele BNR indică creșterea investițiilor străine directe cu 2.8%
an/an la 3.6 miliarde EUR (din care 2.6 miliarde EUR participații la capital și 1
miliard EUR credite intragrup) în primele opt luni din 2019, evoluție determinată
de ameliorarea percepției de risc investițional (după alegerile Europarlamentare)
și potențialul de evoluție pentru economia internă pe termen mediu (superior
țărilor din regiune).

investiții străine directe (suma ultimelor 12 luni)
(milioane EUR) sursa: BNR, prelucrări BT
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Totodată, deficitul balanței veniturilor primare s-a diminuat cu 23.2% an/an la
3.2 miliarde EUR.
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Pe de altă parte, balanța comercială cu servicii a înregistrat un excedent de 5.9
miliarde EUR în perioada ianuarie-august, în creștere cu 6.5% an/an.
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De asemenea, excedentul balanței veniturilor secundare s-a ajustat cu 15.6%
an/an la 1.2 miliarde EUR în primele opt luni din 2019.
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Se evidențiază adâncirea deficitului balanței comerciale cu bunuri cu 23.6%
an/an la 10.9 miliarde EUR, pe fondul majorării veniturilor populației și
climatului pozitiv din piața creditului.
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Astăzi Banca Națională a României (BNR) a publicat statisticile privind evoluția
balanței de plăți în august și primele opt luni din 2019.
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Grupul Financiar Banca Transilvania
•
•
•
•

cursuri spot – operațiuni cont
depozite – persoane juridice
cursuri case de schimb
titluri de stat și operațiuni REPO

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

•
•
•
•

tranzacționare online pe bursele din Bucuresti și Viena
credite marjă
administrare discreționară
împrumuturi de acțiuni pentru vânzarea în lipsă

accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI
accesează AICI

• fonduri de venit fix în lei sau euro
• fonduri mixte (max. 20% acțiuni)
• fonduri de acțiuni (indice sau fără reper) în lei sau euro

LEI sau EUR
accesează AICI
LEI sau EUR

• finanțări rapide către persoane fizice, credite de
consum pentru nevoi personale sau pentru achiziții în
rate în locațiile comercianților parteneri

accesează AICI

• acces rapid și simplificat la suport financiar în vederea
achiziției de bunuri de folosință îndelungată; se
adresează persoanelor juridice, companii mici, mijlocii
și corporate
• soluții de finanțare pentru afacerile mici

accesează AICI

accesează AICI
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