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România poate susţine actualul deficit de cont curent

Decizia  Fitch  de  trecere  a  perspectivei  privind  rating-ul  aferent  obligaţiilor 
guvernamentale în valută şi în lei de la perspectiva stabilă la cea negativă are la bază în 
primul  rând  modificarea  poziţiei  externe  a  României,  materializată  prin  creşterea 
deficitului de cont curent în contextul deteriorării condiţiilor de finanţare la nivel global. De 
menţionat  că această  decizie  nu afectează ratingul  de ţară,  confirmat  astăzi  la  BBB 
pentru obligaţiile în valută şi la BBB+ pentru obligaţiile în moneda naţională. 

Cauzele care stau la baza acestei  decizii  vizează problemele regionale,  exacerbarea 
deficitelor  de cont curent şi  a perspectivelor  privind evoluţiile  exporturilor  în condiţiile 
reducerii creşterii economice în zona euro.

De  remarcat  că  Fitch  subliniază  faptul  că  economiile  aflate  într-o  fază  avansată  a 
procesului de tranziţie, între care şi România, pot susţine aceste deficite de cont curent, 
fapt  ce reflectă  în  principal  intrările masive de capital  ale sectorului  privat,  incluzând 
investiţiile străine directe, mai degrabă decât politici fiscale relaxate.

Deşi nivelul „euroizării” economiei (al creşterii finanţării externe şi creditelor în euro) este 
percepută  ca  o  vulnerabilitate,  Fitch  consideră  că  nivelul  scăzut  al  datoriei 
guvernamentale, flexibilitatea economiei şi ponderea mare a participaţiei nerezidenţilor în 
sectorul  bancar  sunt  argumentele  principale  în  sprijinul  unor  costuri  de  ajustare 
macroeconomică mai mici pentru România şi a restabilirii echilibrelor macroeconomice, 
care ar  rezulta  în  revenirea la  o perspectivă  pozitivă  asupra riscului  suveran aferent 
României.  În cazul scenariului cel  mai pesimist al  raportului  Fitch, cel conform căruia 
ţările analizate vor suferi retrageri masive de capital, ţările care au un regim de curs de 
schimb  fix,  raportat  la  moneda  unică  europeană,  vor  avea  de  suportat  costuri 
semnificative de ajustare, în timp ce România, dintre ţările analizate, este evidenţiată în 
sens pozitiv ca având un regim flexibil de curs de schimb.
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