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Ewolucja rumuńskiej gospodarki w latach 2008-2016
W okresie przed światowym kryzysem gospodarczym (wrzesień 2008 r.), wzrost rumuńskiej
gospodarki był napędzany głównie przez wzmożone spożycie „ na kredyt”, następnie poprzez
wzrost eksportu. Jednocześnie, inwestycje zagraniczne BIZ pozostawały na relatywnie niskim
poziomie. Od momentu upadku banku Lechman Brother, bezpośrednie zagraniczne inwestycje w
rumuńską gospodarkę znacznie spadły. Brak inwestycji zagranicznych i dofinansowania sfery
wytwórczej z budżetu państwa spowodowało zamknięcie wielu zakładów przemysłowych i
fabryk, nie stwarzając nowych miejsc pracy dla ludności. Światowy kryzys zniweczył tysiące
miejsc pracy, dotkliwie uderzył w ponad 100.000 przedsiębiorstw, które w krótkim czasie stały
się niewypłacalne lub ogłosiły bankructwo. Bezpośrednim efektem kryzysu było zwiększenie
emigracji zarobkowej wśród ludności Rumunii i stworzenie nowej klasy ludności pracującej, tzw.
pracowników korporacji. Na przestrzeni ostatnich lat, firmy działające na terenie Rumunii
dokonały również wielu restrukturyzacji. Liczba zatrudnionych w 2016 roku jest prawie
identyczna do liczby zatrudnionych w roku 2008. Nadal średnie miesięczne wynagrodzenie w
Rumunii jest zaliczane do jednego z najniższych wśród krajów UE. Tylko 4 % osób pracujących
w Rumunii (tzn. około 170.000 osób), otrzymuje miesięczne wynagrodzenie netto przekraczające
1.000 Euro. Są to osoby pracujące w sektorach: IT, ubezpieczeniach, przemyśle ciężkim,
bankowości, wydobyciu ropy naftowej i usługach związanych z wydobyciem ropy naftowej. Aby
nastąpił wzrost rozwoju gospodarki w Rumunii, ich udział w całym sektorze zatrudnienia
powinien się znacznie zwiększyć. Wzrost konsumpcji, aktualnie odczuwalny w Rumunii,
spowodowany jest głównie zmniejszeniem podatku VAT na wyroby spożywcze
i napoje bezalkoholowe z 24 % do 9% (czerwiec 2015 roku) .Eksport kraju, zwłaszcza firm branży
motoryzacyjnej, jest jednym z czynników, który dodatnio wpływa na wyniki gospodarki
i zakładany przez analityków na 2016 rok, szacunkowy wzrost PKB Rumunii o ok. 4,5%, wydaje
się możliwy do osiągnięcia.
Porównanie kilku wskaźników gospodarczych Rumunii w latach 2008 i 2016 .
Wskaźnik

Różnice Obserwacje
w%
PKB
139,7 mld 169,9 mld + 22%
W roku 2008 PKB Rumunii wynosiło
Euro
Euro
139,7 mld Euro, zaś na br. ekonomiści z
Rumunii zakładają, że wartość PKB
wyniesie około 170 mld Euro. Przez 9
lat z rzędu, od roku 1999 rumuńska
gospodarka rozwijała się prężnie, aby w
2009 roku drastycznie spowolnieć. W
2008 roku PKB wzrosło o 8,5 %, zaś w
2016 odnotowany rytm wzrostu PKB
powinien osiągnąć 4,5%.
Średni kurs wymiany 3,68
4,46
+ 21%
Od momentu rozpoczęcia światowego
waluty Leu/Euro
Lei/Euro Lei/Euro
kryzysu, wartość waluty LEU w
stosunku do EURO ciągle spada.
2008

2016
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Średnie miesięczne 1.296 lei
wynagrodzenie netto

Liczba pracujących 4,8 mln
w gospodarce kraju

Nowe
zagraniczne

firmy 7.800
firm
(styczeńsierpień)

Nowoczesny handel 450
detaliczny
sklepów

Koszt energii

44 lei

Prywatne szpitale

30
jednostek

Liczba pasażerów na 9 mln
lotniskach

Puszka coca-coli

1,99 Lei

Średnie miesięczne wynagrodzenie
netto we wrześniu br. doszło do 1.833
Lei, co stanowi wzrost o 8% w
porównaniu do analogicznego okresu z
2015 roku. Jest to jednak jedna z
najniższych średnich krajowych wśród
państw UE.
4,75 mln
-1 %
Liczba osób zatrudnionych w 2016 roku
ma tendencję wzrostową i zbliżoną do
wartości z 2008 roku po drastycznych
zwolnieniach
odnotowanych
w
Rumunii wraz z
rozpoczęciem
światowego kryzysu gospodarczego.
3.100 firm - 60 %
Liczba nowych firm z zagranicznym
(styczeńkapitałem założonych w 2016 roku
sierpień)
(styczeń-sierpień) jest najniższa w
ostatnich 15 latach, zaś skumulowany
kapitał
powyższych
podmiotów
gospodarczych to jedynie 23 mln USD.
1.800
+ 300 % Na przestrzeni ostatnich 8 lat
sklepów
nowoczesny
system
handlu
detalicznego rozwinął się na terenie
Rumunii w sposób bardzo dynamiczny.
Ilość
funkcjonujących
jednostek
sprzedaży wzrosła czterokrotnie. Ich
rozbudowa była niezależna od
konsumpcji ludności lub ogólnej
sytuacji gospodarczej występującej w
Rumunii.
60 Lei
+ 36 % Wartość opłat za 100 kWh zużycia
energii elektrycznej w 2008 roku
wynosiła 44 Lei, aktualnie za te same
100 kWh trzeba zapłacić już 60 Lei.
195
+ 550 % Aktualnie, w Rumunii działa 367
jednostek
państwowych szpitali i 187 prywatnych.
W prywatnych szpitalach jest 6.400
łózek, zaś w państwowych jest ich
ok.125.000 .
16 mln
+ 78 % W okresie 2008-2016 ilość pasażerów
podróżujących
przez
rumuńskie
lotniska wzrosła prawie o 80%, do 16
mln pasażerów. Na ten dynamiczny
wzrost wpłynęło m.in. wejście w 2013
roku na tutejszy rynek firm lotniczych
zaliczanych do tzw. „Low Cost”.
1,66 Lei
- 16 %
Cena sprzedaży jednej puszki coca-coli
spadła w momencie gdy, w czerwcu
2015 roku, rząd Rumunii zdecydował
1.833 Lei

+ 41 %
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Smartfony

Liczba
sprzedaży
komputerów/ rok

Powierzchnia
biurowa
Bukareszcie

w

Roczna
sprzedaż
nowych pojazdów
samochodowych

Cena benzyny

się zmniejszyć podatek VAT z 24 % do
9% na wyroby spożywcze i napoje
bezalkoholowe.
100.000
4.200.000 + 4.100 W roku 2008 telefony nowej generacji
szt.
szt.
%
zaliczane do tzw. smartfonów dopiero
pojawiły się na rynku. Ich sprzedaż w
ostatnich 8-u latach zaliczana jest do
najbardziej spektakularnych. Wartość
szacunkowa to ponad 700 mln Euro.
1,1 mln 750 tyś. - 32 %
Segment, który stracił znaczny,
szt.
szt.
procentowy udział w rynku w stosunku
do innych produktów zaliczanych do
sektora IT&C.
1,2 mln 2,7 mln + 125 % W br. roku zostanie oddanych do użytku
m²
m²
ponad 370.000 m² powierzchni
biurowej w Bukareszcie. Volumen
nowoczesnej powierzchni biurowej w
stolicy dojdzie do 2,7 mln m².
324.000
145.000
- 55 %
Rynek motoryzacji, jeden z najbardziej
szt.
szt.
dotkniętych światowym kryzysem,
powoli odradza się. Tegoroczny
zapowiadany wzrost sprzedaży nowych
samochoidów o 10-15% daleki jest
jednak do wartości rynkowych z roku
2008.
3,86
5,02
+ 30 % W dniu 15.09.2008 roku (upadek
lei/litr
Lei/litr
Lechman Brother) baryłka ropy, czyli
159 litrów kosztowała 90 USD.
Aktualna cena rynkowa baryłki ropy nie
przekracza 47 USD, jednak cena
sprzedaży 1 litra benzyny odnotowana
na rumuńskich stacjach benzynowych
jest proporcjonalnie większa o 1,16 Lei
w stosunku do ceny z 2008 rok.

Krajowa Komisja ds. Prognozy Gospodarczej Rumunii (CNP1) podała skorygowane prognozy
wskaźników makroekonomicznych dla Rumunii na nadchodzące lata, w tym na rok bieżący.
Na rok 2016 przewidziała:
* wzrost gospodarki o 4,8 % w 2016 roku (4,2 % to wstępna prognoza wiosenna upubliczniona
przez CNP),
* rolnictwo- wzrost o ponad 9 %,
* budownictwo i usługi- wzrost o około 6 %,
* przemysł- wzrost o 2,4% (prognozowany wcześniej na 4 %).
WPHI Bukareszt, listopad 2016r.

1

CNP- Comisia Nationala de Prognoza- Krajowa Komisja ds. Prognozy Gospodarczej.
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Polsko – rumuńska wymiana handlowa po 9 miesiącach 2016 roku
Wg. polskich danych statystycznych 2polsko-rumuńska wymiana handlowa w okresie od stycznia
do września 2016 r. wyniosła 3498,4 mln EUR, co stanowiło wzrost o 6,9% w porównaniu z tym
samym okresem ubiegłego roku.
We wspomnianym okresie polski eksport na rynek rumuński wyniósł 2375,3 mln EUR (wzrost
o 9,7 %), a polski import osiągnął wartość 1123,1 mln EUR (wzrost o 1,3 %).
W ciągu dziewięciu miesięcy 2016 r. w wymianie handlowej z Rumunią, Polska zanotowała
dodatnie saldo w wysokości 1252,2 mln EUR.
Wg. poszczególnych sekcji CN w polskim eksporcie do Rumunii dominowały urządzenia
mechaniczne i elektryczne, gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe i alkohol, wyroby
nieszlachetne i z metali nieszlachetnych, pojazdy oraz tworzywa sztuczne i wyroby z nich oraz
kauczuk.
Z kolei w imporcie dominowały urządzenia mechaniczne i elektryczne, materiały i wyroby
włókiennicze, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałając urządzenia,
wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych oraz tworzywa sztuczne i wyroby z nich.
W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział w eksporcie miały następujące
grupy towarowe:
1. Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 443,6 mln EUR
2. Gotowe art. spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoń – 234,6 mln EUR
3. Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 228,7 mln EUR
4. Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia – 198,6 mln EUR
5. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku – 197,7 mln EUR
6. Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych – 194,6 mln EUR

W obrotach towarowych Polski z Rumunią największy udział w imporcie miały następujące grupy
towarowe:
1.

Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku – 294,6 mln EUR

2.

Materiały i wyroby włókiennicze – 169,4 mln EUR

3.

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia – 147,5 mln
EUR

2
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4.

Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 141,4 mln EUR

5.

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku – 119,3 mln EUR
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Rynek mebli w Rumunii (dane z 2015 roku)
Na podstawie Rejestru Handlowego Rumunii zostały upublicznione dane statystyczne dotyczące
rumuńskiego rynku meblowego z 2015 roku.
Zgodnie z powyższymi danymi, w klasyfikacji 30 największych podmiotów gospodarczych
branży meblarskiej w Rumunii jedynie 6 firm osiągnęło negatywne tendencje w zakresie rocznych
obrotów w 2015 roku w porównaniu z wartościami z roku 2014. Większość firm osiągnęła wzrost
sprzedaży, dochodzący w przypadkach niektórych firm nawet do 36%.
Roczne obroty takich producentów jak: Pure Home Collections, Rus- Savitar i Ecolor wzrosły w
2015 roku odpowiednio o 36,3 % , 31,6 % oraz o 23,1%.
Spadek obrotów w 2015 roku odnotowały natomiast: Cotta International (-11,9%), Sortilemn (9,3%) i Mobilier General Arad MGA (-8,9%).
Największa liczba firm branży meblarskiej w Rumunii ma swoją siedzibę główną w województwie
Satu Mare (4). Inne województwa, w których występują liczne podmioty gospodarcze branży
meblarskiej to: Arad (3), Bihor (3), Kluż (3) i Marmarosz (3).
Największym producentem mebli na rynku rumuńskim pod względem obrotów osiągniętych w
2015 roku jest firm z Baia Mare – Aramis Invest, należąca do obywateli rumuńskich ( Vladimir
Iacob i Marius Selescu), którzy poprzez kilka projektów inwestycji zaplanowanych do realizacji
do końca 2016 roku (rzędu 30 mln Euro) mają zwiększyć swoją produkcję i osiągnąć zatrudnienie
do 4000 pracowników. W roku ubiegłym, firma Aramis Invest osiągnęła łączne obroty o wartości
148,3 mln Euro, czyli zanotowała wzrost o 16% w porównaniu do wartości z roku 2014. Należy
dodać, że w/w firma była w 2015 roku największym eksporterem z rumuńskim prywatnym
kapitałem. Ich zyski z 2015r. to 6,2 mln Euro (zatrudniali 3.240 pracowników3).
Na drugim miejscu pod względem ilości zatrudnionych pracowników znajduje się firma Polipol
Mobila (w ogólnej klasyfikacji TOP 30 zajmuje miejsce 12), która w roku 2015 zatrudniała około
1.500 pracowników.
Najmniejszą liczbę zatrudnianych pracowników posiadała firma Future (w ogólnej klasyfikacji
TOP 30 zajmuje miejsce 26) mająca swoją siedzibę w województwie Ilfov i zatrudniająca w 2015
roku jedynie 100 pracowników.
Firma Ecolor (w ogólnej klasyfikacji TOP 30 zajmuje miejsce 2), jest firmą ze szwedzkim
kapitałem, zatrudnia 650 osób i produkuje głównie na eksport, w szczególności dla sieci IKEA.
Na trzecim miejscu w klasyfikacji znajduje się producent mebli tapicerowanych, firma Taparo z
województwa Marmarosz, należąca do 3 obywateli rumuńskich (Ioan Filip, Lucia Stelea i Marius
Pop) i zatrudniająca około 1.000 pracowników.

3

zgodnie z danymi upublicznionymi na stronie Ministerstwa Finansów Rumunii.
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Klasyfikacja TOP 30 największych firm produkujących meble w Rumunii w 2015 roku.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Nazwa Firmy

Aramis Invest
Ecolor
Taparo
PGS Sofa & Co
Ada Fabrica de
Mobila
Sortilemn
Plimob

Obroty z Obroty z Ewolucja
2015 r. w 2014 r. w 2015-2014
mln. Euro
mln. Euro
w%
148,3
127,6
16,2
65,0
52,8
23,1
63,6
68,9
-7,6
56,0
58,0
-3,4
48,9
44,3
10,4

Województwo

Marmarosz
Kluż
Marmarosz
Bihor
Bihor

Miejscowośćsiedziba
główna
Baia Mare
Juc-Herghelie
Borcut
Oradea
Salonta

40,7
40,6

44,9
40,5

-9,3
0,2

Kluż
Marmarosz

40,3

45,8

-11,9

Arad

38,9
27,0
25,4
25,3
24,2
19,1

39,5
20,5
24,6
21,7
22,5
14,0

-1,5
31,6
3,3
16,7
7,7
36,3

Satu Mare
Temesz
Hunedoara
Satu Mare
Prahova
Satu Mare

Satu Mare
Dumbovita
Mintia
Foieni
Campina
Satu Mare

18,4
18,2
16,6
16,0
15,8

16,0
15,9
15,2
14,2
16,3

15,6
14,5
9,1
12,6
-3,0

Ilfov
Alba
Harghita
Buzau
Arad

Balotesti
Sebes
Miercurea Ciuc
Nehoiu
Arad

15,1

13,4

11,9

Satu Mare

Mediesu Aurit

14,6

13,9

4,7

Marusza

Sovata

13,8

12,9

6,9

Bihor

Sabolciu

13,5

11,8

14,8

Gałacz

Gałacz

24

Cotta
International
GP Sofa
Rus-Savitar
Italrom Leather
Polipol Mobila
Lemet
Pure Home
Collections
Prestige Mob
Savini Due
Iris Service Ciuc
Nikmob
Ditre
International
Top Design
Furniture
Artemob
International
Class Furn
Romania
Stear
International
Mobilux

Gherla
Sighetu
Marmatiei
Arad

12,6

12,3

2,0

Bukareszt

25
26
27

Larix Mobila
Future
Elvila

11,9
11,3
11,2

9,9
11,2
10,8

20,4
0,0
3,8

Marusza
Ilfov
Bukareszt

28
29

Bellinea
Mobilier
General Arad
MGA
Becker Romania

11,2
11,2

9,1
12,2

22,9
-8,9

Salaj
Arad

Bukareszt,
sektor 2
Reghin
Otopeni
Bukareszt,
sektor 1
Zalau
Arad

10,7

10,4

2,9

Kluż

Gherla

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

30

WPHI Bukareszt
8

Wytwarzanie wyrobów z drewna to przemysł o łącznej wartości 5,8 mld Lei, który w roku 2015
liczył około 3.000 podmiotów gospodarczych. Przemysł drzewny z 2015 roku to w rzeczywistości
3% PKB Rumunii. Stanowił on ponad 7% całego rumuńskiego eksportu
i odnotował dodatnie saldo bilansu eksport-import o wartości ponad 3 mld Euro- zgodnie z
danymi Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania.4

WPHI Bukareszt- październik 2016 roku.

4

Stowarzyszenie Producentów Mebli w Rumunii.
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Informacja dla kierowców
Wymagane dokumenty podczas świadczenia usług transportowych na terenie Rumunii:
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rządu nr. 27/2011 roku o transporcie drogowym i normy
zastosowania, Decyzja Rządu nr. 69/2012 roku w sprawie ustalenia naruszeń uznanych za
wykroczenia
Dokumenty, które musi posiadać kierowca podczas wykonywania transportu drogowego:
- prawo jazdy
- certyfikat kompetencji zawodowych kierowcy ważny dla rodzaju wykonywanego transportu
- zapisy tachografu w postaci wykresówek lub karty kierowcy
Ponadto kierowca musi być wyposażony przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz w
następujące dokumenty, w celu okazania na żądanie uprawnionego organu kontroli:
- legitymacja o zatrudnieniu kierowcy przez daną firmę
- zaświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ustawie (art. 5 Regulaminu (KE) nr.
1.072/2009)
- umowa leasingowa/ najmu, w zależności od przypadku, w oryginale lub kopii zgodnej z
oryginałem, jeżeli pojazd stanowi własność firmy leasingowej lub został wynajęty
- kopia zgodna z oryginałem licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego transportu
drogowego rzeczy
- międzynarodowy list przewozowy CMR zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, odpowiednie dla
rodzaju, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem lub porozumieniami dwustronnymi lub
wielostronnymi lub konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi transportu drogowego, w
których Rumunia jest jedną ze stron
- wszelkie inne dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, dla każdej
kategorii i/lub typu transportu drogowego
- dokumenty o których mowa w art.8 ustęp (3) Regulaminu (KE) nr. 1.072/2009 w przypadku
wykonywania przewozów kabotażowych
- dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Firma przewozowa jest zobowiązana wyposażyć pojazdy w informacje nt dopuszczalnej masy
całkowitej oraz wymiarów pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku umów leasingowych lub najmu pojazdu firma przewozowa jest zobowiązana
posiadać w swojej siedzibie następujące dokumenty:
- dowody rejestracyjne pojazdów w oryginale dla pojazdów będących własnością firmy oraz kopie
dla pojazdów wynajętych
- dokumenty w oryginale, z których wynika posiadanie pojazdów z tytułu wynajęcia/leasingu itd.
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W przypadku umowy o pracę kierowcy:
- kierowca jest zobowiązany posiadać przy sobie legitymację pracy (legitimatie de serviciu) w celu
okazania na żądanie uprawnionego organu kontroli. Zgodnie z rumuńskim ustawodawstwem firma
przewozowa ma obowiązek udostępnić kierowcy legitymacje pracy, z której wynika, że kierowca
jest pracownikiem firmy
- firma przewozowa jest zobowiązana posiadać dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia
kierowcy.
Informacje nt. transportu drogowego dostępne są również w jezyku angielskim na stronie
https://www.untrr.ro/en/
https://www.untrr.ro/vertical-menu/road-transport-information.html
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Wyniki Rumunii w międzynarodowym handlu zagranicznym – dane z okresu
01.01.-31.12.2015 roku5.
Eksport Rumunii w 2015 roku osiągnął rekordowe wartości. Wg. danych Narodowego Instytutu
Statystyki obroty handlu zagranicznego Rumunii w 2015 roku wyniosły 117.566 mln EUR, co
oznaczało wzrost o 5,9 % w porównaniu do wartości z roku 2014, z czego wartość eksportu
wyniosła 54.598 mln EUR (wzrost o 4,1% w porównaniu z rokiem 2014), zaś wartość importu
62.967 mln EUR (wzrost o 7,6% w porównaniu z rokiem 2014).
W 2015 roku Rumunia odnotowała ujemne saldo wymiany handlowej w kwocie 8.369 mln EUR.
Wartość wymiany handlowej Rumunii z krajami UE wzrosła w 2015r. o 9,1% do poziomu 88.829
mln Euro , z czego eksport wzrósł o 7,9% i wyniósł 40.242,0 mln EUR, co stanowiło 73,7%
całości eksportu, a wartość importu z krajów UE wzrosła o 10,1% do 48.587 mln EUR, co
stanowiło 77,2% całości importu.
Ujemne saldo wymiany handlowej Rumunii z krajami UE wzrosło o 22,5% w 2015 roku w
porównaniu do wartości z roku 2014 , czyli z 6.815 mln Euro do – 8.345 mln Euro.

Wartość eksportu Rumunii w mln EUR.
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Wartość importu Rumunii w mln EUR.
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Wymiana handlowa Rumunii z krajami spoza unijnymi w roku 2015 odnotowała spadek o 2,7%
do kwoty 28.736 mln Euro w porównaniu do wartości z roku 2014. Wartość eksportu wyniosła
14.356 mln Euro, czyli spadek o 5,2%, zaś wartość importu 14.380 mln Euro, czyli spadek o
0,1%.
Najważniejszymi partnerami handlowymi w rumuńskim eksporcie w 2015r. były: Niemcy
(19,7%), Włochy (12,4%), Francja (6,8%), Węgry (5,4%), Wielka Brytania (4,4%), Turcja
(3,9%), Bułgaria (3,3%), Hiszpania (2,9%) oraz Polska ( 2,7%) i Holandia (2,5%).
Z kolei najważniejszymi partnerami handlowymi w rumuńskim imporcie w 2015r. były: Niemcy
(19,8%), Włochy (10,9%), Węgry (7,9%), Francja (5,6%), Polska (4,8%), Chiny (4,6%),
Holandia (4,0%), Austria (3,9%), Turcja (3,6%) i Federacja Rosyjska (3,2%).
Bilans handlowy Rumunii w roku 2015 przedstawiał następujące tendencje:
 Wzrost deficytu wymiany handlowej z: Chinami (-2.361,7 mln Euro), Węgrami (2.068,6 mln Euro), Niemcami (-1.699,7 mln Euro), Polską (-1.587,2 mln Euro), Holandią
(-1.140,5 mln Euro), Austrią (-1.057,6 mln Euro), Federacją Rosyjską (-997,6 mln Euro),
Turcją (-132,9 mln Euro) i Bułgarią (-39,3 mln Euro).
 Spadek deficytu handlowego z: Włochami (-70,6 mln Euro), i Hiszpanią (-31,2 mln
Euro).
 Wzrost nadwyżki wymiany handlowej: nie został odnotowany z żadnym państwem w
2015 roku.
 Spadek nadwyżki wymiany handlowej z: Wielką Brytanią (+814,9 mln Euro)
 i Francją (+196,6 mln Euro).
W obrotach rumuńskiego handlu zagranicznego w 2015 roku dominowały następujące grupy
towarowe: samochody i środki transportu (46,8% w eksporcie i 38,8% w imporcie), inne wyroby
przemysłowe (33,9% w eksporcie i 30,5% w imporcie), wyroby spożywcze, napoje i tytoń (8,3%
w eksporcie i 8,4% w imporcie) .
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