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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

2008

2016

Różnice
w%

Obserwacje
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PKB

Średni kurs
wymiany waluty
Leu/Euro

139,7 mld Euro

3,68 Lei/Euro

169,9 mld Euro

4,46 Lei/Euro

+ 22%

W roku 2008 PKB
Rumunii wynosiło
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%.

+ 21%

Od momentu
rozpoczęcia
światowego
kryzysu, wartość
waluty LEU w
stosunku do
EURO ciągle
spada.
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Średnie
miesięczne
wynagrodzenie
netto

Liczba
pracujących w
gospodarce
kraju

1.296 lei

4,8 mln

1.833 Lei

4,75 mln

+ 41 %

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.

-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.
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Nowe ﬁrmy
zagraniczne

Nowoczesny
handel
detaliczny

7.800 ﬁrm
(styczeń-sierpień)

450 sklepów

3.100 ﬁrm
(styczeń-sierpień)

1.800 sklepów

- 60 %

Liczba nowych
ﬁrm z
zagranicznym
kapitałem
założonych w
2016 roku
(styczeń-sierpień)
jest najniższa w
ostatnich 15
latach, zaś
skumulowany
kapitał
powyższych
podmiotów
gospodarczych to
jedynie 23 mln
USD.

+ 300 %

Na przestrzeni
ostatnich 8 lat
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.
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Koszt energii

Prywatne
szpitale

Liczba
pasażerów na
lotniskach

44 lei

30 jednostek

9 mln

60 Lei

195 jednostek

16 mln

+ 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.

+ 550 %

Aktualnie, w
Rumunii działa
367
państwowych
szpitali i 187
prywatnych. W
prywatnych
szpitalach jest
6.400 łózek, zaś
w państwowych
jest ich
ok.125.000 .

+ 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”.
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Puszka coca-coli

Smartfony

Liczba
sprzedaży
komputerów/
rok

1,99 Lei

100.000 szt.

1,1 mln szt.

1,66 Lei

4.200.000 szt.

750 tyś. szt.

- 16 %

Cena sprzedaży
jednej puszki
coca-coli spadła
w momencie gdy,
w czerwcu 2015
roku, rząd
Rumunii
zdecydował się
zmniejszyć
podatek VAT z 24
% do 9% na
wyroby
spożywcze i
napoje
bezalkoholowe.

+ 4.100
%

W roku 2008
telefony nowej
generacji
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.

- 32 %

Segment, który
stracił znaczny,
procentowy
udział w rynku w
stosunku do
innych produktów
zaliczanych do
sektora IT&C.

8

Powierzchnia
biurowa w
Bukareszcie

Roczna
sprzedaż
nowych
pojazdów
samochodowych

1,2 mln m²

324.000 szt.

2,7 mln m²

145.000 szt.

+ 125 %

W br. roku
zostanie
oddanych do
użytku ponad
370.000 m²
powierzchni
biurowej w
Bukareszcie.
Volumen
nowoczesnej
powierzchni
biurowej w stolicy
dojdzie do 2,7
mln m².

- 55 %

Rynek
motoryzacji,
jeden z
najbardziej
dotkniętych
światowym
kryzysem, powoli
odradza się.
Tegoroczny
zapowiadany
wzrost sprzedaży
nowych
samochoidów o
10-15% daleki
jest jednak do
wartości
rynkowych z roku
2008.
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Cena benzyny

3,86 lei/litr

5,02 Lei/litr

+ 30 %

W dniu
15.09.2008 roku
(upadek
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 (CNP[1]) 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.
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[1] CNP- Comisia Nationala de Prognoza- Krajowa Komisja ds. Prognozy Gospodarczej.
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