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Z Unii Europejskiej pochodzi 88,3 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych Rumunii.

Narodowy Bank Rumunii (NBR) ocenia, że w 2014 r. do Rumunii napłynęło 2,4 mld euro bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, czyli o 10 proc. mniej niż w 2013 r.
Według wyliczeń na 31 grudnia 2014 r. wartość skumulowanych BIZ wynosiła 62,2 mld euro. Głównymi
inwestorami w Rumunii są:
Holandia (24,4-proc. udział w wartości skumulowanych BIZ, stan na koniec 2013 r.)
Austria (19,1 proc.)
Niemcy (11,2 proc.)
Francja (7,6 proc.)
Włochy (4,7 proc.)
Cypr (4,5 proc.)
Szwajcaria (3,2 proc.)
Grecja (3,2 proc.)
Luksemburg (2,8 proc.)
Belgia (2,5 proc.)
Wielka Brytania (2,5 proc.)
Hiszpania (1,9 proc.)
Stany Zjednoczone (1,8 proc.)
Czechy (1,8 proc.)
Węgry (1,2 proc.)
Szwecja (0,8 proc.)
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Turcja (0,6 proc.)
Irlandia (0,5 proc.)
Dania (0,5 proc.)

Źródło: Bank Światowy

W tym zestawieniu Polska w 2013 r. była na 22. miejscu wśród największych inwestorów zagranicznych w
Rumunii, z inwestycjami wartymi 224 mln euro i 0,4-proc. udziałem w skumulowanych BIZ.
W strukturze sektorowej skumulowanych inwestycji największy udział miał przemysł (48,1 proc.), sektor
ﬁnansowo-ubezpieczeniowy (14,2 proc.), handel (11,2 proc.), budownictwo i transakcje na rynku nieruchomości
(9,8 proc.), sektor IT i łączności (6,9 proc.), rolnictwo (2,1 proc.), transport (1,6 proc.). Inwestycje w przemysł
przetwórczy stanowiły 31,1 proc. całości BIZ, na przemysł wydobywczy przypadło 5,9 proc. skumulowanych BIZ.
Do Bukaresztu oraz otaczającej go województwa Ilfov traﬁło 61,4 proc. BIZ.
Narodowy Bank Rumunii oceniał, że w 2013 r. do kraju napłynęło 2,7 mld euro bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, tj. o 26,8 proc. więcej niż w 2012 r.
Z analizy Międzynarodowego Instytutu Badań Gospodarczych w Wiedniu wynika, że Rumunia to jeden z dwu –
obok Bułgarii - nowych państw członkowskich UE, w których w 2013 r. zarejestrowano wzrost bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Rumunia była rekordzistą pod względem wzrostu inwestycji zagranicznych o 27,4
proc., co stanowiło 2,7 mld euro.
Polska w statystykach BNR znajdowała się w 2012 r. w trzeciej dziesiątce największych inwestorów
zagranicznych, z 242 mln euro i udziałem 0,4 proc. w skumulowanych BIZ.
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Ocenia się, że wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Rumunii na koniec 2013 roku
osiągnęła wartość ponad 500 mln euro.
Szacuje się, że łączna wartość kapitału zainwestowanego przez ﬁrmy rumuńskie w Polsce wynosi ok. 23 mln
euro.
W 2009 r. ruszyły odwierty ﬁrmy Aurelian Oil & Gas PLC (w kooperacji z Kulczyk Holding) w dziedzinie łupków
gazonośnych w zachodniej części Polski. Jednocześnie Global Food Sp. z o.o. (polska ﬁrma, będąca częścią
rumuńsko-szwedzkiej grupy - European Drinks) działa obok grupy ﬁrm GECAD w branży IT.

Polskie inwestycje w Rumunii
Największym polskim inwestorem w Rumunii jest ﬁrma Tymbark Maspex. Dotychczasowe inwestycje Grupy
Maspex w Rumunii osiągnęły wartość około 80 mln euro. Firma ma pozycję lidera na rynku rumuńskim w
segmencie soków owocowych, nektarów i napojów. Jest także wiodącym producentem produktów instant w
Rumunii (kawa cappuccino, kakao, zabielacze w proszku do kawy, herbaty rozpuszczalne), a także makaronów.
Drugim pod względem wartości jest Ciech (fabryka sody), który przejął rumuńską spółkę Uzinele Sodice Govora
S.A. Inni duzi polscy inwestorzy w Rumunii to: PROFI ( sieć supermarketów spożywczych), CanPack (producent
opakowań metalowych dla przemysłu spożywczego – fabryka puszek napojowych w Bukareszcie), Asseco (ﬁrma
z branży IT – właściciel spółki Asseco Romania), Porta (producent drzwi drewnianych – zakład produkcyjny w
mieście Arad), Barlinek (producent wyrobów z drewna), Forte (100 proc. udziałów w ﬁrmie S.C. FORTE MOBILA
SRL).
Na rumuńskim rynku obecne są również: Cersanit (producent glazury i urządzeń sanitarnych), VOX (producent
okien i drzwi), Selena Romania SRL (producent i dostawca produktów chemii budowlanej), Kler Romania
(producent mebli), Grupa Atlas (produkcja tynków i farb elewacyjnych).

Prywatyzacja
Firmy zainteresowane udziałem w prywatyzacji rumuńskich ﬁrm powinny skontaktować się z instytucjami:
Urząd ds. Udziału Państwa (The Authority for State Assets Recovery - Autoritatea pentru Valoriﬁcarea Activelor
Statului - AVAS)
podporządkowana Sekretariatowi Generalnemu Rządu (odpowiednikowi polskiej Kancelarii Premiera),
odpowiedzialna za prywatyzację 30 dużych ﬁrm i pomiędzy 300/400 małych ﬁrm.
Prezydent AVAS Aurelian Popa
http://www.avas.ro/
E-mail: infopublic@avas.gov.ro
Telefon: 0040 21 303 6510
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Faks: 0040 21 303 6680
Adres: Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50
sector 1, Bucharest

Agencja ds. Własności Ziemskiej Państwa (Agentia Domeniilor Statului - ADS) :
instytucja odpowiedzialna za prywatyzację przedsiębiorstw rolnych, podporządkowana Ministerstwu Rolnictwa,
Lasów i Rozwoju Wiejskiego.
Prezydent ADR Nicolae Giugea
lub Irina Pavelescu, Kierownik Biura ds. relacji zewnętrznych
www.domeniilestatului.ro
Email: agentia@domeniilestatului.ro
Telefon: 0040 21 405 35 31
Faks: 0040 21 405 35 31
Adres: Str. STIRBEI VODA, nr.43
Sector 1, Bucuresti

Urząd Udziałów Państwa i Prywatyzacji w Przemyśle (Oﬁciul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie O.P.S.P.I.);
instytucja podporządkowana Ministerstwu Gospodarki, Handlu i Otoczenia Biznesowego, odpowiedzialna za
przyciąganie inwestycji zagranicznych/prywatyzację przedsiębiorstw z sektorów, za które odpowiada
Ministerstwo Gospodarki to jest: energii elektrycznej, ropy, gazu, górnictwa, przemysłu obronnego.
Victor-Vlad CAZANA, Kierownik Urzędu
http://opspi.minind.ro/
E-mail: victor_cazana@minind.ro
Telefon: 0040 21 20 25 488
Faks: 0040 21 20 25 372
Adres: Calea Victoriei, nr. 152
sector 1, Bucureşti, cod 010096
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