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Rumunsko – aktuální ekonomická
situace

Vybraná makroekonomická data za rok 2013 / 2014
•
•
•
•
•

HDP (2012/2013) – meziroční růst o 3,5%
HDP Q (2013/2014) – mezikvartální růst ve 2Q o 1,4%
Míra nezaměstnanosti (12/2013) = 7,3% a k 30. 9. 2014 = 5,11%
Inflace 2013 = 1,55% a za období 10/2013 – 9/2014 = 1,30%
Základní úroková míra RNB (4. 11. 2014) – 2,75%

Vzájemná obchodní výměna CZ – RO v letech 2010-2013 (v mil EUR)
Vývoz

Dovoz

Bilance

Obrat

Růst obratu

2010

1131

533

598

1664

31%

2011

1289

802

487

2091

21,4%

2012

1374

827

546

2201

5,3%

2013

1471

1051

419

2523

14,1%

Rumunsko –
dosavadní investiční klima
Přímé zahraniční investice do Rumunska (objem PZI):
 2010 = 2,2 mld. EUR,

2013 = 2,7 mld. EUR

 2011 = 1,8 mld. EUR,

2014 (I-VIII) = 1,4 mld. EUR (meziroční růst o 27%)

 2012 = 2,1 mld. EUR,

Struktura rumunského dovozu:
dlouhodobě podíl dovozů investičního charakteru (strojů, zařízení, technologií)
významnou skupinou v zahraničním obchodě jsou vozidla a dopravní zařízení
Zajímavé průmyslové regiony Rumunska:
Centrální oblast Transylvánie (města Sibiu, Brašov),
Craiova – hlavně automotive letecký průmysl ad.,
Pitesti, Ploiesti, Constanta – petrochemický průmysl,
Galati – zpracovatelský průmysl (metalurgie)
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Rumunsko – příklady dosavadních
českých investic v regionech
HOBAS CZ spol. s r.o., která koupila v dubnu 2004 HOBAS TUB Romania v městě
Sat Clinceni (župa – region Ilfov nedaleko Bukurešti) – dnešní závod HOBAS Pipe
Systems Srl vyrábí sklolaminátové potrubní systémy pro různá odvětví průmyslu

MEA Meisinger s.r.o. z Plzně – 2007 - přesun výroby do města Dej (župa – region

Cluj na severu Rumunska) – výroba ocelových mřížových roštů a následná investice do
plně automatizované výrobní linky ocelových roštů

Chropyňská strojírna a.s. – významný dodavatel svařovacích, montážních a

dopravních linek pro automobilový průmysl ve střední a východní Evropě koupil v roce
2013 100% akcií společnosti Ramira SA se sídlem v Baia Mare (župa – region –
Maramures blízko maďarských hranic). Závod patří k největším společnostem
dodávajícím přípravky pro automobilový průmysl.

Příklady dalších CZ investic:
SYNER (dokončení kancelářského komplexu Green Gate – 2013, 55 mil. EUR)
R. Jelínek (získání majoritního balíku akcií rumunského výrobce destilátů Valco)
Obchodní tiskárny Kolín/OTK Group (akvizice závodu na flexibilní obaly v Deji)
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Rumunsko – perspektivní obory

Vybrané perspektivní obory pro české exportéry:
Strojírenství (subdodávky pro navazující odvětví)
Stavebnictví (rozvoj dopravní infrastruktury)
Developerské projekty (bytová výstavba a obchodní řetězce)
Odpady a životní prostředí (modernizace z fondů EU)
IT&C služby (digitální agenda pod patronací MCSI)
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Příklady perspektivních odvětví pro
strojírenské subdodávky z ČR

PŘÍKLADY PERSPEKTIVNÍCH OBORŮ PRO SUBDODÁVKY:
Automotive (Daimler, Sebes – investiční rozvoj za 300 mil.€)
Energetika (dostavba 3.,4. bloku v JE Černá voda do r.2016, modernizace
tepláren, projekty větrných elektráren např. Iberdola R. (1500 MW, 2,5 mld. €,
do 2015 ad.)
Chemie a petrochemie (práva na výzkum zásob zemního plynu pro ExxonMobil a
OMV Petrom v Černém moři)
Modernizace dopravní techniky (součásti a komponenty pro vlaky, tramvaje,
trolejbusy, metro; logistická a přístavní technika ad.)
Zpracování a těžba surovin (kamenolomy, štěrkopískovny ad.)
Stavební, zemědělství, lesní technika (manipulátory, nakladače, traktory ad.)
Potravinářský průmysl (stroje a technologické linky ad.)
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Strojírenské subdodávky –
oborové veletrhy v teritoriu

TIB ve dnech 14.-17.10. 2015 v Bukurešti
(detaily na – www.tib.ro )
mezinárodní strojírenský a technický veletrh
T.I.T. ve dnech 25.-28.3. 2015 v městě Cluj
(detaily na - http://expo-transilvania.ro )
mezinárodní strojírenský veletrh
INDAGRA ve dnech 28.10-1.11. 2015 v Bukurešti
(detaily na – www.indagra.ro)
mmj. se zaměřením na zemědělskou a lesnickou techniku
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Stavebnictví – dopravní infrastruktura

Rumunsko má jednu z nejméně rozvinutých silničních sítí
v Evropě (jen cca 635 km dálnic / do r. 2020 až 1.600 km..)
Z 11.053 km rumunských železnic bylo v roce 2011:
pouze 30 % železničních tratí elektrifikováno
na 27 % železnic s maximální rychlostí do 50 km/h
jen 624km tratí s cestovní rychlostí až 120 km/h

modernizace železničních tratí je naplánována až do roku 2030
Napojení na evropské koridory je přitom nezbytnou
podmínkou pro další ekonomický rozvoj Rumunska
(vč. zefektivnění pohybu zboží a dalšího rozvoje služeb jako cestovní
ruch ad.)
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Stavebnictví – dopravní infrastruktura

Plán rozvoje prioritních dálničních úseků:
(http://www.130km.ro/calendar.html)
2016 A3: Suplacu de Barcau - Bors (64 km)
2016-2017 A3: Gilau - Suplacu de Barcau (100 km)
2018 A3: Comarnic - Brasov (111 km)
2018 A3: Ploiesti - Comarnic (107 km)
2018 A3: Brasov - Tg. Mures (161 km)
2020 A1: Pitesti - Sibiu (117 km)
Celková plánovaná výstavba do r. 2020 = 660 km

Plán financování rozvoje železničních koridorů z fondů EU:
 2007 – 2013 = 5,7 mld. Euro
 2014 – 2020 = 43 mld. Euro (2700 km tratí; modernizace metra, postupná
obnova 1.500 zastaralých tramvají v 11 rumunských městech ad.)
10

Stavebnictví – bytová výstavba a
developerské projekty MO řetězců

Tempo bytové výstavby v roce 2012 bylo 40.000 bytů za rok

vládní program na podporu bydlení „PRIMA CASA“ (27000
poskytnutých úvěrů v r. 2012 a 25500 v roce 2013)
ANL (Národní agentura pro bydlení) má na rok 2014 částku 128 mil.
RON (cca 29 mil. EUR) pro výstavbu nových bytů

Přítomnost nadnárodních obchodních řetězců: Penny Market, Profi,
Auchan, Carrefour, Cora, Billa, Metro, Lidl, Delhaize (Mega Image) ad.
Pokračující trend: expanze menších obchodů i v menších městech
Další rozvoj: postupná výstavba dalších obchodů i v roce 2015
Další informace na: www.revista-piata.ro
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Stavebnictví - oborové veletrhy
v teritoriu

CONSTRUCT EXPO - stavební veletrh 26.-29. 3. 2015
(detaily na – www.constructexpo.ro)

AMBIENT - veletrh stavebních interiérů – 26.-29. 3. 2015
(detaily na – www.ambient-expo.ro)
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Odpady a životní prostředí

Operační program „Životní prostředí (POSMediu)“ –
http://www.posmediu.ro/Calendar_lansare_POS(1934).html
Správcem: Rumunské MŽP - http://www.mmediu.ro
Prioritní osa 1 „Rozvoj a modernizace VH a odpadových systémů“
je určena na: výstavbu a modernizaci úpraven vody , kanalizačních a
vodovodních sítí / výstavbu a rozšíření kapacity „ČOV“ a odkalovacích
jednotek ad. Nejvíce alokovaných prostředků v rámci POSM – 43 velkých
projektů a 3 menší projekty
Další osy určené na: rehabilitaci kontaminovaných pozemků, odpadové
hospodářství, ochranu proti povodním ad.
Implementace POSM: regionální agentury ŽP (ANPM) http://www.anpm.ro/
Příjemci POSM: místní veřejné správní orgány (župy, města, asociace) /
VH servisní společnosti (členové - www.ara.ro )
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Odpady a životní prostředí

Příklady schválených projektů na období 2014 - 2020:
Modernizace energetického komplexu CET Oradea:
 Skupina firem Elsaco
 Hodnota kontraktu = 55 mil. Euro
 http://www.finantare.ro/p-cel-mai-mare-proiect-de-termoficaredin-romania.html

Modernizace VH, kanalizačních sítí a ČOV Constanta - Ilfov:
 Kapacita zmodernizované sítě = 53 tis. obyvatel
 Hodnota kontraktu = 50 mil. Euro
 http://www.finantare.ro/au-fost-semnate-doua-noi-contracte-definantare-prin-pos-mediu-pentru-sectorul-de-apa.html
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IT&C služby

2007-2013 – v rámci operačního sektorového programu POS CCE,
prioritní osy 3 – Informační a telekomunikační technologie (TIC) bylo na
projekty vyčleněno 470 mil. €. (z toho 20% účast RO vlády)
Správcem je: RO ministerstvo informatiky (www.mcsi.ro )
Externí spolufinancování na projektech (cca 15% - soukromý sektor, mezinárodní
finanční instituce, např. Světová banka)
2010-2013 – MCSI zaměřeno na projekty IT&C:
na budování telekomunikační infrastruktury pro napojení škol, veřejných institucí,
MSP na vysokorychlostní internet (broadband)
ro rozvoj a digitalizaci TV vysílání (multiplexy)
na rozvoj služeb on-line (v rámci E-governmentu)

2014-2020 – Digitální agenda pod MCSI:
 12/11/2014 schválen program digitální agendy pro nové programovací období
 Očekávaná výše investic do projektů = 2,4 mld. EUR
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Příklady úspěšné spolupráce s klienty
CzechTrade v Rumunsku

LOM Praha, a.s. – generální
oprava vrtulníků pro rumunské MV
Topos, a.s. – hnětače pro
pekárenský průmysl
MEA Meisinger – přesun výroby
ocelových mřížových roštů – Dej
STOMIX, spol. s r.o. – export
zateplovacích systémů
SOLODOOR a.s. – interiérové
dveře a zárubně
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Rumunsko – užitečné odkazy

Souhrnná teritoriální informace a oborové příležitosti
/ www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rumunsko/1000686 /
Informace o veřejných výběrových řízeních v Rumunsku
/ www.e-licitatie.ro / www.saep.ro
Základní informace o firmách v obchodním rejstříku
/ www.onrc.ro nebo www.totalfirme.com/
Mezinárodní veletrhy v Bukurešti – veletržní správa
/ www.romexpo.ro /
Přehled rumunské legislativy
/ www.monitoruloficial.ro /
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