
Fitxa país 
Romania



Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 
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Romania
Forma d’Estat: República semipresidencialista 

Capital: Bucarest  

Idioma oficial: Romanès

Població: 19 milions d’habitants (2018)

Moneda: Leu (RON)

Tipus de canvi:  1 EUR = 4,73 RON (28/06/2019) 
1 USD = 4,15 RON (28/06/2019)  

PIB: 239 milers de milions $ (0,3% del PIB mundial) 

PIB per capita: 12.285 $ (26.446 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 52 millor país del món de 190 segons  
el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Cristiana ortodoxa romanesa: 89%



Romania

Previsions
econòmiques

•  La moderació del creixement que es va co-
mençar a observar el 2018 continuarà els pro-
pers anys. Amb tot, el creixement de l’activitat 
seguirà mantenint-se per sobre de la mitjana 
dels darrers anys, fonamentalment gràcies al 
dinamisme del consum privat, que es beneficia-
rà del ràpid creixement dels salaris i de mesu-
res d’estímul fiscal.
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Política  
econòmica

•   La robustesa del consum privat ha impulsat el 
creixement de les importacions, mentre que 
les pèrdues de competitivitat de l’economia 
(en gran part pel fort augment dels costos sa-
larials) han llastat les exportacions. Tot això ha 
intensificat l’augment del dèficit exterior fins 
a nivells que mantenen Romania vulnerable a 
canvis en el sentiment inversor internacional.  

•  Després de pujar els tipus d’interès tres cops el 
2018, i malgrat les pressions pel costat de la 
demanda, esperem que el Banc Nacional de 
Romania mantingui una actitud cautelosa a 
l’hora de prosseguir amb pujades de tipus, so-
bretot atès l’elevat dèficit per compte corrent 
i el context exterior que indueix el to acomo-
datici del BCE. Sí que esperem que el BNR se-
gueixi intervenint en el mercat de divises per 
evitar moviments bruscos en el tipus de canvi.

 

 
 

 

 

 

 6

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

Previsió

       

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

4,04,14,2

2,92,82,7

  

  

   

 

  
    

2010-14 2010-14
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021MitjanaMitjana

Tipus d’interès de referència (%)
i tipus de canvi (RON/USD)

 Tipus d’interès de referència (esc. esq.)    
 Tipus de canvi (esc. dreta)     

  

-3,0
-3,5

 
 

 

 

0

-1

-2

-3

-4

-5

 
Previsió  

-5

-4

-3

-2

-1

0

-3,2

Saldo fiscal (% PIB)

Mitjana
2010-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

35,5
36,0

36,5

38

37

36

35

34

33

 

 
Previsió  

33

34

35

36

37

38

Deute públic (% PIB)

Mitjana
2010-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-5,2

 

-5,3

 

-5,2

 

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

Compte corrent (% PIB)  
Previsió  

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Mitjana
2010-14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

•  El dèficit públic del 2018 va arribar al llindar 
del 3% del PIB amb les mesures d’estímul del 
Govern (fort augment dels salaris públics i re-
baixa de l’impost sobre la renda). Amb vista al 
període 2019-2020, esperem que el dèficit pú-
blic se situï clarament per sobre del 3% del 
PIB, per l’augment de la despesa en salaris pú-
blics i en pensions (després dels canvis introduïts 
en els paràmetres aplicats per indexar pensions). 
Tanmateix, no descartem que el Govern im-
plementi mesures puntuals (com ja va fer el 
2018) per evitar que el dèficit es dispari. 

•  En aquest context, és probable que la Comis-
sió Europea iniciï el procés per tornar a obrir a 
Romania un procediment de dèficit excessiu 
(l’anterior va ser el 2009-2010), que podria de-
sembocar en sancions de fins al 0,2% del PIB i 
en la suspensió de fons estructurals de la UE. 
Així mateix, aquest deteriorament de la posi-
ció fiscal es traduirà en un augment aprecia-
ble del deute públic.

•  La inflació va repuntar fortament el 2018 fins 
a nivells per sobre de la banda objectiu del 
Banc Central de Romania (2,5% +/– 1 p. p.) a 
causa de l’impuls de la demanda interna, el 
comportament dels preus de les matèries pri-
meres i l’elevat creixement dels salaris. Amb 
vista al període 2019-2021, la inflació reduirà 
posicions respecte del 2018, però es mantindrà 
en nivells elevats, atès que la robustesa del 
mercat laboral (la taxa d’atur es troba en el ni-
vell més baix en 20 anys) i els augments de sa-
laris públics ja legislats la pressionaran a l’alça. 
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Condicions 
financeres

•  El fort deteriorament del dèficit fiscal dels 
darrers anys va portar el Govern a introduir a 
la fi del 2018 (i sense avís previ) impostos en 
sectors clau com ara el bancari, el de l’energia 
i el de les telecomunicacions. La naturalesa 
d’aquests impostos, com és el cas de la taxa 
sobre actius bancaris, va agafar els mercats de 
sorpresa i es va traduir en una forta deprecia-
ció del leu. Com a resposta, el Govern va deci-
dir modificar la legislació sobre la taxa bancà-
ria per reduir significativament la càrrega 
sobre el sector. En la seva versió modificada, 
s’estima que la taxa sobre actius bancaris as-
cendirà a entre 400 i 800 milions de leus l’any 
(el 0,05% del PIB).
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•  El sector bancari es troba en una posició sòlida 
per continuar donant suport a l’activitat. En 
concret, el sector presenta uns nivells de capi-
tal i liquiditat adequats i la morositat (5,2% el 
4T del 2018) s’ha reduït fins a nivells més pro-
pers a la mitjana de la UE. Tanmateix, la corre-
lació entre risc sobirà i bancari és cada cop més 
gran, atès que les tinences de bons sobirans 
domèstics per part de bancs han augmentat i 
se situen per sobre del 18% del total d’actius 
bancaris.

Situació  
política

•  Tot i les polítiques electoralistes introduïdes 
els darrers anys i els plans d’introduir mesures 
addicionals (amb vista a les eleccions presiden-
cials de finals del 2019 i les eleccions al Parla-
ment del 2020), la coalició governamental en-
tre socialistes i liberals (en el poder des de 
finals del 2016) va sortir fortament afeblida de 
les eleccions europees del maig del 2019. 
Aquesta pèrdua de suport electoral sembla 
que reflecteix el desig de l’electorat de revertir 
certes mesures que han afeblit la independèn-
cia del poder judicial i l’estat de dret. 

•  Els canvis legislatius freqüents, la poca predic-
tibilitat a l’hora d’implementar polítiques i els 
intents repetits de descriminalitzar la corrup-
ció al país han erosionat la confiança, fet que 
ha reduït la inversió i les perspectives de crei-
xement del país.

Perspectives 
a llarg termini

•  El principal repte de Romania és mantenir un 
ritme de creixement sostingut a mitjà i llarg 
termini que li permeti continuar amb el procés 
de convergència real amb els països avançats 
de la UE. Així, Romania necessita implementar 
reformes estructurals que consolidin els aven-
ços fets els darrers anys, aprofundir en la mi-
llora de la qualitat de les institucions i invertir 
per millorar el potencial de creixement de 
l’economia. Tot això és especialment rellevant te-
nint en compte les perspectives demogràfiques 
(de disminució i envelliment de la població). 
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•  En particular, Romania necessita millorar el 
funcionament de les institucions públiques, el 
marc empresarial, el creixement de la produc-
tivitat i la planificació i l’ús de fons estructurals 
de la UE. 

•  Des del 2014, la inestabilitat política ha impe-
dit que s’arribi a un consens per implementar 
una agenda de reformes profunda. Esperem 
que aquest període d’estancament reforma-
dor s’estengui al període 2019-2021.
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Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

BBB- 16/05/14 Estable

Baa3 21/04/17 Estable

BBB 04/07/11 Estable

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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CDS* 5 anys (punts bàsics)  

Mitjana 2015-18 28/06/2019

* Credit default swap: mesura de risc país que reflecteix  
el cost d’assegurar l’impagament del bo sobirà.

PUNTS FORTS

•  Dimensió del mercat nacional. 
•  Hub regional de negocis.   

   

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•  Institucions (corrupció i modernització 
pendent).   

•  Qualitat de les infraestructures. 
•  Escassetat de personal qualificat/fuga  

de cervells.   
•  Desenvolupament financer modest. 
•  Innovació escassa.    

   

Classificació del risc  
del crèdit de l’OCDE 

(de 0 a 7, essent 0 el millor)

3
7

Sectors 
principals

•  Indústria: maquinària i equips, tèxtil, productes metàl·lics, agroalimentaris i químics, i hidro-
carburs.

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”. 

Riscos CURT TERMINI

•  Política fiscal excessivament  
procíclica  -            +

•  Inestabilitat política   -            +
•  Augment de la percepció  

del risc en mercats emergents -            +
•  Desacceleració de la zona  

euro més gran del que es preveia -            +

LLARG TERMINI

•  Fracàs de l’impuls  
modernitzador -            +

•  Perspectives demogràfiques  
negatives -            +

•  Impacte del brexit en els  
fons estructurals  
de la UE i remeses  -            +

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la 
Internacionalització 
Empresarial
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Inversions A Romania, la inversió estrangera directa per a 
2015 ha estat de 3.388 milions de dòlars, xifra 
que representa un increment del 5% respecte 
al 2014. El principal sector d’inversió ha estat 
el sector industrial, que representa una tercera 
part del total invertit (principalment en manu-

factura). Altres sectors d’activitat per ordre 
d’importància en el total d’inversions són el de 
la construcció, les telecomunicacions, el co-
merç, l’hostaleria, la restauració i el transport. 
Els principals països inversors van ser França, 
Àustria, els Països Baixos i Alemanya.

Establiment SOCIETAT LOCAL
A Romania hi ha cinc formes d’establiment, 
d’entre les quals les dues primeres són les més 
usuals: societat de responsabilitat limitada (soci-
etate cu raspundere limitata, SRL); societat anò-
nima (societate pe actiuni, SA); societat col·lecti-
va (societate în nume colectiv, SNC), en què els 
socis responen amb tot el seu patrimoni de for-
ma il·limitada respecte dels deutes contrets en el 
desenvolupament de la seva activitat; societat 
comanditària simple (societate în comandita 
simpla, SCS), en què els socis són limitadament 
responsables dels deutes i només responen de la 
quantitat que cadascun hagi aportat, i societat 
comanditària per accions (societate în comandita 

pe actiuni, SCA), societat que té el capital social 
dividit en accions, en què els administradors, 
que també poden ser accionistes, responen per-
sonalment i solidària dels deutes socials con-
trets. Totes les formes d’establiment s’han de 
registrar a l’Oficiul Național al Registrului Co-
merțului (http://www.onrc.ro/). Les empreses de 
responsabilitat limitada no poden tenir més de 
50 accionistes i la inversió inicial no pot ser infe-
rior a 200 leus (45 euros). Pel que fa a la societat 
anònima, calen un mínim de dos accionistes; el 
capital social ha de ser com a mínim de 90.000 
leus (25.000 euros) i cal pagar-ne el 30% a l’inici. 

SUCURSAL
La sucursal és simplement una extensió de 
l’empresa matriu i no té entitat jurídica ni in-
dependència financera. Legalment, depèn del 

país d’origen de l’empresa matriu, que es fa 
responsable dels creditors, els empleats, els 
deutes i les obligacions. 

FILIAL
A diferència de la sucursal, la filial és una em-
presa romanesa a tots els efectes legals, de 
manera que el registre al país és similar al de 

qualsevol altra empresa, a través de l’Oficina 
de Registres, i el capital mínim és el que exi-
geix la llei romanesa. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
Els tràmits per a la creació d’oficines de repre-
sentació són directes, si bé no tenen entitat 
jurídica i es limiten a tasques de promoció i co-
mercialització, sense poder obtenir beneficis. 

Això no obstant, estan obligades a pagar un 
impost fix anual de 4.000 euros, que cal pagar 
en dues parts iguals, una abans del 25 de juny 
i l’altra abans del 25 de desembre. 

ZONA FRANCA
Hi ha sis zones franques a Romania: Curtici Arad, Galati, Giurgiu, Braila, Sulina i Constanta Sud si 
Basarabi.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
En romanès, Asocierea în participaț ie, és una 
associació d’empreses sense forma jurídica, que 
davant tercers no es considera una entitat dife-
rent dels seus socis. Per tant, els socis executen 
contractes i contreuen obligacions en nom seu 
davant de tercers, fins i tot quan ho facin en 

nom de l’aliança d’empreses. Les formes més co-
munes de joint venture a Romania són: empre-
ses de responsabilitat limitada i societats anòni-
mes que tinguin socis romanesos i estrangers, i 
associacions de dues o més empreses, incloent-hi 
socis estrangers i acords de cooperació. 

Romania té una política fiscal sana. Aplica un 
impost de societats del 16% i un tipus impositiu 
del 3% sobre la xifra de negoci per a les micro-
empreses, si facturen menys de 65.000 euros i si 
la facturació per serveis de consultoria i de ges-
tió és inferior al 20%. L’IVA genèric és del 24%, 
i hi ha un tipus reduït d’IVA del 9% per a pro-
ductes i serveis com llibres, diaris, hotels, càm-

pings i alguns productes alimentaris com el pa 
i els productes de pastisseria. Hi ha exempció 
d’impostos locals en el cas de les empreses situa-
des en parcs industrials i tecnològics. Hi ha im-
postos fixos per a les oficines de representació 
(4.000 euros anuals) i per a les filials, inclo-
ent-hi les societats de responsabilitat limitada, 
que tributen el 16%. 

Fiscalitat
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TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Pel que fa a les duanes, els 28 estats perta-
nyents a la UE formen part del mateix territori. 
La simple definició d’unió duanera valida la no 
existència de barreres aranzelàries entre 

aquests països membres. S’aplica l’aranzel dua-
ner comú per als productes importats; un cop 
fet efectiu, les mercaderies poden circular lliu-
rement per tots els països de la UE. 

Condicions 
aranzelàries

ZONA FRANCA
Les mercaderies estan exemptes d’IVA i de drets 
i taxes d’importació. A les zones franques de la 
UE, les mercaderies es poden transformar 
d’acord amb el control duaner previ a la seva 
introducció al territori de la UE o amb el règim 
de perfeccionament actiu previ a la seva reex-
portació. En sortir d’una zona franca, la desti-

nació definitiva de les mercaderies és lliure. Si 
les mercaderies són reexportades, no paguen 
en cap cas drets aranzelaris ni impostos indirec-
tes interns. Si, per contra, es decideix despatxar 
la mercaderia de lliure pràctica, cal liquidar els 
corresponents drets aranzelaris i impostos a la 
importació del territori de destinació. 

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Romania és un dels països que concedeixen preferències aranzelàries aplicant aranzel zero o aran-
zels reduïts als països beneficiaris (països menys desenvolupats).

CULTURA EMPRESARIAL
Els romanesos segueixen culturalment una es-
tructura jerarquitzada, per la qual cosa es reco-
mana conèixer el rang de cada interlocutor per 
saludar primer els de categoria superior de ma-
nera respectuosa i educada. A més, aquestes 
mateixes persones són les que prenen les decisions, 
de manera que cal saber conduir la reunió per 

tractar amb ells els temes realment importants. 
No estan preparats per a canvis no esperats i no 
els agraden les exageracions ni positives ni ne-
gatives. Donen una importància extrema a la 
família i, de manera secundària, als amics i les 
persones properes. 

Negociació 
i protocol

•  Gastropan.
• Construct Expo.
• AutoExpoTehnica.

• Tibco.
• Indagra.

Fires clau

Webs  
d’interès

•  Agència d’inversions estrangeres: http://www.arisinvest.ro 
•  Departament per a Projectes d’Infraestructura, Inversió Estrangera i Promoció de les 

Exportacions: http://www.dpiis.gov.ro/.
•  Licitacions públiques: http://www.e-licitatie.ro
•  Cambra de Comerç i Indústria de Romania: http://www.ccir.ro/

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
A causa de la pertinença a la UE, el mitjà de 
cobrament més utilitzat és la transferència in-
ternacional, gràcies a les facilitats existents en-
tre bancs de països membres. En aquest cas es 
recomana tenir una relació prèvia de confiança 

amb l’empresa romanesa, perquè hi ha nom-
broses estafes de cobraments per part de les 
empreses del país. Per a una primera venda en 
el mercat romanès, es recomana fer servir un 
mitjà de pagament més segur. 

MITJANS DE PAGAMENT
Les transferències bancàries s’estan convertint 
en el mètode més comú de pagament amb els 
principals bancs romanesos, ara vinculats a la 
xarxa electrònica SWIFT, que ofereix baix cost i 
un processament flexible i ràpid dels paga-
ments nacionals i internacionals. La transferèn-
cia bancària és un mitjà barat i segur de paga-
ment, un cop les parts contractants han 

establert una relació de confiança mútua. Una 
altra opció, sobretot quan no es coneix el client, 
és el crèdit documentari. El xec és una altra for-
ma comuna de pagament, però s’acostuma a 
fer servir en l’àmbit nacional. Una manera d’as-
segurar el cobrament del xec és fer servir una 
garantia per part de l’administrador de l’em-
presa deutora. 

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Es recomana fer servir una assegurança de tipus de canvi. 

CaixaBank és accionista d’Erste Group, un dels 
principals grups financers d’Europa Central i 
de l’Est. CaixaBank ha signat un acord amb Ers-
te Group per oferir serveis a les nostres empreses 

clients als països d’Europa Central i de l’Est se-
güents: Àustria, Hongria, República Txeca, Eslovà-
quia, Romania, Croàcia i Sèrbia.

CaixaBank  
al país



CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)


