Rumænien
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til dansk”
i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer
Rumæniens landbrugsministerium
Rumæniens Udenrigsministerium
Danmarks ambassade i Rumænien
Eksportrådet om Rumænien
National Federation Pro Agro Interesseorganisation for rumænske landbrug.
The Chamber of Commerce and Industri of Romania Rumæniens største erhvervsorganisation.
Danish Romanian Business Association er en sammenslutning for danske forretningsaktiviteter i
Rumænien.
Agroweb er et internationalt netværk af organisationer og individer inden for landbrugs- og
fødevaresektoren i de Central- og Østeuropæiske lande samt det tidligere med Sovjetunionen. Den
internationale hjemmeside findes her. Rumæniens side under Agroweb findes her.

Rumænien - tal og tendenser
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det rumænske marked, inkl.
et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her.
Landbrug og Fødevarer opgørelse over Danmarks eksport relateret til fødevareklyngen 2011-2015. Find
opgørelsen, inklusive handelen med Rumænien her.
EU Kommissionen sammenfatter årligt en lang række nøgletal og tendenser og tendenser omkring den
generelle økonomi og udviklingen på landbrugsområdet for hvert medlemsland. Find den seneste her

Anden relevant information
Doing Business index for Rumænien. Med World Bank Group’s har samlet oversigt over
forretningsmiljøet i Rumænien, målt på en række parametre.
The American Chamber of Commerce in Romania har udgivet en guide for investorer I Rumænien 2015.
Her kan du læse om love, skatter, forretningsmiljø mm.

Nyheder: Agrointel.ro og Romania Journal

Markedet lige nu
Rumæniens økonomi – fortsat vækst
De seneste 3 år har Rumænien oplevet en stabil vækst i BNP på over 3% og prognoserne siger, at det vil
fortsætte i 2017. Moody’s vurderer generelt regionen til at få en stabil og solid vækst, dog med
stigende politisk usikkerhed. Det er en kendt sag, at landet har problemer med korruption i det
offentlige, men iflg. EU’s årlige analyser går det den rette vej med at få stillet de mest belastede
personer for retten.
Efter en længere politisk krise i efteråret fik Rumænien i januar i år ny premierminister, Sorin
Grindenau, som leder af en social demokratisk regering. Under valget har partiet bl.a. lovet
skattelettelser, reduktion af moms samt højere minimumslønninger og pensioner. I 2016 blev der også
givet skattelettelser og med nye skattelettelser i 2017 ventes den indenlandske efterspørgsel øget
yderligere.
European Investment Bank lån
European Investment Bank (EIB) har i juli udlånt 15mio EURO til Agricover Credit IFN, som er en
rumænsk finansiel institution, der har specialiseret sig i udlån til rumænske landmænd. Formålet er at
øge udlån til små – og mellemstore landbrug til forbedring af deres produktivitet og udvikling af
landdistrikterne for bedre udnyttelse af landets landbrugspotentiale. Pengene er tildelt i forbindelse
med EU kommissionens Investment Plan for Europe (IPE).
Små – og mellemstore landbrug har ofte problemer med at få lån, fordi der er meget bureaukrati
omkring registreringen af landbrugsjord, som står som sikkerhed for lånet. Dette gør ofte
omkostningerne til produktivitetsforbedringer og udvidelse for store for mindre landbrug. Derfor
annoncerede landbrugsministeren i 2016, at regeringen vil oprette en fond, som skal gøre det
nemmere for mindre landbrug at optage lån. Læs mere om det her.
Endnu et lån til landbruget kom på plads i 2016, da Verdensbanken i april indgik aftale med Rumænien
om et lån på eur 49 mill. til gennemførelse af det såkaldte ” Integrated Nutrient Pollution Control
Program” til en miljøindsats hos de over 300.000 registrerede husdyrproducenter i Rumænien.
Programmet ventes at løbe over 6 år og tager sigte på at bistå farmerne med rådgivning, finansiering og
lån til miljøforbedringer i deres produktion herunder til affaldshåndtering, gylle- og vandbehandling. En
central enhed i Miljøministeriet er i færd med at oprette 7-8 rådgivningscentre og ansætte
projektkoordinatorer til opgaven. – I betragtning af det potentiale, der er for rådgivning, projekt- og
udstyrsleverancer til producenterne er DFA i gang med et initiativ over for Miljøministeriet, så danske
leverandører kan blive engagerede i processen. ( Se særlig notits herom !)
Indenlandsk forbrug
Der er i Rumænien en stigende bekymring for, at indenlandsk producerede varer vil blive udkonkurreret
af importerede varer, hvilket ikke hænger sammen med regeringens ønske om at landet i højere grad
skal være uafhængig af fødevareimport. Loven om, at der skal være minimum 51% rumænske varer på
butikshylderne kan ikke overholdes. Af samme årsag annoncerede regeringen, at den vil subsidiere
rumænsk svineproduktion og tomatavl. Dette forventes dog at være i modstrid med EU lovgivning. Læs
mere her.
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