OPORTUNITATS DE MERCAT:
PER QUÉ ROMANIA?

Romania és un país situat en la intersecció d'Europa Central i del Sud-est i té una població de
19.638.309 habitants. Des que va ingressar a la Unió Europea l’any 2007 ha tingut una alta taxa
de creixement econòmic i una ràpida expansió.
També compta amb jaciments de gas natural i petroli que aporten un percentatge significatiu del
seu consum diari, però per a cobrir la totalitat de la demanda, el país està obligat a importar-ne.
D’altra banda, és un dels principals productors i exportadors de productes agrícoles de tota
Europa. Encara que el sector terciari ocupa un 55% del PIB del país, sent el turisme el seu
principal contribuent. El sector industrial ocupa un 35% del PIB total i el sector primari un 10%.
Actualment, Romania porta dos anys presentant increments en el PIB superiors al 4% interanual
trimestre a trimestre, això reflecteix un augment de l’activitat econòmica i una caiguda de l’atur
significant.

PER QUÉ BULGÀRIA?

Bulgària és un antic país comunista que es va unir a la Unió Europea l’any 2007, està situat al sudest del continent europeu i té 7.101.859 habitants. El PIB per càpita l’any 2016 va ser de 6.800€,
un PIB bastant elevat pel seu baix nivell de vida en relació a altres països.
Respecte els sectors econòmics, el que predomina és el sector del comerç i serveis amb un
63,2%, també posseeix jaciments importants de carbó i lignit que mantenen les centrals tèrmiques
i la siderúrgia.
La indústria, l’agricultura i la construcció són els principals sectors que donen vida a aquest país,
encara que el sector primari representa una gran part de terreny del país ja que 2/3 parts del
terreny estan dedicats al cultiu de cereals i cultius industrials.
Els seus principals socis comercials respecte les seves importacions són Rússia, Alemanya, Itàlia,
Romania, Grècia i Espanya, representant el 53,9% de les mateixes.

