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90 
odstotkov 
anketiranih tujih 

investitorjev moti 
spreminjajoča se 

zakonodaja.

Izgubljena naklonjenost tujih vlagateljev

Ljubezen tujih vlagateljev do najhitreje rastočega 
evropskega gospodarstva, Romunije, se je v zadnjih 
mesecih precej ohladila. Kar nekaj tujih investitorjev 
je svoje nove načrte ustavilo zaradi pomanjkanja 
predvidljivosti. 90 % anketiranih tujih investitorjev se 
je pritožilo nad stalno spreminjajočo se zakonodajo. 
Dobili so že tretjega premiera, vsak novi prinaša nove 
ideje o spremembah v poslovnem okolju. Na Vrhu 

podjetij v tuji lasti v Bukarešti so opozorili tudi na 
slabo infrastrukturo in pomanjkanje ustrezne delovne 
sile. Sindikati so napovedali generalno stavko, saj 
naj bi del socialnih prispevkov bil prenešen z delo-
dajalcev na zaposlene, kar naj bi pomenilo nižje neto 
prejemke. Sodna reforma predvideva večji nadzor 
izvršne oblasti nad sodno, kar si del investitorjev 
razlaga kot manjši pregon koruptivnih uradnikov.

Trg, kjer narod oblast opozori, 
če zaide s prave smeri
Slovenska podjetja na romunskem trgu za prihodnje leto pričakujejo 
nadaljevanje uspešnega poslovanja. 
Ksenija Sedej

Širili bodo prodajno-promocijsko mrežo

»V Romuniji smo leta 2016 prodali za 55 milijonov 
evrov izdelkov,« pravijo v Krki in dodajajo, da gre za 
državo, ki velja za največji Krkin trg v jugovzhodni 
Evropi, in se tako uvršča med njihove ključne trge. 
Tudi v podjetju Studio Moderna vidijo romunski trg 
kot trg, ki konstantno raste in nudi priložnosti. Kaj pa 
kupci? »Romunski trg je zelo 'cash driven' (poganja 
ga gotovina, op. p.), kar pomeni, da ni veliko plačil 
s plačilnimi karticami. Vendar se to v zadnjem času 
precej hitro spreminja, ljudje so radovedni in želijo 
kupovati nove stvari. Na splošno nakupi niso toliko 
pogojeni s ceno, ampak so bolj 'impulzne' narave, 
popusti pa so zelo pomemben dejavnik v nakupni 
odločitvi,« komentirajo nakupovalne navade na trgu v 
Studiu Moderni.

Ceste slabe, internet odličen

Pri podjetju Studio Moderna se strinjajo, da je 
infrastruktura, predvsem kar se tiče cest, v slabem 
stanju, čeprav sami pravijo, da nimajo težav z dostavo 
izdelkov in paketov. Pohvalijo pa internetno infra-
strukturo. Kar se tiče delovne sile, so izzivi malo 
večji, predvsem pri rekrutiranju nižje kvalificiranih 
delavcev. Za bolj zahtevne pozicije se vedno najdejo 
primerni ljudje, seveda ob primerni plačni ponudbi,« 
še povedo.

Svetla prihodnost

»Naše dosedanje izkušnje na romunskem trgu so pozi-
tivne. Ocenjujemo, da lahko tudi v prihodnje na tem 
trgu poslujemo uspešno. V ta namen bomo po potrebi 
širili tudi prodajno-promocijsko mrežo ter trgu zago-
tavljali paleto novih kakovostnih, varnih in učinkovitih 
generičnih izdelkov,« povedo v Krki, ki je danes 
na trgu s svojo široko ponudbo zdravil na recept, 
izdelkov brez recepta ter veterinarskih izdelkov 
dobro znana. Za 2018 so pri podjetju Studio Moderna 
predvidevanja pozitivna, vsaj kar se tiče gospodarske 
rasti. »Bodo pa istočasno rasli tudi stroški, napovedan 
je bil denimo nadaljnji dvig minimalne plače v začetku 
januarja 2018.«
      »Verjamemo, da do večje krize in negotovosti ne bo 
prišlo in da bodo vladni predstavniki delovali v dobro 
Romunov,« povedo pristojni v Alpini. »Če ljudi ne bodo 
vodili v dobri in pravi smeri, jih bo narod opozoril.« gg

Krka bo širila svojo 
mrežo in ponudbo 

zdravil.

V Studiu Moderni 
pričakujejo tudi 
porast stroškov, 
saj je v Romuniji 
napovedan dvig 

minimalne plače.
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