
 
 
 
București, 27 iulie, 2020 
 

RELOCAREA PRODUCȚIEI POST-PANDEMIE:  

OPORTUNITATE PENTRU ȚĂRILE DIN 

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST? 
 
 
Regăsiți mai jos principalele aspecte relevate de Coface in acest studiu:  
 
Un context favorabil 
Comerțul extern și includerea în lanțurile de aprovizionare au crescut în Europa Centrală și de 
Est (CEE) în ultimii ani, stimulate de decizia majorității țărilor de a adera la Uniunea Europeană 
(UE) în 2004. 
 
Puncte tari 
• O forță de muncă educată 
• Proximitate geografică față de Europa de Vest 
• Costuri mici cu forța de muncă 
• Infrastructură relativ bună 
• Un mediu de afaceri stabil 
• Îmbunătățirea productivității printr-o utilizare mai pe scară mai largă a automatizării și 
„robotizării”. 
 
Sectoare vizate 
• Industria automotive, sector important în regiune 
• Dar și: producția de mașini, produse chimice și echipamente electrice și electronice, 
sectoarele de transporturi și depozitare 
• Precum și noi oportunități: externalizarea serviciilor prin digitalizare și o bază mare de talente 
TIC 
 
Cu toate acestea, investițiile sunt necesare 
Sunt necesare noi investiții pentru ca regiunea să obțină o poziție favorabilă, în special în ceea 
ce privește automatizarea și digitalizarea. 
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Coface: for trade -  Dezvoltăm afaceri împreună 

Cu peste 70 de ani de experiență și cea mai extinsă rețea internațională de specialiști, Coface este lider în domeniul 

asigurărilor de credit și de servicii complementare precum Factoring, Colectare de creanțe, Asigurări Single Risk, Bonding 

și Informații de afaceri. Experții Coface lucrează în centrul economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți să construiască 

afaceri de succes, în creștere și dinamice. Coface ajută companiile să ia decizii de creditare pentru îmbunătățirea capacității 

de a vinde prin protejarea acestora impotriva riscului de neplată atât pe piețele interne, cât și pe piețele de export. În 2019, 

Coface a avut aproximativ 4.250 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de euro. 
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