
 

 

Accace: Serviciile de consultanta pentru investitorii straini 
au crescut cu 30% în S1 2014, pe fondul evenimentelor 

nefavorabile din regiune 

 
Creșterea cererii de servicii de consultanta pe plan local s-a datorat in principal conflictului militar din Ucraina si 

masurilor de naționalizare anuntate in Ungaria 

 

Bucuresti, 25 august 2014 - Potrivit Accace, una dintre principalele companii de externalizare si 

consultanta de afaceri din Europa Centrala si de Est, serviciile de consultanta oferite investitorilor straini 

pentru intrarea pe piata din Romania au crescut in primul semestru din acest an cu 30%, comparativ cu 

aceeasi perioada din 2013, in principal pe fondul evenimentelor nefavorabile din regiune, precum 

conflictul militar din Ucraina sau masurile de nationalizare anuntate in Ungaria. 

 

,,Primele 6 luni ale anului 2014 au fost mai dinamice decat aceeasi perioada a anului 2013 in ceea ce priveste 

interesul investitorilor straini pentru piata din Romania, acestia avand perceptia ca suntem cea mai stabila tara din 

regiune. Astfel, am inregistrat o crestere a serviciilor de consultanta precum infiintarea de noi companii sau 

analize privind legislatia si fiscalitatea din Romania, iar cererile investitorilor care vor sa intre pe piata locala si 

care se intereseaza de mediul de afaceri din Romania este in continua crestere", a declarat Bogdan Badea, 

Managing Director Accace in Romania. 

 

Potrivit acestuia, situatia cu cel mai mare impact asupra atractivitatii tarilor din regiune pentru investitii s-a 

inregistrat in Ungaria, care, in ciuda imaginii de tara atractiva pe care reusise sa o construiasca in ultimii ani, prin 

deciziile recente ale guvernului, a reusit intr-un timp relativ scurt sa creeze instabilitate si incertitudine in randul 

investitorilor. 

Pe langa evolutiile externe, a existat si o serie de factori interni care au contribuit la cresterea atractivitatii 

Romaniei pentru investitorii straini. Acestia tin in linii mari de costurile reduse ale fortei de munca in raport cu 

nivelul de pregatire profesionala si cunostintele de limbi straine, precum si de raportul cost/calitate pentru spatiile 

de birouri pe plan local, acesta fiind unul dintre cele mai bune din regiune. 

Totusi, in ciuda factorilor favorabili, investitiile straine in Romania au inregistrat o scadere de 10% in primele sase 

luni din acest an. ,,Cresterea atractivitatii pentru investitiile straine a Romaniei nu garanteaza automat si 

atragerea acestora. Investitorii sunt interesati, insa raman in expectativa, unul dintre motive fiind alegerile 

electorale din toamna", a explicat Bogdan Badea. 

 

Centrele de externalizare, o alta industrie de interes pentru investitori pe langa IT si agricultura 

 

In ceea ce priveste domeniile de interes pentru investitori in primul semestru din 2014, in afara de IT si 

agricultura, o industrie care continua dezvoltarea este zona de externalizare a serviciilor. In acest sens, tot mai 

multe companii deschid centre pe plan local sau tatoneaza piata din Romania in vederea deschiderii unui astfel 

de centru. 

,,Chiar si centrele deja existente cresc exponential, ceea ce conduce la specializarea fortei de munca in acest 

domeniu, fapt ce reprezinta un mare avantaj pentru companiile care vor sa intre pe piata locala, deoarece le este 

mai usor sa gaseasca angajati cu experienta", a mai precizat Bogdan Badea. 

 

Exista totusi si o serie de riscuri care ar putea diminua gradul de atractivitate al Romaniei din punct de vedere al 

investitiilor. Pe de o parte, incertitudinea fiscala caracteristica tarii noastre nu creeaza o imagine pozitiva in ochii 

investitorilor. De asemenea, un element mult discutat este si birocratia, din cauza careia Romania pierde teren in 

fata anumitor tari din regiune, care au reusit sa eficientizeze timpul contribuabililor. 



 

  

                                                                                                                

 

„Pentru a atrage investitii straine, trebuie sa ne straduim sa cream un mediu favorabil, in care o companie sa isi 

doreasca sa investeasca deoarece vede un potential crescut pe termen lung, nu doar forta de munca ieftina si o 

instabilitate mai scazuta fata de regiune", a concluzionat Bogdan Badea. 

 

# # # 

Despre Accace  

 

Cu o experienta vasta in externalizare si consultanta in regiunea Europei Centrale si de Est, Accace ofera in 

prezent aceste servicii si la nivel mondial, atat prin intermediul birourilor din Romania, Republica Ceha, Germania, 

Ungaria, Polonia, Slovacia, Ucraina si Marea Britanie, precum si in alte 12 tari prin partenerii sai stabili, respectiv 

in Austria, Brazilia, Bulgaria, Croatia, China, India, Luxemburg, Olanda, Rusia, Serbia, Slovenia si SUA.   

 

Accace ofera o gama larga de servicii de contabilitate, raportare financiara, servicii corporate si secretariale, 

salarizare, administrare de personal, consultanta fiscala si de afaceri. In plus,  Accace pune la dispozitie solutii 

tehnologice noi pentru a sustine si a imbunatati aceste servicii, solutii dezvoltate la nivel global si adaptate in 

functie de specificul clientilor locali. 

 

Cu o cifra de afaceri anuala la nivel de grup de peste 9 milioane de euro, Accace a reusit sa atraga de-a lungul 

timpului clienti de renume din domeniul imobiliar, precum CBRE sau GE Capital Real Estate, domeniul financiar, 

ca Allianz si ING, producatori mondiali, cum ar fi Pirelli, Goodyear, Yamaha, Scania, ASUS, Sharp, Olympus si 

Orsay, dar si companii din domeniul serviciilor, precum Grafton Recruitment sau Falck Fire Services. 
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