
Denumire oficială: Confederaţia Elveţiană (Schweizerische Eidgenossenschaft în germană, 

Confédération suisse în franceză) 

Capitala şi principalele oraşe: Berna (capitala), Zürich (385.000 locuitori), Geneva (191.803 locuitori), 

Basel (circa 190.000 locuitori) 

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: 41'285 km². Elveţia este compusă din 26 cantoane şi semi-cantoane: 

Zürich (ZH), Bern (BE), Luzern (LU), Uri (UR), Schwyz (SZ), Obwalden (OW), Nidwalden (NW), Glarus 

(GL), Zug (ZG), Fribourg (FR), Solothurn (SO), Basel-Stadt (BS), Basel-Landschaft (BL), Schaffhausen 

(SH), Appenzell-Ausserrhoden (AR), Appenzell-Innerrhoden (AI), St. Gallen (SG), Graübunden (GR), 

Aargau (AG), Thurgau (TG), Ticino (TI), Vaud (VD), Valais (VS), Neuchatel (NE), Genève (GE), Jura (JU) 

Populaţia: 7,870,100 de locuitori, din care aproximativ 1,7 milioane de străini rezidenţi în Elveţia. 

Limbi oficiale: germana, franceza, italiana, retoromană[1] 

Ziua naţională: 1 august 

Moneda naţională: Francul elveţian (CHF) 

Prefix telefonic internaţional: + 41 

Forma de guvernământ: republică federal. 

Cooperare economică 

Cadrul legal de dezvoltare a relaţiilor economice dintre cele două ţări este reglementat de următoarele 

acorduri: Acordul de liber schimb între Confederaţia Elveţiană şi Comunităţile Europene, semnat în 1972; 

Acordurile bilaterale I  Elveţia -  UE, semnate în 1999, în domeniile: libera circulaţie a persoanelor, 

transportul aerian, transportul terestru, agricultura, barierele tehnice în comerţul internaţional, piaţa de 

achiziţii publice, cercetare-dezvoltare; Acordurile bilaterale  II  Elveţia – UE, semnate în 2004 în 

domeniile: produse agricole transformate, mediu, statistică, fiscalitate; Acordul-cadru între Consiliul 

Federal Elveţian şi Guvernul României privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român 

pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la 7 septembrie 

2010, la Berna (181 mil. CHF pentru 5 ani); Convenţia între România şi Confederaţia Elveţiană privind 

evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit şi avere,  semnată la 25.10.1994. La 28 februarie 

2011, a fost semnat la Bucureşti, un Protocol de amendare a Convenţiei (în conf. cu prevederile art. 26 al 

Modelului de Convenţie OCDE), care urmează să intre în vigoare, după îndeplinirea procedurilor interne 

de ratificare, din cele două state; Acordul cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, 

semnat la 25 octombrie, 1993 şi intrat în vigoare la 30 iulie 1994. 
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Schimburi comerciale bilaterale (milioane Euro) 

  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tot. 211,8 222,6 225,9 321,8 467,33 589,9 578,8 578,1 715,25 604,6 689,44 706,9 

Exp 58,1  53,9  71,1  106,3  141,60  186,5  157,5  221,5  302,25  254,4 260,46  299,6  

Imp 157,7  168,7  154,8  215,5  325,72  403,4  421,3  356,5  413  349,9  428,98  407,3  

Sld -95,5  -114,8  -83,7  -109,2  -184,1  -216,9  -263,8  -135  -110  -95,5  -168,52  -107,7  

  

In luna ianuarie 2012, in topul tarilor partenere la import, Elvetia ocupa locul 19 cu valoarea de 

181,6 mil. Lei sau 42,2 mil. Euro. 

 

Conform datelor prezentate la 31 decembrie 2011 de Administraţiei Federale a Vămilor din Elveţia, 

comerţul bilateral dintre Elveţia şi România a înregistrat în anul 2011 un volum de 1,10 miliarde CHF (cca. 

920 milioane Euro), din care exportul elveţian în ţara noastră s-a cifrat la 762 milioane CHF (+1%), iar 

importul din România în Elveţia a atins 347 milioane CHF (+13,1%), rezultând un sold de 415 milioane 

CHF, în favoarea Elveţiei. 

Potrivit statisticii româneşti, la data de 31 decembrie 2011, schimburilor comerciale româno-elveţiene au 

atins o valoare de 706,9 milioane Euro (+2,5%), din care exportul românesc a atins 299,6 milioane Euro 

(+15,39%), iar importul din Elveţia a fost de 407,3 milioane Euro (-5,26%). Soldul balanţei comerciale a 

înregistrat un deficit de 107,7 pentru Romania (in scadere cu 60 de milioane euro, comparative cu 2010). 

 

Investiţii directe elveţiene în România 

Elveţia reprezintă unul dintre principalii investitori străini în România ocupând, potrivit ultimelor date 

disponibile, la 30 septembrie 2011, locul 10, în clasamentul investitorilor străini, cu o valoare a capitalului 

social subscris de 875,1 milioane Euro şi un număr de 2.233 societăţi comerciale (conform statisticii 

ONRC, din 30.09.2011). 

Principalii investitori elveţieni în România sunt: Holcim (România) SA, Swisspor, SIKA România, ABB, 

Roche România SRL, Helvetia Profarm, SANDOZ, Mechel Târgovişte SA, Donasid SA, Mechel Câmpia 

Turzii SA, Nestlé, Heidi Chocolat, Pacovis, Angst, Carpalat Sibiu, Philipp Morris România, Rieker 

România SRL, Sefar SRL, Air Bites SRL, Greenfiber, Ringier şi Edipress. 

 

 

 


