СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
РЕПУБЛИКЕ РУМУНИЈЕ

Београд, 1. јануар 2018.

ПРИВРЕДНА САРАДЊА СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ
Румунија, као највећа суседна земља представља значајног спољнотрговинског партнера Републике
Србије. Билатерална трговина се одвија у складу са Прелазним споразумом о трговини и трговинским
питањима између Европске уније са једне и Републике Србије са друге стране.
Међу земљима у које је Србија пласирала производе у 2017. години Румунија заузима 5. место међу
најзначајнијим спољнотрговинским партнерима Србије. У исто време, на листи земаља из којих је
Србија увозила производе у 2017. години, Румунија је била на 9. месту, према вредности реализованог
увоза.
СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА
Према последњим доступним подацима Републичког завода за статистику, у 2017. години укупна
спољнотрговинска размена у роби са Румунијом износила је 1,3 милијарде евра. Укупан извоз у 2017.
години износио је 726 милиона евра, а на листи земаља у које Србија извози, Румунија се нашла на 5.
месту (4,8% у укупном извозу). Укупан увоз у 2017. години износио је 570 милиона евра и Румунија је
на 9. месту у укупном српском увозу (2,9% у укупном увозу). У 2017. години остварен је суфицит у
спољнотрговинској размени са Румунијом у висини од 156 милиона евра, а покривеност увоза извозом
је била 127%.
У 2017. години укупна спољнотрговинска робна размена износила је 1.296,0 милиона евра, и већа је
за 1% у односу на претходну годину. Извоз Србије у Румунију износио 726 милиона евра и мањи је за
5,6% у односу на претходну годину, а увоз из Румуније износио је 570 милиона евра и већи је за 15,8%
у односу на претходну годину.
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Извор: Републички завод за статистику

Најзначајнији производи у спољнотргивинској размени Србије и Румуније у 2017. години

Највећи извозни производи
Србије у Румунију
Кукуруз, осим семенског
Oстaли прoвoдници,oстaли,зa
нaпoн дo 80V
Сeтoви прoвoдникa зa
пaљeњe,oст. сeтoви зa вoзилa

Извоз у мил. €
131,4 €

Највећи увозни производи
Србије из Румуније
Гaснa уљa,зa oстaлe сврхe

Увоз у мил. €
42,8 €

54,6 €

Нeрaзврстaнa рoбa пo ЦT

42,4 €

48,6 €

Дeлoви,oстaлo,зa мoнтaжу

41,5 €
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Бутумeн oд нaфтe

27,2 €

Дeлoви зa прoизвoдe из
тaрифнoг брoja 8414

22,7 €

Укупан извоз наведених 5
производа у 2017.год.

Oстaли
прoвoдници,oстaли,зa нaпoн
дo 80V
Плoчe ивeрицe,oд
дрвeтa,импрeгнисaнe
хaртиjoм
Укупан увоз наведених 5
производа у 2017.год.

284,5 €

22,5 €

19,7 €

168,9 €

Извор: Републички завод за статистику

900
800

851,1

829,9

785,4

815,9

745,5

700
600

644,3
585,3

580,2

544,2

513

500
400
300

306,9
205,2

244,6

232,5
171,6

200
100

0
2013

2014

2015
IZVOZ

UVOZ

2016

2017

SALDO

POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)
180

156,28

160
140

134,76

141,7

144,38
127,37

120
100
80
60
40
20
0
2013

2014

2015

2016

2017

Извор: Републички завод за статистику

3

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
На основу података Министарства финансија Републике Србије – Управа царине, са Румунијом
послује 2 751 привредни субјект у Републици Србији.





Број привредних субјекат нето увозника из Румуније – 1 678
Број привредних субјеката нето извозника у Румунију – 760
Број привредних субјеката који остварују спољнотрговинску размену у оба смера - 313
Укупан број привредних субјеката који остварују спољнотрговинску размену са Румунијом –
2 751

НАЈВЕЋИХ 5 ИЗВОЗНИКА У РУМУНИЈУ 2017.
21161675

-

COFICAB DOO

20363495

-

DAD DRAXLMAIER
AUTOMOTIVE ZRENJANIN

20084693

-

NIS A.D. NOVI SAD

08658196 -

DOO KONZUL NOVI SAD

08824061 -

STREIT NOVA DOO STARA
PAZOVA

НАЈВЕЋИХ 5 УВОЗНИКА ИЗ РУМУНИЈЕ 2017.

17321480 - OMV SRBIJA DOO BEOGRAD
20363495 - DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE
DOO ZRENJANIN

07524951 - LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD

17304712

- NELT CO. DOO BEOGRAD

21121223

- DELPHI PACKARD D.O.O.

Извор: Републички завод за статистику

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ СА ВЕЋИНСКИМ КАПИТАЛОМ РЕПУБЛИКЕ РУМУНИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
Према подацима Агенције за привредне регистре Републике Србије, на територији Републике Србије
регистровано је 339 активних привредних субјекта чији су већински власници држављани Румуније,
односно правна лица регистрована у Румунији.
Највећи број привредних субјеката регистиван је у следећим делатностима:
-

Трговина моторним возилима (156 )
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (31)
Прерађивачка индустрија (30)
Административне и помоћне услужне делатности (28)
Информисање и комуникације (28)
Грађевинарство (19)
Саобраћај и складиштење (14)
Услуге смештаја и хране (8)
Снабдевање елек. енергијом, гасом и паром (6)
Снабдевање водом и управљање отпадним водама (6)
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ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ РУМУНИЈЕ У СРБИЈИ
Пoчeв oд 2014. гoдинe Нaрoднa бaнкa Србиje je, у склaду сa смeрницaмa MMФ-a и у склoпу
придруживaњa Eврoпскoj униjи, прoмeнилa мeтoдoлoгиjу oбрaчунa стрaних дирeктних улaгaњa
(кoришћeњeм „Приручника зa изрaду плaтнoг билaнсa и мeђунaрoднe инвeстициoнe пoзициje бр. 6
MMФ-a“) и прeмa нoвoj мeтoдoлoгиjи нeтo стрaнa дирeктнa улaгaњa сe дoбиjajу кao рaзликa нeтo
пoвeћaњa финaнсиjскe aктивe (нeтo излaзнe инвeстициje, oднoснo приливи и oдливи пo oснoву
улaгaњa рeзидeнaтa у инoстрaнствo) и нeтo пoвeћaњa финaнсиjских oбaвeзa (нeтo улaзнe инвeстициje,
oднoснo приливи и oдливи пo oснoву улaгaњa нeрeзидeнaтa у Србиjу) и oбухвaтajу улaгaњa у нoвцу,
рoби, кoнвeрзиjу дугa у кaпитaл, мeђукoмпaниjскe крeдитe и рeинвeстирaну дoбит. Према овој
методологији, укупна румунска улагања у Србији у периоду 2010-2017/6 године износила су 113,5
милиона евра и Румунија се налази на 22. месту међу земљама највећим инвеститорима у Србији.
Стране директне инвестиције, повећање нето финансијских обавеза (приливи и одливи по основу
улагања румунских нерезидената у Србију)нова методологија БПМ 6
у хиљадама ЕUR
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20102016
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11.906
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67.797

3.186

-5.054
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Највеће инвестиције румунских компанија у Србији – РАС база инвестиција
Евиденција РАС-а врши се према земљи порекла компаније која је инвестирала, а на основу
истраживања РАС-а о страним директним улагањима (СДИ) по компанијама и извештаја самих
компанија о висини инвестиције. Због непостојања законске регулативе о извештавању компанија о
висини инвестиције, следећи подаци се могу узети само као индикативне вредности. С тим у вези, а
сходно наведеним разлозима, РАС евиденција не обухвата улагања свих компанија, као ни сва
улагања по појединачним компанијама

НАЗИВ КОМПАНИЈЕ

ГРАД

(ПЛАНИРАНА)
ВИСИНА УЛАГАЊА
(У МИЛ €)

(ПЛАНИРАНИ) БРОЈ
РАДНИХ МЕСТА

GAINIKA SRL

Koцељева

1,2

220

LA FANTANA

Александровац

3,0

146*

ТЕRАSТЕЕL-ТЕRАPLАSТ

Лесковац

4,2
-

TENDER S.A./TABAK

Ниш

1,2
5

Извор: РАС, АПР *

Напомена: Због непостојања званичних података о висини улагања по појединачним
компанијама, наведени подаци добијени су на основу истраживања које спроводи РАС и
обухватају како реализоване, тако и планиране инвестиције. Иако РАС настоји да обезбеди што
тачније информације о инвестицијама, Агенција не прихвата одговорност за евентуалне
нетачне или непотпуне податке.
АКТИВНОСТИ ПКС У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ
У циљу унапређења укупне економске сарадње Србије са Румуниjoм и промоције наше привреде и
њених потенцијала на тржишту Румуниje, поред повећања обима трговинске размене, уз даљи раст
обима нашег извоза у Румунију и достизања у наредне три године, нивоа од 800 милиона еура, пре
свега побољшањем структуре извоза повећањем учешћа производа више додате вредности, потребно
је да постојећи односи Србије и Румуније, као „конкурената“ у привлачењу страних инвестиција,
прерасту у однос који карактерише заједнички координиран наступ, не само кад су у питању улагачи
из ЕУ и САД, који су до сада били водећи инвеститори у Румунији, већ и из Кине - у оквиру сарадње за
земљама ЦИЕ.
РЕАЛИЗОВАНИ ДОГАЂАЈИ У 2017. ГОДИНИ
Привредна комора Србије, у сарадњи са компанијом Velexpo, генералним заступником Romexpo
Bukurest у Београду, организовала је учешће 12 српских компанија на 22. Међународном
пољопривредном сајму Индагра 2017 који се одржао у Букурешту, Румунија, од 25. до 29. октобра
2017. године.
Своје производе на овом сајму представиле су следеће компаније: Медела-Врбас, Рубин-Крушевац,
Витал-Врбас, Витамин-Хоргош, Elixir Food-Шабац, Арома зачини-Футог, Beoinox-Београд, Моравка проЛесковац, Гумил комерц-Уб, Јовановић воће-Осечина, Мини пани-Суботица и Рекордерка Сталаћ.
Српске компаније, осим што су учествовале као излагачи на сајму, имале су прилику да узму учешће и
у Међународним пословним сусретима у организацији Европске мреже предузетништва (ЕЕН мреже).
Пословни сусрети ЕЕН мреже окупили су на једном месту више од 60 представника компанија из
различитих земаља. Осим компанија из Румуније и Србије, у пословним сусретима ЕЕН мреже
учествовале су компаније и из Молдавије, Италије, Грчке, Бугарске, Немачке, Белгије, Пољске и других
земаља. Одржани су многобројни билатерални сусрети током којих се разговарало о могућностима за
сарадњу, извозу, увозу, техничкој сарадњи.

МЕЂУДРЖАВНА САРАДЊА
Најважнији међудржавни споразуми, од значаја за развој билатералних економских односа:





Подстицању и заштити улагања (1996);
Избегавању двоструког опорезивања (1996);
Сарадњи у области туризма (1997);
Царинској сарадњи и узајамној административној помоћи у спречавању царинских прекршаја
(2001);
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Експлоатацији и одржавању ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2 (1988/1998)
Економској, научној и техничкој сарадњи (2008);

Мешовита комисија одржава се по основу Споразума о економској сарадњи из 2008. године. До сада
су одржана два заседања, последње, јуна 2013.г. у Београду. Следеће, треће заседање предвиђено је
да се одржи у Букурешту у 2018.г., на званичан позив румунске стране. Копредседници су на нивоу
министара.
Трилатерална сарадња Србије, Румуније и Бугарске представља нову форму сарадње, чији је први
састанак одржан крајем априла 2015. године у Крајови, Румунија. На састанку је предложено да
трилатерала прерасте у „Крајова групу“, којој би могле да се прикључе и друге земље региона. Акценат
трилатералне сарадње се ставља на унапређење инфраструктуре, енергетике, заштите животне
средине и сарадње на реци Дунав.
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