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Domeniul: Comerţ internaţional cu bunuri

Balanța comercială a fost excedentară în perioada
ianuarie ‐ februarie 2018, înregistrând o scădere față de
perioada ianuarie ‐ februarie 2017 cu 3,9%






În perioada ianuarie‐februarie 2018 exporturile şi importurile au însumat 565.738 mii euro
respectiv 504.881 mii euro, excedentul comercial fiind de 63.330 mii euro.
Comparativ cu perioada ianuarie‐februarie 2017, exporturile au crescut în perioada ianuarie‐
februarie 2018 cu 11,3%, iar importurile cu 13,4%.
În județul Braşov, pentru luna februarie 2018 exporturile (FOB) au însumat 286.684 mii euro, iar
importurile (CIF) au însumat 255.679 mii euro, rezultând un excedent comercial FOB‐CIF de 31.005
mii euro.
Comparativ cu luna februarie 2017, au crescut atât exporturile cât şi importurile (+9,6).

Perioada ianuarie – februarie 2018 – județul Braşov
În cadrul Regiunii Centru, în clasamentul județelor referitor la volumul exportului, Județul Braşov a
ocupat locul I, cu o pondere de 31,7%. Locul II îi revine județului Sibiu cu o pondere de 29,4% şi este
urmat de județele: Alba(24,2%), Mureş(8,9%), Covasna(3,1%), Harghita(2,7%).
Din punct de vedere al volumului importului, județul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru cu o
pondere de 34,8%. Locul II în acest clasament îl ocupă județul Sibiu cu un procent de 27,8%.
Următoarele județe în acest clasament sunt: Alba(15,8%), Mureş(14,1%), Harghita(4,3%) şi
Covasna(3,2%).
Județul Braşov se situează în clasamentul pe țară al județelor pe locul 5 referitor la volumul
exporturilor (realizând 5,2% din exporturile la nivel național), după: Bucureşti(15,8%), Argeş(9,8%),
Timiş(9,7%), Arad(5,6%).
Referitor la volumul importurilor, județul Braşov se situează în clasamentul pe țară al județelor pe
locul 8 (realizând 4,0% din importurile la nivel național), după: Bucureşti(29,4%), Ilfov(8,2%),
Timiş(7,2%), Argeş(6,3%), Prahova(4,8%), Arad(4,2%), Constanța (4,1%).
Ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din județul Braşov o dețin maşinile,
aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile
(37,3%) şi mijloacele de transport (29,7%).
La import ponderea principală în structura pe produse o dețin maşinile, aparatele şi echipamente
electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imagini (34,4%) urmate de metale comune
şi articole din acestea (17,0%) şi materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (13,2%).

Grafic 1: Structura comerțului internațional pe grupe de produse
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Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri a fost de 502.760 mii euro la expedieri şi 443.204
mii euro la introduceri, reprezentând 88,9% din total exporturi şi tot 87,8% din total importuri.
Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2017, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la
expedieri a crescut cu 12,9%, iar la introduceri a crescut cu 13,6%.
Principalele țări partenere ale județului Braşov la export au fost: Germania(39,3%), Italia(7,4%),
Franța(6,4%), Spania(6,3%), Polonia(5,6%), Belgia(3,3%), Turcia(3,08%), Ungaria(3,07%), Marea
Britanie(3,0%), Austria(2,8%).
Principalii parteneri comerciali ai județului Braşov pe fluxul de importuri, au fost: Germania(40,8%),
Italia(8,8%), Franța(8,6%), China(4,6%), Ungaria(3,9%), Marea Britanie(3,7%), Polonia(3,5%),
Olanda(2,8%), Austria(2,7%), Cehia(2,5%).
Exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF al operațiunilor de comerț internațional de
bunuri
mii euro
Export (FOB)
Import (CIF)
Sold FOB/CIF
Ianuarie‐Februarie
În % față de
În % față de
Ian‐Feb
Ian‐Feb
2018
Valoarep
Valoarep
Ian‐Feb 2017
Ian‐Feb 2017
2018
2017
Comerț intra‐UE28
Comerț extra‐UE28
TOTAL

502.760
62.978
565.738

112,9
99,6
111,3

443.204
61.677
504.881

113,6
112,3
113,4

59.556
1.301
60.857

55.029
8.301
63.330
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Luna februarie 2018 – județul Braşov
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în decembrie 2017 a fost de 112,1%.
Județul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru în clasamentul județelor referitor la volumul
exportului, cu o pondere de 32,1% în volumul exportului Regiunii Centru. Locul II îi revine județului
Sibiu cu o pondere de 28,6% şi este urmat de județele: Alba(24,5%), Mureş(8,9%), Covasna(3,1%),
Harghita(2,8%).
Din punct de vedere al volumului importului, județul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru cu o
pondere de 34,9% în volumul importurilor Regiunii Centru. Locul II în acest clasament îl ocupă județul
Sibiu cu un procent de 27,8%. Următoarele județe, după Braşov şi Sibiu sunt Alba(15,4%),
Mureş(14,6%), Harghita(4,2%) şi Covasna(3,1%).
Județul Braşov se situează în clasamentul pe țară al județelor pe locul 5 referitor la volumul
exporturilor (realizând 5,3% din exporturile la nivel național), după: Bucureşti(16,0%), Timiş(9,9%),
Argeş(9,7%), Arad (5,6%).
Referitor la volumul importurilor, județul Braşov se situează în clasamentul pe țară al județelor pe
locul 7 (realizând 4,0% din importurile la nivel național), pe primele 6 locuri în clasamentul pe țară al
județelor aflându‐se: Bucureşti(29,5%), Ilfov(8,3%), Timiş(7,5%), Argeş(6,3%), Prahova(4,5%),
Arad(4,1%).
Exporturile (FOB) şi importurile (CIF) în perioada
februarie 2014 ‐ februarie 2018, în județul Braşov
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Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri a fost de 254.532 mii euro la expedieri şi 227.074
mii euro la introduceri, reprezentând 88,8% din total exporturi şi 88,8% din total importuri. Comparativ
cu luna ianuarie 2018 valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu 2,5%,
iar la introduceri a crescut cu 5,1%. Față de luna februarie 2017, valoarea schimburilor intracomunitare
de bunuri a crescut la expedieri cu 12,8%, iar la introduceri a crescut cu 10,1%.
Principalele țări partenere ale județului Braşov la export au fost: Germania(39,3%), Italia(8,0%),
Spania(6,3%), Franța(6,1%), Polonia(5,4%), Belgia(3,3%), Ungaria(3,2%), Turcia(3,1%), Marea
Britanie(3,0%), Cehia(2,7%).
Pe fluxul de importuri, principalii parteneri comerciali ai județului Braşov au fost: Germania(42,6%),
Italia(9,0%), Franța(6,3%), Ungaria(4,21%), China(4,20%), Polonia(3,8%), Marea Britanie(3,7%),
Cehia(3,0%), Olanda(2,8%), Belgia (2,7%).
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Exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF al operațiunilor de comerț internațional de
bunuri
mii euro
Export (FOB)
Import (CIF)
Sold FOB/CIF
În % față de
În % față de
Luna februarie 2018
Februarie
Februarie
p
p
decembrie
Valoare
februarie
Valoare
2018
2017
2016
2017
Comerț intra‐UE28
254.532
112,8 227.074
110,1
27.458
19.523
Comerț extra‐UE28
32.152
89,7
28.605
105,9
3.547
8.822
TOTAL
286.684
109,6 255.679
109,6
31.005
28.345
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Informații suplimentare:
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultați Precizările Metodologice.
Următorul comunicat de presă referitor la comerțul internațional cu bunuri în județul Braşov va apărea la data
de 12 iulie 2018

Pentru comparații naționale se poate consulta arhiva comunicatelor de presă de la INS:
http://www.insse.ro/cms/content/arhiva‐comunicatelor
Serviciul de Coordonare, Sinteză, Diseminare şi Relații cu Publicul
e‐mail: tele@brasov.insse.ro;
Tel: +40268419552
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