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Domeniul: Comerț internațional cu bunuri

ÎN LUNA IULIE 2018, COMPARATIV CU LUNA IULIE
2017, EXPORTURILE AU CRESCUT CU 8,7% IAR
IMPORTURILE CU 25,8%


În luna iulie 2018, conform estimărilor Institutului Național de Statistică, în județul Sălaj,
exporturile FOB au însumat 60485 mii euro, iar importurile CIF au însumat 28977 mii euro, în
creştere cu 8,7%, respectiv cu 25,8% față de luna iulie 2017.



Excedentul comercial (FOB – CIF) în luna iulie 2018 a fost de 31508 mii euro, în scădere cu 3,4%
față de cel înregistrat în luna iulie 2017.



Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi (export FOB/import CIF) a fost de 208,7%.

Exporturile FOB, importurile CIF şi soldul balanței comerciale FOB/CIF
în perioada iulie 2017 ‐ iulie 2018
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Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în luna iulie 2018 a fost de 30942 mii euro la expedieri
şi de 22360 mii euro la introduceri, reprezentând 51,2% din total exporturi şi 77,2% din total importuri.
Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri în luna iulie 2018 a fost de 29543 mii euro la exporturi
şi de 6617 mii euro la importuri, reprezentând 48,8% din total exporturi şi 22,8% din total importuri.
În luna iulie 2018, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor au fost deținute de
secțiunile de bunuri: metale comune şi articole din acestea (62,7% la export şi 35,1% la import) şi
materiale textile şi articole din acestea (15,2% la export şi 21,8% la import).

Structura comerțului internațional, pe secțiuni de bunuri, în luna iulie 2018
Total importuri CIF
28977 mii euro

Total exporturi FOB
60485 mii euro
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În perioada 1.I‐31.VII.2018, conform estimărilor Institutului Național de Statistică, în județul Sălaj,
exporturile FOB au însumat 381603 mii euro, în creştere cu 13,4% față de perioada corespunzătoare din
anul 2017, iar importurile CIF au însumat 204146 mii euro (+13,2%). Excedentul comercial (FOB – CIF) în
perioada 1.I‐31.VII.2018 a fost de 177457 mii euro, iar gradul de acoperire a importurilor cu
exporturi(export FOB/import CIF) a fost de 186,9%.

Informații suplimentare:
 Soldul balanței comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferență între
acestea. Soldul negativ al balanței comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.
 Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi şi în prețuri CIF pentru importuri.
 Prețul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă prețul la frontiera țării exportatoare, care include valoarea bunului,
toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte
pentru a fi încărcat la bord.
 Prețul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă prețul la frontiera țării importatoare, care cuprinde
atât elementele componente ale prețului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internațional.
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultați Precizările Metodologice.
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