Comunicat de presă , 17 aprilie 2019
Evoluția comerțului internațional al județului Brașov în anul 2018 în context regional și național
Valoarea totală a comerţului internaţional al județului Brașov în anul 2018 a fost de 6,7 mild. euro, în creştere cu
7% faţă de anul 2017, exportul înregistrând o creştere de 8,5 %, atingând valoarea la 3,5 mild. euro iar importul
o creştere 5,5% , insumând la finele anului 3,2 mild. euro.
Excedentul comercial înregistrat în 2018 a fost de 342 mil.euro,în creștere cu 46% comparativ cu 2017.
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Comerțul total intracomunitar reprezintă 87% , respectiv 88% din total exporturi ( 3,1 mild.euro) și 86% din total
importuri (2,7 mild.euro).
Analiza exporturilor pe grupe de mărfuri pune în evidenţă faptul că principalele categorii de produse livrate pe piaţa
internaţională au fost mașinile, aparatele & echipamentele electrice (38%) și mijloacele de transport (28%).
S-au importat cu precădere mașinile, aparatele și echipamentele electrice ( pondere de 33%), metale comune și
articole din acestea ( 18%), articole din materiale plastice și cauciuc ( 11%).
În anul 2018, primele 10 ţări de destinaţie pentru exporturile brașovene au fost: Germania (cu o pondere în totalul
exportului de 38,4%), Italia (7,7%), Franţa (6,4%), Polonia (5,6%), Spania (5,5%), Ungaria (3,2%), Marea Britanie
(3,1%), Belgia (3%), Turcia (2,8%) şi Slovacia (2,7%) ponderea cumulată a acestor ţări fiind de 78,4% în total export.
La import primele 10 ţări partenere ale judetului Brașov (ţări de origine pentru importuri extracomunitare şi de
expediţie pentru importuri intracomunitare) deţin o pondere de 79,6% din total import realizat în anul 2018,
respectiv: Germania(38,4%), Italia(10,4%), Franța(7,1%), China(4,5%), Polonia(3,7%), Marea Britanie(3,6%),
Ungaria(3,5%), Cehia(2,9%), Olanda(2,8%), Austria(2,7%).
Potrivit datelor obţinute de la Institutul Național de Statistică, cei mai importanţi exportatori braşoveni sunt:
Autoliv Romania, Continental Powertrain Romania, Schaeffler România, Preh, Stabilus, Premium Aerotec,
Hutchinson, Kronospan Romania, Joysonquin Automotive Systems Romania, Sit Romania, Eldon, Rolem, Miele
Tehnica , DS Smith Paper Zărnești , Purolite , Benchmark Electronics Romania.
Brașovul a ocupat anul trecut primul loc în Regiunea Centru, atât la capitolul exporturi ( pondere în total de 33%)
cât și la importuri ( 32%) .
În clasamentul pe țară, s-a situat pe poziția 5, ponderea din totalul exporturilor la nivel național fiind de 5,19%,
după București ( 16,5%), Timiș (10,2%), Argeș (9,2%), Arad (5,3%).
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