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Coeficientul CIF-FOB pentru importurile de bunuri
- actualizare In perioada ianuarie 2010-decembrie 2011 Institutul Naţional de Statistică a elaborat metodologia de
calcul a coeficientului CIF-FOB pentru importuri, în cadrul unui proiect vizând îmbunătăţirea
consistenţei între Balanţa de Plăţi şi statisticile de comerţ exterior cu bunuri. Totodată, pe baza
metodologiei elaborate a fost actualizat şi detaliat coeficientul CIF-FOB, utilizand datele privind
importurile de bunuri aferente anului 2010.
Coeficientul CIF-FOB măsoară ponderea cheltuielilor de transport şi asigurare pe parcurs extern in
valoarea statistică a bunurilor importate in preţuri CIF (valoarea bunurilor la frontiera ţării
importatoare).
Datele statistice privind importurile de bunuri ale României (introducerile intracomunitare şi
importurile extracomunitare) sunt diseminate de Institutul Naţional de Statistică în preţuri CIF
(conform regulamentelor comunitare în vigoare).
Coeficientul CIF-FOB este utilizat de Banca Naţională a României pentru evaluarea importurilor în
preţuri FOB necesare elaborării Balanţei de Plăţi şi de către Institutul Naţional de Statistică pentru
Conturile Naţionale şi calculul PIB.
Coeficientul CIF-FOB se utilizează începand cu ianuarie 2012 şi înlocuieşte vechiul coeficient CIFFOB de 8,34%, utilizat pană la finele anului 2011. Pentru comparabilitatea datelor, noul coeficient
poate fi utilizat şi pentru anul 2011 (la recalcularea importurilor FOB).
Coeficientul CIF-FOB pentru importurile de bunuri (calculat pe baza datelor aferente anului 2010) a
fost de 4,3% pe total, de 3,5% pentru introducerile intracomunitare de bunuri şi de 6,4% pentru
importurile extracomunitare de bunuri.
Coeficienţii CIF-FOB pe principalele grupe de bunuri
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NC 01- 24
Animale vii şi produse
alimentare
NC 25 - 27
Produse minerale
NC 28 - 38
Produse ale industriei
chimice
NC 39
Mase plastice
NC 44 - 49
Lemn şi produse din lemn
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Textile, îmbrăcăminte,
încălţăminte
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Metale şi produse din metal
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industriale
NC 86 - 89
Mijloace de transport
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Coeficienţii CIF - FOB pe moduri de transport
MOD DE
TRANSPORT
Transport maritim
Transport feroviar
Transport rutier
Transport fluvial
Alte moduri de
transport

COEFICIENT CIF-FOB (%)
TOTAL
9,4
6,0
3,4
3,9
3,0

INTRA-UE
6,3
5,7
3,3
2,7
2,1

EXTRA-UE
11,0
13,9
5,0
6,5
3,5

Conform recomandărilor EUROSTAT, Institutul Naţional de Statistică va asigura o actualizare a
coeficienţilor CIF-FOB cu o periodicitate de 5 ani.
De asemenea, Institutul Naţional de Statistică va monitoriza anual, pe baza datelor disponibile – prin
metoda FOB – valoarea coeficientului CIF-FOB pentru comerţul intracomunitar şi extracomunitar. În
cazul identificării unor modificări structurale mari în comeţul internaţional al României, coeficientul
CIF-FOB poate fi revizuit cu o periodicitate mai mică de 5 ani, dacă acest lucru se impune.
Sursa datelor
După o analiză preliminară a experienţei Statelor Membre şi având în vedere recomandările
EUROSTAT precum şi analiza surselor de date disponibile, a fost stabilit ca noul coeficient CIF-FOB
să fie calculat separat pentru introducerile intracomunitare şi separat pentru importurile
extracomunitare de bunuri.
•

Pentru introducerile intracomunitare de bunuri s-a realizat o anchetă prin sondaj la furnizorii de
declaraţii intrastat. Eşantionul a cuprins 4633 de tranzacţii, de la 1880 de furnizori de date estimând o
marjă de eroare de 3% şi un nivel de încredere de 95%. Variabilele colectate pe baza unui chestionar
electronic au vizat cheltuielile de transport şi asigurare, modul de transport şi moneda de facturare
pentru tranzacţia specificată.

•

Pe baza datelor colectate s-au determinat coeficienţi CIF-FOB la nivel de celulă (grupă de
marfă/mijloc de transport). Coeficientul CIF-FOB pentru introducerile intracomunitare de bunuri a fost
calculat ponderând coeficienţii obţinuţi la nivel de celulă cu valoarea statistică totală aferentă celulei.

•

Pentru importurile extracomunicare de bunuri coeficientul CIF-FOB a fost calculat pe baza
informaţiilor privind valoarea cheltuielilor de transport şi asigurare înregistrate de către Autoritatea
Naţională a Vămilor pentru circa 40% din valoarea tranzacţiilor din declaraţiile vamale de import.
Coeficienţii individuali au fost calculaţi la nivel de celulă (grupă de marfă / mod de transport), iar
coeficientul pe total import extracomunitar, prin ponderea coeficientului individual calculat la nivel de
celulă cu valoarea importurilor din celula respectivă.
Atât pentru introducerile intracomunitare cât şi pentru importurile extracomunitare coeficienţii CIFFOB calculaţi au fost verificaţi prin utilizarea datelor disponibile la Institutul Naţional de Statistică
pentru termeni de livrare de tip FOB (având în vedere că pentru o treime din valoarea statistică a
importurilor înregistrate dispunem de informaţii privind valoarea facturată (valoare FOB) şi valoarea
statistică (valoare CIF)). Rezultatele obţinute prin aceste calcule au fost foarte apropiate de cele
obţinute în urma cerectării statistice selective pentru introducerile intracomunitare şi respectiv datelor
obţinute de la Autoritatea Naţională a Vămilor pentru importurile extracomunitare.

