
 

Exporturile firmelor iesene au urcat cu 55% 

 

In luna mai societatile din judet au vandut in afara tarii produse de 66 milioane de euro. In acelasi timp importurile au 

fost de 70 milioane euro, in crestere cu 19,4 fata de luna similara din 2011. 

 Exporturile firmelor din judet s-au apropiat ca niciodata de importuri, fiind cu numai 6% mai mici. Conform 

ultimelor date puse la dispozitie de catre Directia Judeteana de Statistica Iasi, atat importurile, cat si exporturile au 

crescut in luna mai a acestui an fata de aceeasi perioada din 2011. 

 „In luna mai 2012, in judetul Iasi, exporturile FOB au insumat 66.019 mii de euro, cu 55,3% mai mari comparativ cu 

2011", s-a aratat in comunicatul de presa. Acest lucru inseamna ca in primavara acestui an, exporturile au fost cu 23,5 

milioane de euro mai mari fata de primavara lui 2011. Cat despre importuri, acestea au crescut si ele, insa cu 19,4% 

fata de luna mai a anului trecut. Importurile din mai 2012 au insumat totusi 70,9 milioane de euro, cu aproximativ 

11,5 milioane de euro mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent. „Pe grupe de produse, in perioada 1 

ianuarie-31 mai 2012, ponderi mai importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de masini, aparate 

si echipamente (67,6% la export si 48,2% la import), metale comune si articole din acestea (12,4% la export si 15,1% 

la import), produse ale industriei usoare (9,5% la export si 9,2% la import) si produse ale industriei chimice (3,7% la 

export si 10,2% la import)", a mai fost mentionat in comunicatul de presa.  

„Probabil ca Delphi si BMT sunt printre firmele care au dus la marirea de exporturi. Numai BMT a facut investitii de 

peste 40 de milioane de euro, iar Delphi este mai nou pe piata, dar acum cred ca a ajuns la capacitate maxima. In 

privinta importurilor, probabil ca acestea au crescut din cauza produselor sezoniere. Totusi, nu este normal ca un 

kilogram de portocale care este adus de la mii de kilometri sa coste mai putin decat un kilogram de mere de la noi. 

Inca exista multe necunoscute in privinta asta", a declarat Neculai Vitelaru, vicepresedinte al Consiliului National 

al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (IMM).  

Structura exporturilor de marfuri in primele cinci luni ale lui 2012 arata cele mai cautate au fost masinile, aparatele si 

echipamentele, care ocupa un loc fruntas cu 67,6%. Mai apoi urmeaza materialele comune si articole din acestea cu un 

procent de 12,4% si produsele din industria usoara cu 9,5%. La pol opus, in cazul importurilor, podiumul este ocupat 

de aceleasi trei categorii de marfuri, dar cu procente mai scazute.  

"La categoria masini, aparate si echipamente sunt incadrate echipamentele electrice, mijloacele de transport, aparatele 

optice asa cum erau la Tehnoton, Fortus sau cum sunt la Dephi. Firmele care trec de un anumit prag in ceea ce 

priveste importurile sau exporturile transmit datele direct la Bucuresti. Companiile care au exporturi si importuri din 

si in Uniunea Europeana trimit rapoartele direct la Bucuresti, iar cele care au legaturi cu alte state care nu sunt in UE 

au rapoarte facute prin institutiile vamale", a declarat Gheorghe Chirila, seful Directiei Judetene de Statistica din 

Iasi.  

Statisticile mai arata ca 4,5% din marfurile importate au fost mijloace de transport, urmand apoi produse alimentare, 

bauturi si tutun. "Exporturile FOB realizate in judetul Iasi in perioada 1.01.-31.05.2012 au fost de 273,3 milioane  

euro, cu 35,1% mai mari decat in aceeasi perioada din anul 2011, iar importurile au insumat 290 milioane euro, cu 

14% mai mari comparativ cu perioada corespunzatoare din 2011", se mai arata in comunicatul de presa. 
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