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Luna ianuarie 2019
În luna ianuarie 2019, în județul Iași, exporturile FOB au însumat 80720 mii euro, fiind cu 1,2%
(+974 mii euro) mai mari comparativ cu luna ianuarie 2018, iar importurile CIF au însumat 87904 mii
euro, în creștere faţă de luna ianuarie 2018 cu 30,7% (+20662 mii euro).
Soldul operațiunilor de comerț internațional în luna ianuarie 2019 a fost de -7184 mii euro
(+12504 mii euro în luna ianuarie 2018).
Figura nr. 1 Comerțul exterior în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2019
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Valoarea exporturilor și importurilor către și din țări ale Uniunii Europene a însumat, în luna
ianuarie 2019, 67096 mii euro (83,1% din total), respectiv 60701 mii euro (69,1% din total).
Țările partenere situate pe primele 5 locuri în derularea exporturilor în luna ianuarie 2019,
(reprezentând 62,8% din total exporturi) au fost: Germania (23,5%), Franța (13,0%), Cehia (11,0%),
Ungaria (8,3%) și Polonia (7,0%), iar în derularea importurilor (reprezentând 62,4% din total importuri)
au fost: Franța (17,3%), Germania (15,9%), China (10,1%), Turcia (9,6%) și Italia (9,5%).
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Pe grupe de produse, în luna ianuarie 2019, ponderi mai importante în structura exporturilor şi
importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (64,6% la export şi 46,6% la import), metale
comune şi articole din acestea (9,7% la export şi 14,3% la import), produse ale industriei uşoare (8,6% la
export şi 5,9% la import) şi produse ale industriei chimice (5,5% la export şi 10,6% la import).
Figura nr. 2 Structura exporturilor de mărfuri din județul Iași
în luna ianuarie 2019
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Figura nr. 3 Structura importurilor de mărfuri din județul Iași
în luna ianuarie 2019
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