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وضعیت تجارت کاالیی بدون نفت در نیمه نخست سال  5931





 رشد منفی ارزش صادرات شش ماهه نخست  5931با حذف یک قلم صادراتی 


بر اساس آمار گمرک ،ارزش صادرات کاالیی بدون نفت در شش ماهه نخست سال  5931حدود  6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که حدود  8.7واحد
درصد از آن به واسطه رشد ارزش صادرات  02قلم کاالی عمده بوده است .ابن اقالم بیش از  17درصد ارزش و  62درصد مقدار صادرات را در  6ماهه ابتدایی سال 5931
تشکیل داده اند .آمارهای مدت مشابه سال قبل نشان می دهد ،سهم این اقالم در ارزش صادرات طی  6ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است .
به استثنای میعانات گازی ،پلی اتیلن گرید فیلم و قیر نفت ،سایر  58قلم کاالی عمده صادراتی با رشد مقداری صادرات بین  1درصد (اوره) تا دوهزار درصد (کاتد مس) در
نیمه نخست سال  5931همراه بودهاند .سه کاالی روغنهای سبک نفتی ،کاتد و قطعات کاتد مس و کاتالیزورها رشد مقداری و ارزشی باالی  522درصدی را در این
دوره داشته اند .
در میان اقالم عمده صادراتی ،کاهش صادرات میعانات گازی بیشترین اثر منفی را بر رشد صادرات طی مدت مذکور داشته است .ارزش صادرات این قلم کاالیی در 6
ماهه نخست سال  5931حدود  59درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و  0.1واحد درصد نرخ رشد ارزشی صادرات را کاهش داده است .
در میان اقالم عمده صادراتی  6ماهه نخست  ،5931گاز طبيعی مایع شده سهم  3.1واحد درصدی در رشد ارزش صادرات داشته و عامل مسلط در رشد به شمار می-
رود .چنانچه این قلم کاالیی از صادرات  6ماهه حذف شود ،رشد ارزش صادرات در این مدت منفی  9.1درصد خواهد شد .
با توجه به بیشی گرفتن رشد وزنی از رشد ارزشی صادرات طی نیمه نخست سال  ،5931میانگین قیمت کاالهای صادراتی حدود  56درصد کاهش یافته است .
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 كاتد و قطعات كاتد از مس تصفيه شده
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 ميعانات گازي
 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يکهزار سانتي متر مکعب و بيشتر
 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شکل مايع شده
 ساير روغنهاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين
 پروپان مايع شده در ظروف يکهزار سانتي متر مکعب و بيشتر
 ,محصوالت از آهن يافوالد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده
 متانول
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  يا بيشتر بجز نوع پودري%49 ساير پلي اتيلن گريد بادي با چگالي

 )اتيلن گليکول (اتان دي ئول
 روغن پايه معدني
 جمع اقالم فوق

 جمع کل



ا.ا. گمرک ج:منبع داده ها

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی



 اقالم کاالیی موثر در کاهش واردات شش ماهه نخست  5931


واردات کاال در شش ماهه نخست سال  5931از نظر ارزشی با کاهش  0.6درصدی و از لحاظ وزنی با افت حدود  7.0درصدی همراه بوده است 02 .قلم عمده وارداتی در
مدت مذکور که  01.9درصد از ارزش واردات را تشکیل داده اند ،در افزایش ارزش واردات  6ماهه سهم  5.9واحد درصدی داشته اند .بنابراین کاهش ارزش واردات 6
ماهه بیشتر تحت تاثیر کاهش ارزش واردات سایر اقالم بوده است .
 52کاال از  02کاالی عمده وارداتی در نیمه اول سال  5931به ارزش  0.3میلیارد دالر مربوط به اقالم کشاورزی و غذایی است که  5..9درصد از کل ارزش واردات
کشور را در این مدت به خود اختصاص دادهاند .
افزایش مقدار واردات دانه روغنی سویا (حدود02درصد) ضمن کاهش  7درصدی میزان واردات کنجاله سویا ،باعث افزایش بهره برداری از ظرفیت کارخانجات روغنکشی
کشور خواهد شد .همچنین افزایش  .07درصدی میزان واردات شکر خام به منظور تصفیه در کارخانجات قند و شکر کشور زمینه تامین نیاز شکر کشور را فراهم خواهد
نمود .
ذرت دامی با سهم  0.8درصدی از مجموع ارزش واردات در صدر اقالم وارداتی شش ماهه نخست  5931قرار گرفته است .صادرات این کاال ،به لحاظ وزنی کاهش 6.1
درصدی و به لحاظ ارزشی کاهش  51.0درصدی نسبت به  6ماهه نخست سال  593.داشته است 2..8 .واحد درصد از کاهش ارزش صادرات شش ماهه به دلیل کاهش
ارزش صادرات این قلم کاال بوده است .
افزایش بیش از  1برابری ارزش واردات شکر تصفیه نشده با کد تعرفه  58255922نیز به طور نسبتاً قابل مالحظه ای مانع از کاهش بیشتر ارزش واردات شده است .این
کاال بیشترین سهم را در رشد ارزش واردات در میان اقالم عمده وارداتی شش ماهه نخست ( 5931حدود  2.83واحد درصد) را داشته است .
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 تعرفه

 ذرت دامي
 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
 )Semi milled Rice(برنج نيمه سفيدشده
 cc 0444  بنزيني با حجم سيلندر3048 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف
 0444  احتراقي با حجم سيلندر-  داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي،وسايل نقليه
 cc 0444  تا0044 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر
  حتي خردشده سویا،) و ساير آخال هاي جامدOilcake( كنجاله
 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي
 به حالت محفظه اي،) از نوع ديواري براي پنجرهsplit unit( دستگاه تهويه مطبوع دوتکه
موز سبز تازه يا خشک كرده
 شکر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشکر
 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو
  پالسما فقط داراي برد آدرس دهيLEDياLCD ماژول نمايشگر متشکل از صفحه
cc0444  بنزيني با حجم سيلندر3048 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف
 ساير داروهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصوالت فاقد آنتي بيوتيک
  مگابيت بر ثانيه و باالتر000  به ظرفيتSDH دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع
جو باستثناي بذر
 ساير مکمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
 ليتري وبيشتر044 پالم اويل درظروف
 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با كار خاص غيرمذكور در جاي ديگر






















 ردیف
























ا.ا. گمرک ج:منبع داده ها


اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی


 رونق بازار صادرات به کره جنوبی ،عامل مهم افزایش صادرات شش ماهه نخست 1931

 02کشور عمده مقصد صادراتی ایران در شش ماهه نخست سال  5931با سهم حدود  39درصدی از کل صادرات شش ماهه ،حدود  02میلیارد دالر از ارزش صادرات
کشور را به خود اختصاص داده اند .
کشور چین با سهم حدود  57.1درصدی از کل صادرات شش ماهه  5931با ارزشی حدود  .میلیارد دالر ،همچنان در صدر مقاصد صادراتی کشور قرار دارد .پس از آن
کشورهای امارات ،عراق و ترکیه با سهم های ارزشی به ترتیب  59.8 ،51.6و  52.8درصد در جایگاههای بعدی قرار گرفته اند .
صادرات کاالیی ایران طی شش ماهه ابتدای سال  5931به شش مقصد شامل کشورهای جمهوری کره ،پاکستان ،عمان ،آذربایجان ،تایوان و تایلند از رشد مقداری باالی
صد در صد برخوردار بوده است .
ارزش صادرات ایران به کره جنوبی در شش ماه نخست سال  5931نسبت به مدت مشابه سال قبل ،بیش از  7برابر شده است .رشد قابل توجه ارزش صادرات به این
کشور 8.6 ،واحد درصد در افزایش ارزش صادرات شش ماهه موثر بوده است .
کاهش  57.6درصدی ارزش صادرات به امارات متحده عربی در شش ماهه نخست سال  ،5931موجب شده  9.7واحد درصد ارزش کل صادرات کشور در این مدت
کاهش یابد .همچنین صادرات ایران به کشور عراق در این مدت با تنزل همراه بوده که منفی  2.1واحد درصد در کل صادرات اثر داشته است .
آمارها نشان می دهد در شش ماهه نخست سال  5931ترکیب مقاصد صادراتی تغییراتی داشته است؛ به گونه ای که سهم امارات از محصوالت صادراتی ایران نسبت به
شش ماهه نخست  593.کاهش یافته و در مقابل ،محصوالت صادراتی ببیشتری به سمت بازار کره جنوبی هدایت شده است .
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 مبادی امارات و سویس ،عامل مهم کاهش ارزش واردات شش ماهه نخست  1931

 02کشور عمده مبدا وارداتی ایران در شش ماهه نخست سال  5931با سهم حدود  32..درصدی از کل واردات شش ماهه ،حدود  57.9میلیارد دالر از ارزش واردات
کشور را به خود اختصاص داده اند .
میزان واردات کاالیی از پنج کشور آلمان،برزیل ،پاکستان ،ژاپن و اسپانیا طی نیمه نخست  5931با رشد بیش از صد در صدی همراه بوده و همچنین در این مدت میزان
واردات از  7کشور توسعه یافته در فهرست مبادی عمده وارداتی کشور نیز رشد داشته است .
کشورهای چین و امارات متحده عربی با اختالف قابل توجهی نسبت به سایر بازارهای وارداتی ،همچنان عمده ترین مبادی واردات کشور محسوب می شوند و در مجموع
بیش از  .2درصد ارزش واردات کشور را دربرمی گیرند و سهم منفی  1.9واحد درصدی در کاهش  0.6درصدی ارزش واردات شش ماهه نخست سال  5931نسبت به
مدت مشابه سال قبل داشته اند .
افزایش قابل توجه ارزش واردات از روسیه مانع کاهش بیشتر ارزش واردات شده است؛ ارزش واردات به این کشور سهم  0.9واحد درصدی در رشد واردات داشته است.
آمارها نشان می دهد در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،سهم بازار کشورهای امارات و سوئیس در مجموع حدود  1واحد درصد کاهش
داشته است و در مقابل کشورهای آلمان و برزیل سهم بیشتری از واردات ایران را در مقایسه با شش ماهه سال  593.تامین کرده اند .
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 معکوس شدن روند افزایشی واردات و کاسته شدن از رشد صادرات در شهریور  1931
روند ماهانه رشد صادرات در مقایسه با ماه مشابه قبل( ،نمودار ،)5نشان می دهد تقریباً در اکثر ماه های سال  593.رشد صادرات منفی بوده که از ابتدای سال  5931روند
معکوس شده و بتدریج رشد صادرات آغاز می شود .در تیر ماه با اضافه شدن رقم صادرات گاز طبیعی مایع شده (تعرفه  )08555532به یکباره صادرات در این ماه در
مقایسه با صادرات تیر  593.رشد قابل توجهی می یابد که بدلیل عدم درج رقمی برای صادرات این کاال در ماه های بعد ،اثر افزایش صادرات تیر ماه در ماه های بعد
تخلیه شده و طی دو ماه مرداد و شهریور از رشد صادرات کاسته می گردد .
روند ماهانه واردات کاال که بعد از گذشت بیش از یک سال رشد نقطه به نقطه منفی ،از ابتدای تیر ماه  5931معکوس شده بود استمرار نیافت و بعد از گذشت دو ماه تیر
و مرداد ،مجدداً در شهریور ماه  5931منفی شد (نمودار  .)0
در شهریور  5931ارزش ورادات با کاهش  9.7درصدی نسبت به مرداد  5931همراه بوده و از سرعت کاهش ارزش صادرات نیز کاسته شده است .
بیشترین ارزش صادرات در نیمه نخست سال  5931مربوط به تیر  5931بوده که در مقایسه با تیر سال  593.بیش از دو برابر شده است .پایین ترین ارزش صادرات نیز
در این مدت مربوط به شهریور ماه است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود  1درصد رشد داشته است (نمودار  .)
بیشترین ارزش واردات در دو فصل ابتدایی سال  5931نیز مربوط به مرداد ماه است که در مقایسه با ماه مشابه سال  593.تقریباً  50درصد رشد داشته است .پایین ترین
ارزش واردات شش ماهه نخست سال جاری نیز در فروردین ماه بوده که نسبت به فروردین  593.حدود  2.5درصد کاهش یافته است (نمودار  .)



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار -1نرخ رشد نقطه به نقطه ارزش دالری صادرات طی بازه فروردین  1934لغایت شهریور -1931مقایسه با ماه مشابه قبلی
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14.4
5.0
شهریور 31

مرداد 31

تير 31

خرداد 31

اردیبهشت 31

فروردین 31

اسفند 34

بهمن 34

دی 34

آذر 34

آبان 34

مهر 34

شهریور 34

مرداد 34

تير 34

خرداد 34



اردیبهشت 34

منبع داده ها :گمرک ج.ا.ا

فروردین 34









اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار -2نرخ رشد نقطه به نقطه ارزش دالری واردات طی بازه فروردین  1934لغایت شهریور -1931مقایسه با ماه مشابه قبلی

11.6

شهریور 31

مرداد 31

تير 31

خرداد 31

اردیبهشت 31

فروردین 31

اسفند 34

بهمن 34

دی 34

آذر 34

آبان 34

مهر 34

شهریور 34

مرداد 34

تير 34

خرداد 34

اردیبهشت 34

فروردین 34

-1.6









منبع داده ها :گمرک ج.ا.ا


