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

مروری بر وضعیت صادرات و واردات کاالیی کشور
طی یازده ماهه نخست 5931
جدول  -1وضعیت صادرات کاالیی کشور بدون احتساب نفت خام ،نفت کوره و نفت سفید در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
شرح

صادرات کاالیی گمرک
فرآورده های نفتی
(کدهای تعرفه )9077 ،9077 ،9072

صادرات غیرنفتی

درصد تغییرات

یازده ماهه 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(میلیون تن)

(میلیارد دالر)

(میلیون تن)

(میلیارد دالر)









9.21

9.32

773.

.033

7.32

















وزنی

ارزشی



منبع داده ها  :آمارهای گمرک ج.ا.ا

براساس آمارهای گمرک ،صادرات کاالیی ایران(بدون احتساب نفت خام ،نفت سفید و نفت کوره) در یازده ماه منتهیی بیب بهمین
 ،5931قریب بب  9.81میلیارد دالر بوده کب نسبت بب دوره مشابب سال گذشتب رشد  18.5درصدی را تجربب کرده است.
بیشی گرفتن رشد وزنی از رشد ارزشی صادرات کاالیی در مدت مورد بررسی حاکی از کاهش  .2درصدی میانگین قیمت کیاالی
صادراتی است .در همین ارتباط بر اساس گزارش شاخص قیمت کاالهای صادراتی بانک مرکزی رشد این شیاخص در ییازده میاه
 5931در مقایسب با دوره مشابب سال قبل 28. ،درصد بوده کب باالتر بودن رشد منفی میانگین قیمت صادراتی کاالهیای صیادراتی
اعالمی گمرک از رشد این شاخص را می توان بب تغییر ترکیب کاالهای صادراتی و جهت گیری بب سمت کاالهای با ارزش افزوده
کمتر در سال  ،5931نسبت داد.
در آمارهای گمرک ،برخی از فرآوردههای نفتی (کدهای تعرفب  .051 ،.013و  ).055نیز جزو صادرات کاالیی محسوب میشیود
کب براساس آمارها در یازده ماهب سال  5931رقم صادرات این اقالم معادل  5982میلیارد دالر بوده و نسبت بیب دوره مشیابب سیال
 5932رشد  5.83درصدی داشتب است .با کسر ارقام صادرات فرآوردههای نفتی از صادرات کاالیی گمرک ،میتوان گفت در ییازده
ماه  5931صادرات غیرنفتی کاالیی کشور معادل  .1میلیارد دالر رقم خورده کب نسبت بیب دوره مشیابب سیال گذشیتب معااد 8
درصد افت داشتب است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -.وضعیت واردات کاالیی کشور در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
شرح

واردات کاال

یازده ماهه 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(میلیون تن)

(میلیارد دالر)

(میلیون تن)

(میلیارد دالر)

912.

9.21

93

9.21

درصد تغییرات
وزنی

ارزشی

-1

921

منبع :آمارهای گمرک ج.ا.ا

براساس آمارهای گمرک در یازه ماهب منتهی بب بهمن  ،5931معادل  9.82میلیارد دالر واردات صورت گرفتیب اسیت .ایین مقیدار
واردات نسبت بب دوره مشابب سال  5932رشد ارزشی  981درصدی و افت وزنی  2درصدی را تجربب کرده است.
عوامل مسلط در رشد ارزشی واردات طی این مدت مربوط بب واردات دستگاه های کمک ناوبری رادیویی ،شکرخام ،دستگاه هیای
گیرنده و فرستنده ،وسایل نقلیب موتوری کمتر از  .111سی سی و دانب سویا بودهاند.
بخش مهمی از کاهش وزنی واردات طی یازده ماهب نخست  5931مربوط بب کاهش  15درصدی میزان واردات گندم اسیت کیب
سهم منفی  282واحد درصدی در کاهش مذکور را دارا بوده است.
رشد  9.درصدی واردات شکر خام و همچنین رشد  .1درصدی دانب سویا طی مدت میورد بررسیی بیب اسیتفاده بهتیر از ظرفییت
کارخانجات قند و شکر و کارخانجات روغنکشی کمک نموده است.
بر خالف صادرات کب با کاهش میانگین قیمت طی دوره مورد بررسی مواجب شده است ،میانگین قیمت کاالهیای وارداتیی کشیور
طی این مدت با رشد  087درصدی بب  5..1دالر در هر تن رسیده کب تقریباً  980برابر میانگین قیمت کاالهیای صیادراتی کشیور
است.

2

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

صادرات
جدول  -9عوامل مسلط در رشد ارزش صادرات کاالیی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 4931
شرح تعرفه

تعرفه

وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

یازده ماهه 4931
ارزش
وزن
(هزار تن) (میلیون دالر)

سهم از رشد ارزشی
(واحد درصد)

 ميعانات گازی





 



 ساير روغنهای سبک و فرآورده ها بجز بنزين





 



 کاتد و قطعات کاتد از مس تصفيه شده.











 آهن و فوالد غيرممزوج 3به اشکال ابتدائي (غير از شمش ) که درجای ديگرذکرنشده.











 ساير پلي اتيلن گريد بادی با چگالي  %22يا بيشتر بجز نوع پودری





























 


 




















































محصوالت نيمه تمام از آهن يا فوالد غيرممزوج دارای کمتر از  %92کربن ،که
درجای ديگر ذکر نشده

 سنگ آهن هماتيت دانه بندی با خلوص آهن بيشتر از  27درصد به هم فشرده نشده
 مواد شروع کننده و مواد تسريع کننده واکنش شيميائي
 پسته ها با پوست تازه يا خشک
 ا تيلن گليکول (اتاندیئول)
 محصوالت نيمه تمام ازآهن يا فوالد غيرممزوج ...
 ساير کف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موی نرم (کرک) حيوان
 زعفران دربسته بندی بيش از.7گرم
 ا ستيرن
 شمش ا زآهن و فوالد غيرممزوج; که درجای ديگر ذکرنشده.
منبع :آمارهای گمرک ج.ا.ا

در یازده ماهب « ،5931میعانات گازی» با کد تعرفب  .0131151بیشترین سهم از رشد  18.5درصدی ارزش صادرات کاالیی کشور را بب خیود
اختصاص داده است .این کاال کب یکی از فرآوردههای نفتی موجود در اقالم صادراتی گمرک محسوب میشود ،سهم معادل  785واحد درصد از
رشد ارزشی صادرات کاالیی گمرک در یازده ماهب  5931را از آن خود کرده است« .سایر روغنهای سبک و فرآورده ها بجیز بنیزین» بیا کید
تعرفب  .0515.31کب در زیر مجموعب اقالم نفتی قرار می گیرد ،دیگر کاالیی است کب بیشترین سهم از رشد ارزش صادرات کاالیی کشور را
رقم زده است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -1اقالم صادراتی دارای بیشترین رشد ارزشی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
شرح تعرفه

کد تعرفه

 ساير ژنراتورهای جريان متناوب (آلتر ناتورها) به قدرت بيش ازkva 7277
 ساير ورقهای شيشه ريختگي يا نخت شده (غير ازاپيتکي) مسلح نشده با سيم غيرمذکور
 دستگاه برشته کردن نان الکتروترميک
 ساير آالت و وسايل و ماشين های سنجش ياکنترل که درجای ديگر گفته نشده ا ست
 تابلوهای شاخص مجهز به نشان دهنده های باکريستال مايع ( )LCDيا باديودهای ساطع نور ()LED
 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به غير از پيريت های آهن تفته شده
 اجزاء و قطعات خاص کيسه ايمني هوا
 هل  -خرد نشده و سابيده نشده  -در بسته بندی آماده برای خرده فروشي
 سايرآالت و وسايل مورد استفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکور در جای ديگر
 انواع دستگيره و پالک درب ساختماني به صورت دست

وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)























یازده ماهه 1931
وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)

 
 


 


 









منبع :گمرک ج ا.ا

جدول  -1اقالم صادراتی دارای بیشترین کاهش ارزشی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
شرح تعرفه

کد تعرفه

 تخته فيبر تراکمي متوسط ( )mdfباضخامتي بيش از  2ميلمتر ليکن نه بيش از 2ميلمتر کار نشده
 التکس استيون بوتادين کربوکسيله و التکس استيون بوتادين
 ساير مقره های عايق برق از سراميک با قطعات فلزی غير مذکور درجای ديگر
 ساير ماهي ها غير مذکور در رديف  7.7.30 ،7.7.30 ،7.7.33 ،7.7.32 ،7.7.32يخ زده


پارچه نبافته  pun laceکه از طريق  high pressure water jetبصورت رول از رشته های سنتيک يا
مصنوعي بعرض 2ا لي 797سانتي مترووزن حداکثر  g 22در هر مترمربع توليد گرديد

 آرد ،زبره ،و به هم فشرده به شکل حبه يا گلوله ،از ماهي يا قشرداران ،صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات
 محصوالت از آهن يا فوالد غير ممزوج تخت فقط سرد نوردشده بشکل طومار ،باپهنای حداقل  377ميليمتر
 نخ يک ال ،با حدا قل  %02الياف غيريکسره از نايلون يا ساير پلي آميدها ،آماده نشده بر ی خرده فروشي
 ترازو با حساسيت  2سانتي گرم و يا کمتر با يا بدون وزنه
 چرم و پوست ورني شده يا روکش شده چرم و پوست فلزنما

یازده ماهه 1931

وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)

وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)





















































منبع :گمرک ج ا.ا

در یازده ماه منتهی بب بهمن  ،5931در بین اقالمی کب در سالهای  5932و  5931متناوباً صادر شدهاند ،ژنراتورهای جریان متناوب بیا کید تعرفیب
 .1157231بیشترین رشد در ارزش صادرات را تجربب کرده و کمترین رشد ارزشی صادرات نیز مربوط بب تختب فیبر تراکمی متوسیط ( )MDFبیا
کد تعرفب  22555951بوده است.
4
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جدول  -6اقالم صادراتی دارای باالترین متوسط قیمت صادراتی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
شرح تعرفه

کد تعرفه

 ساير از فلزات گرانبها حتي آبکاری شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جای ديگر
 ساير واکسن ها برای دامپزشکي غيرمذکور
 ساعت مچي غيربرقي ،حتي با يک زمان شمار غير برقي بدون کوک خودکار ،غير از رديف 27779277
 ساير آالت و وسايل مورد استفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکور در جای ديگر
 اسانس روغني از گل محمدی
 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهای کورتي کوستروئيد غير مذکور در جای ديگر
 انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از 77گرم آماده برای خرده فروشي
 ساير امالح اسيدهای اکسومتاليک يا پراکسومتاليک ،غير از موارد مذکور در شماره های  90270777تا 9027.777
 خاويار
 پودر زعفران در بستهبندی  .7-77گرم

یازده ماهه 1931

وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)

وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)













































منبع :گمرک ج ا.ا

جدول  -.اقالم صادراتی دارای پایینترین متوسط قیمت صادراتی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
شرح تعرفه

کد تعرفه
 سنگ گچ؛ انيدريت

 دانه دانه ها ( )granulesترا شه ها و پودر سنگ ها (باستثنای مرمر)
 کاغذ کرافت ،سفيدشده ،که با بيش ا ز %22الياف از الياف چوب ،هر مترمربع حداقل 727گرم باشد
 سنگ لوح طبيعي کار شده و اشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ برای کف وديوار
 ساير


تخته فيبر تراکمي متوسط ( )mdfباضخامتي بيش از 2ميلمتر ليکن نه بيش از 2ميلمتر کار نشده به طريق
مکانيکي ياسطح آن پوشانده نشده

 کاستين ()Castines؛ سنگ آهک يا سنگ سيمان.
 شن و ماسه دارای  22درصد وزني يا بيشتر سيليس و  7/3درصد يا کمتر اکسيد آهن
 شن و ماسه های کوارتز غير مذکور درتعرفه 92737777
 سنگ آهن هماتيت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از  27درصد به هم فشرده نشده

یازده ماهه 1931

یازده ماهه 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(هزار تن)

(ميليون دالر)

(هزار تن)

(ميليون دالر)





















































منبع :گمرک ج ا.ا

در یازده ماه منتهی بب بهمن  ،5931در بین اقالمی کب هم در سال  5932و هم در سال  5931صادر شدهاند ،فلزات گرانبها با کد تعرفب 05525331
بیشترین متوسط قیمت صادراتی (بب ازای دالر بب تن) را داشتب و کمترین متوسط قیمت صیادراتی نییز بیب سین
اختصاص داشتب است.
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گیک بیا کید تعرفیب .1.15111

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

واردات
جدول  -.عوامل مسلط در رشد ارزش واردات در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
شرح تعرفه

تعرفه

یازده ماهه 1931

وزن
(هزار تن)

ارزش
(ميليون دالر)

وزن
(هزار تن)

ارزش
(ميليون دالر)

 ساير دستگاه های کمک ناوبری راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني





 شکر خام از نيشکر
 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع  SDHبه ظرفيت  722مگابيت بر ثانيه و باالتر

-



-













ساير وسايل نقليه  ،دارای موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه ای-احتراقي با حجم سيلندر 9777

سي سي اما از  9277سي سي بيشتر نباشد









 ساير وسايل نقليه موتوری با حجم سيلندر  7277سي سي تا  9777سي سي

   

 دانه سويا
قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواری رديف  007.بنزيني با حجم سيلندر  cc9777با ساخت

داخل  %.7تا کمتر از  %27به استثنای الستيک

















 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ های آن دور بريده يا ساقه بريده باشد









قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواری رديف  007.بنزيني با حجم سيلندر  cc 9777با ساخت

داخل  %27وبيشتر به استثنای الستيک









محصوالت تخت نوردشده از ساير فوالدهای ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با

پنهای کمتر از  7977ميليمتر









ساير داروها دارای هورمون ياساير محصوالت شماره  92.0فاقد آنتي بيوتيک ها دارای توليد داخلي

مشابه

































قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواری رديف  007.بنزيني با حجم سيلندر  cc 9777با ساخت
داخل  % 72تا کمتر از  %.7به استثنای الستيک

ساير وسايل نقليه هيبريدی دارای موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه ای-احتراقي با حجم سيلندر
بيشتراز  9777سي سي اما از  9277سي سي بيشتر نباشد

 ساير داروهايي که توليد داخلي ندارند دارای هورمون يامحصوالت 92.0فاقد انتي بيوتيک
 يخچال فريزرهای مجهز به درهای خارجي مجزا جداگانه

سهم از رشد
ارزشی
(واحد درصد)

















منبع :آمارهای گمرک ج.ا.ا

در یازده ماهب  ،5931در بین اقالم وارداتی سایر دستگاه های کمک ناوبری رادیویی با کد تعرفب  .1.73531عامل مسیلط در رشید ارزش واردات
کشور محسوب میشود .این کاال با سهم  .82واحد درصدی از رشد ارزشی واردات ،بیشترین سهم از رشد  981درصدی ارزش واردات را بیب خیود
اختصاص داده است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -3اقالم وارداتی دارای بیشترین رشد ارزشی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 4931
شرح تعرفه

کد تعرفه

یازده ماهه 4931

وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

وزن
(هزار تن)

ارزش
(میلیون دالر)

 .3913313پتاسيم کالوالنات خالص و همچنين پتاسيم کالوالنات مخلوط با ميکروکريستالين سلولز

73772

7377.

7.32

737.32

 31331333ک برای آنهايي که که با نيروی برق عمل ميکند

73792

73707

2330

29.33

033

2032

30237

2779032

 113...33پارچه های تاروپودباف 3رنگرزی شده ،دارای  %02يابيشتر رشته ها يا اشکال همانند مصنوعي

73702

732

.7937

792730

 69311333پتوهای برقي

737.7

73702

230

.039

 .191.313سکسيونر برای ولتاژ  0932کيلو ولت وباالتر

73220

332

.2330

900239

 933113.3هندی پالست

733

237

.7732

722.33

 11111133روغن خام

2232

203.

7277737

7320233

 .3.1.313استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديسي

73777

930

97.3.

03237

.37

930

27732

0793.

 .13.9313مجموعه توربين ژنراتور نيروگاهي

 ...31133کلرا ت های سديم
منبع :گمرک ج ا.ا

جدول  -13اقالم وارداتی دارای بیشترین کاهش ارزشی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
شرح تعرفه

کد تعرفه

 شال ،دستمال گردن ،کاشکول 3چادر و روسری 3مقنعه وتور صورت و همانند از پشم يا کرک
 مبل ،پايه وسرپوش برای چرخ های دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ های دوزندگي
 فرچه ريش تراشي; بروس مو؛ بروس ناخن؛ بروس مژه و ساير بروسهای ارايشي مورد استفاده اشخاص
 قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل کمتر از %.7
 نقره نيمه ساخته (از جمله نقره آبکاری شده با طال يا با پالتين)
 کمباين ويژه برداشت سيب زميني Potato combine harvester


ساير شيشه کشيده و باد شده بصورت ورق که خمير آن در توده رنگ شده .کدر شده يا روکشدار شده غير مذکور در
جای ديگر

 مصنوعات زيرکونيوم به استثنای زيرکونيوم به صورت کارنشده؛ پودريو قراضه وضايعات آن
 ساير پارچه های کشباف يا قالب باف از الياف سنتتيک رنگ شده


یازده ماهه 1931

یازده ماهه 1931

وزن

ارزش

وزن

ارزش

(تن)

(هزار دالر)

(تن)

(هزار دالر)





















































منبع :گمرک ج ا.ا

در یازده ماه منتهی بب بهمن  ،5931در بین اقالم وارداتی در سالهای  5932و  ،5931بیشترین رشد ارزشی واردات بب کیاالی پتاسییم کالوالنیات
خالص با کد تعرفب  .3923311اختصاص داشتب و بیشترین کاهش ارزشی واردات را کاالی «شال ،دسیتمال گیردن ،کاشیکول 8چیادر و روسیری8
مقنعب» با کد تعرفب  7.52.111تجربب کرده است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

جدول  -11اقالم وارداتی دارای باالترین متوسط قیمت صادراتی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
شرح تعرفه

کد تعرفه

 ا لماس صنعتي ،سوار نشده يا کارگذارده نشده ،که در جای ديگر ذکر نشده.
 ساير آلکالوئيدهای زنگ چاودار؛ مشتقات آنها؛ امالح اين محصوالت غير از  92.23777لغايت 92.23.77
 الماس غيرصنعتي ،سوار نشده يا کارگذارده نشده ،که درجای ديگر ذکر نشده.
ساير هورمونهای پلي پيتيديک و هورمونهای پروتئين و هورمونهای گليکوپروتئين ،مشتقات و مشابههای
 ساختاری آنها غير مذکور در جای ديگر
 آرگومترين ( )INNو امالح آن
 پالتين به شکل نيمه ساخته
 انسولين و امالح آن
 ديگر اشکال نيمه ساخته
 مرواريد پرورده؛ کارشده
 الماس غيرصنعتي کارنشده يا بطور ساده اره شده ،شکافته شده يا تراش داده شده

یازده ماهه 1931

وزن
(ک.گ)

ارزش
(هزار دالر)

وزن
(ک.گ)

ارزش
(هزار دالر)





















































منبع :گمرک ج ا.ا

جدول  -1.اقالم وارداتی دارای پایینترین متوسط قیمت صادراتی در یازده ماه منتهی به بهمن 1931
یازده ماهه 1931
کد تعرفه

شرح تعرفه

 چغندر قند
 ساير توربها به جز پيت ماس
 گل و الی فاضالب
 سولفات دیسديم
 آخال ميکا
 ساير سولفات های سديم (باستثنای سولفات دی سديم )
 آخال نخ از جنس پنبه
 فلداسپات ()Feldspat
 ساير آنتراسيتها بدون ماده فرار
 سنگ آهن هماتيت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از  27درصد به هم فشرده نشده
منبع :گمرک ج ا.ا

یازده ماهه 1931

وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)

وزن
(تن)

ارزش
(هزار دالر)













































در یازده ماه منتهی بب بهمن  ،5931گرانترین کاالی وارداتی (بب لحاظ متوسط قیمت وارداتی) الماس صینعتی بیا کید تعرفیب  051..311بیوده و
کمترین متوسط قیمت وارداتی نیز بب چغندرقند با کد تعرفب  5.5.3511اختصاص داشتب است.
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