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تجارت کاال و خدمات جهان در سال 7102
و چشم انداز آن در سالهای آینده

سازمان تجارت جهانی طی گزارشی ضمن ارائه تصویری از پیشرفت تجارت کاالیی و خدمات در اکثر مناطق جهان در
سال  ،7102چشمانداز رشد تجارت طی سالهای  7102و  7102را هم مثبت و منوط به پایبندی دولت ها به گزینش
سیاستهای تجاری مناسب عنوان کرده است.
این مطلب ضمن بررسی روند حجم تجارت ،رشد اقتصادی و کشش درآمدی تجارت ،اطالعاتی را در خصوص ترکیب و
روند تغییر ارزش تجارت کاالیی و خدمات به تفکیک مناطق و اقتصادهای منتخب جهان از جملهه ایهران ارائهه کهرده
است.
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تصویر کلی تجارت و چشم انداز آن
رشد حجم تجارت کاالیی جهان در سال  7102با ثبت رکورد جدیدی به  7.2درصد رسید و پیش بینی میشود در سال
 7102به  7.7درصد و در سال  7102به  7درصد برسد .اگرچه نرخ رشد حجم تجارت در سال  7102کمتر از میهانیین
نرخ رشد ساالنه  7.2درصدی از سال  0221به بعد است ولی از میانیین نرخ رشد ساالنه تجارت بعهد از برهران مهالی
جهان که  3درصد بوده ،باالتر است و در واقع باالترین نرخ رشد از سال  7100به بعد مرسوب مهیگهردد .مههمتهرین
عوامل اثر گذار بر افزایش رشد حجمی تجارت در سال  ،7102عوامل چرخهای به ویژه رشد سرمایهگذاری و هزینههای
مصرفی است (جدول .)0
رشد ارزشی تجارت برای صادرات کاالیی  01.2درصد و برای صادرات خدمات  2.7درصد بوده که بها توجهه بهه رشهد
حجم تجارت ،رشد باالتر ارزشی تجارت ناشی از افزایش توام میزان و هم قیمتهای مبادله است.
عالئم و نشانههایی از بروز تنش های تجهاری تهاثیر گهذار بهر درجهه اطمینهان در بخهش کسهب و کهار و تصهمیمات
سرمایهگذاری وجود دارد که چشم انداز فعلی تجارت را متاثر مهیکنهد .اسهتفاده بیشهتر از ابزارههای سیاسهت تجهاری
مردودکننده و افزایش عدم قطعیت در بین فعاالن و مصرف کنندگان ،چرخه های انتقامجویی را ایجهاد مهی کنهد کهه
اثرات گرانباری بر تجارت و اقتصاد جهانی می گذارد .تشدید تنینای اعتباری توسط بانکهای مرکزی باعث افهزایش
نوسانات نرخ ارز و جریانات سرمایه خواهد شد که بهنوبه خود موجب تخریب جریانات تجاری خواهد شد .از سویی دییر
بدتر شدن تنشهای ژئوپلیتیکی هم می تواند جریان تجارت را کند کرده و تاثیر اتفاقات غیر قابل پیش بینی را تشهدید
نماید .تغییرات تکنولوژیکی و موضوع حمالت سایبری هم بر تجارت خدمات حتی در مقیاسی وسیعتهر از کاالهها ،اثهر
منفی خواهد داشت.
با وجود احتمال پیامدهای منفی تروالت مذکور بر تجارت جهانی ،انجام اصالحات ساختاری و انبساط بیشهتر سیاسهت
مالی می تواند در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی و افزایش تجارت اثر گذار باشد .همچنین تجربه تقریباً مشهابه و فراگیهر
بهبود تجارت و رشد اقتصادی در اکثر مناطق ،باعث پایداری بیشتر روند بهبود و تقویت احتمال دستیابی به دستاوردهای
مثبت خواهد شد.
بنا به اظهارات آقای روبرتو آزودو دبیر کل سازمان تجارت جهانی ،رشد قوی تجارت بهرای اسهتمرار رشهد اقتصهادی و
پشتیبانی از ایجاد اشتغال ضرورت دارد و در عین حال این پیشرفت مهم می تواند به سرعت بر اثر اقدامات دولتهها در
زمینه وضع سیاستهای تجاری مردود کننده ،بهویژه اعمال اقدامات تالفی جویانه ،تضعیف و بهه اقهدامات غیهر قابهل
کنترل هدایت شود .رئیس سازمان تجارت جهانی ضمن توصیه به استفاده از تالشههای جمعهی بهرای حهل و فصهل
مسائل تجاری کشورها از دولتها می خواهد تا از طریق گفتیو و مشارکت ،مسائل تجاری خود را طرح و رفع نمایند.
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یکی از موضوعات مهم در تغییر روند تجارت جهان ،انجام اصالحات ساختاری و توازن مجدد اقتصاد چین است .اقتصاد
چین از سرمایه گذاری که بیش از همه متکی بر واردات بود به سوی مصرف که مرتوی وارداتی کمتر از سرمایهگذاری
دارد ،حرکت می کند .متوازن سازی مجدد اقتصاد چین اگرچه ممکن است درکوتاه مدت باعث کاهش رشد واردات شود
ولی در بلند مدت منجر به ایجاد رشد اقتصادی قویتر و پایدارتر و در نتیجه پشتیبانی بهتر از تجارت خواهد شد .انتظار
میرود در صورت عدم آزاد سازی بیشتر ،رشد تجارت هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت تضعیف شود.
سابقه تاریخی روند تغییرات تجارت حاکی از این است که بهطور میانیین حجم تجارت حدود  0.1بار سهریعتر از تولیهد
ناخالص داخلی واقعی جهان ،رشد کرده است .نسبت رشد حجم تجارت به رشد  GDPکه به کشهش پهذیری تجهارت
نسبت به درآمد و یا کشش درآمدی تجارت ،مربوط می شود در دهه  0221به باالی رقم  7.1رسید و طهی سهالههای
 7100الی  7102به کمتر از یک ،کاهش یافت .نسبت کشش درآمدی تجارت از رقم  1.2در سال  7102به  0.1در سال
 7102که به میانیین تاریخی این نسبت هم نزدیک است ،بهبود یافت .پیش بینی میشهود رشهد قهویتهر تجهارت در
مقایسه با رشد اقتصادی جهان در سال  7102هم ادامه یابد (نمودار .)0
نمودار  -7روند رشد ساالنه حجم تجارت(آبی-محور سمت چپ) ،رشد اقتصادی (قرمز -محور سمت چپ) و
نسبت رشد تجارت به رشد اقتصادی (سبز -محور سمت راست)

با توجه به وضعیت متغیر چشم انداز تجارت جهانی 0مربوط به فوریه  7102که رقم  017را نشان میداد ،عالئم مربهوط
به رشد تجارت بدلیل افزایش سفارشات صادرات و همچنین مرموله های دریایی صادراتی در فصهل نخسهت ، 7102
موید استمرار روند بهبود تجارت است.

1 World Trade Outlook Indicator
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دالیل اصلی توسعه تجارت در سال 4171

مررک اصلی رشد حجم تجارت کاالیی در سالهای  0.2( 7102درصد) و  7.2( 7102درصهد) افهزایش تقاضها بهرای
واردات بهویژه در منطقه آسیا بوده است .باالترین رشد حجم تجارت در سال  7102متعلق به اقتصادهای در حال توسعه
و به میزان  2.7درصد است که در مقایسه با رشد  2.درصدی سهال  7102بههمراتهب بیشهتر اسهت .میهزان واردات در
اقتصادهای توسعهیافته هم افزایش یافت و رشد حجم تجارت کاالیی در این اقتصادها ،از  7درصد سال  7102بهه 3.0
درصد در سال  7102رسهید .در عهین حهال در سهال  7102صهادرات کهاالیی ههم معهادل  3.1درصهد در کشهورهای
توسعهیافته و حدود  1.2درصد در کشورهای در حال توسعه افزایش داشت که به ترتیب در مقایسه با ارقام  0.0درصد و
 7.3درصد مربوط به سال  ،7102پیشرفت داشته است.
حجم تجارت کاالیی در سال  7102در بین مناطق مختلف رشد قابل توجهی داشت که بخش عمده آن ناشی از رشهد
صادرات بود و مناطق شمالی ،مرکزی و جنوب امریکا و کارائیب ،اروپا و آسیا باتفاق رشد خوبی را در صهادرات کهاالیی
تجربه کردند .این در حالی است که رشد واردات در اروپا و امریکای جنوبی و مرکزی در نیمه نخست  7102حداکثر 0.1
درصد و در نیمه دوم سال به حداقل  7درصد رسید.
منطقه آسیا سریعترین رشد را در مقایسه با سایر مناطق جهان در سال  ،7102هم در سمت صادرات ( 2.2درصد) و هم
در سمت واردات ( 2.2درصد) دارا بود .رشد صادرات و واردات منطقه امریکای شمالی هم به ترتیهب  7.7درصهد و 7.1
درصد بود در حالی که این منطقه در سال  7102موفقیتی در تجهارت نداشهت .منطقهه امریکهای جنهوبی و مرکهزی و
کارائیب هم بعد از سه سال کاهش تجارت ،در سال  7102با متوسط رشد  7درصد همراه بود .در عهین حهال جریانهات
تجاری منطقه اروپا هم از رشد  3.1درصد برای صادرات و رشد  7.1درصد برای واردات برخوردار بود.
در سال  ، 7102سایر مناطق جهان شامل افریقا ،خاورمیانه و کشورهای مستقل مشترک المنافع ههم رشهد مالیهم 7.3
درصد را در حوزه صادرات بدلیل ثبات تقاضا برای نفت و سایر منابع طبیعی داشتند .واردات این منهاطق ههم بهه علهت
افزایش قیمت کاالهای اساسی و بهای نفت که به این کشورها امکان کسب درآمد صادراتی باالتر و واردات بیشتر کاال
را فراهم می کرد ،رشد داشت.
بیشترین مشارکت در افزایش حجم تجارت در سال  7102از مرل رشد تجهارت منطقهه آسهیا حاصهل شهد .در حهوزه
صادرات ،سهم این منطقه از رشد  7.1درصدی حجم صادرات جهان در این سال ،معهادل  7.3واحهد درصهد یعنهی 10
درصد از رشد ،است .در سمت واردات هم سهم منطقه آسیا از رشد  7.2درصدی حجم واردات جهان ،حدود  7.2واحهد
درصد یعنی  21درصد از رشد ،است .مشارکت سایر مناطق جهان در رشد حجم تجارت  7102هم مثبت ولی با شهدتی
کمتر از آسیاست.
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افزایش مخارج سرمایه گذاری که همبستیی باالیی با تجارت دارد به همراه افزایش قیمت کاالهای اساسی که موجب
افزایش درآمد در اقتصادهای مبتنی بر منابع میگردد و بهنوعی سرمایه گذاری در حوزه انرژی را تشهویق مهی کنهد ،از
عوامل اصلی رشد تجارت در سال  7102هستند .ترکیب رشد  GDPاز منظر هزینه ها برای سال  7102نشان می دهد
که در اکثر اقتصادها ،مشارکت سرمایه گذاری در رشد  GDPمثبت شده است .سرمایه گذاری برای تجارت مهم است
زیرا مهم ترین عامل با اثر گذاری باال بر واردات و بدنبال آن صادرات ،مصرف بخش خصوصی و مصارف دولت است.
شواهد مربوط به آثار متوازن سازی مجدد در اقتصاد چین در راستای حرکت از سهرمایه گهذاری بهه سهوی مصهرف در
ترکیب رشد اقتصادی این کشور نیز مشخص است .سهم سرمایه گذاری در رشد  GDPایهن کشهور از  11درصهد در
سال  7103به  37درصد در سال  7102کاهش یافته است.
اگرچه شواهد مذکور موید کاهش واردات کاالهای سرمایهای توسط کشور چین است ولی بهدلیل تدریجی بودن فرآیند
تغییر مررکهای رشد اقتصادی در ایهن کشهور ،آثهار اخهتالل زای آن بهر تجهارت جههانی قابهل توجهه نخواههد بهود.
سرمایهگذاری کمتر می تواند به کاهش ظرفیتهای مازاد در بخشهای حساس ماننهد فهوالد و آلهومینیم و در نتیجهه
تسکین تنشهای تجاری کمک نماید.
با وجود تغییرات روزانه نرخ ارز موثر اسمی دالر در برابر بسته ارزهای بهین المللهی ،ایهن نهرخ در سهال  7102تغییهری
نداشت در حالی که در این سال قیمت انرژی ،مواد غذایی و مواد خام و فلزات بین  2تا  77درصد رشد کرد .بهه همهین
دلیل رشد تجارت کاالیی از حیث ارزش بهمراتب بیشتر از رشد حجمی تجارت است.
ارزش صادرات کاالیی جهان با رشد  00درصد در سال  7102به رقم  02.7تریلیون دالر رسید .ترکیب ارزش صهادرات
کاالیی مناطق و کشورهای عمده در جدول ( )7ارائه شده است.
ارزش صادرات کاالیی کشورهای صادرکننده نفت در سال  7102بالغ بر  017میلیارد دالر بود که نسبت به سال 7102
رشد باالی  72درصد را به همراه داشت .کشورهای صادرکننده منابع طبیعی نظیر کشورهای افریقهایی و خاورمیانهه در
سال  7102رشد صادرات قویتری را نسبت به رشد واردات تجربه کردند در حالی که کشورهای منطقه امریکای شمالی،
اروپا و آسیا رشد واردات مشابه و یا قویتری نسبت به رشد صادرات داشتند.
کشور ایران با صادرات  34میلیارد دالر کاال در سال  4171سهم  1.24درصد را در کل صادرات کاالیی جهاان باه
خود اختصاص داده است .رشد صادرات کاالیی ایران در این سال  42درصد برآورد شده و سهم آن در رشد 71.2
درصدی ارزش صادرات کاالیی جهان حدود  1.74واحد درصد بوده است.

وفق آمار تجارت سال  ،7102همچنان کشور چین بزرگترین صادرکننده کاالیی و امریکا بزرگترین واردکننده کاالیی در
جهان است.
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تجارت خدمات
بعد از دو سال رشد ضعیف و منفی ،تجارت خدمات در سال  7102افزایش یافت .کل ارزش صادرات خدمات تجاری در
سال  7102با رشد  2.7درصد همراه بود و به رقم  1.71تریلیون دالر رسید .خدمات حمهل و نقهل از رشهدی بهاالتر از
میانیین رشد خدمات تجاری و معادل  2درصد برخوردار بود .کمترین رشد خدمات تجاری مربوط به جزء خدمات مرتبط
با کاالهاست که  1درصد افزایش داشت .سهم صادرات خدمات از کل صادرات کاال و خدمات در سال  7102برابهر بها
 73.7درصد بوده که در مقایسه با سال  7102حدود  1.1واحد درصد تنزل کرده است.
تغییرات قابل توجهی در رده بندی کشورها از لراظ ارزش تجارت خدمات تجاری در سال  ،7102اتفهاق نیفتهاده اسهت
ولی برخی از کشورها از جمله امارات مترده عربی در حوزه صادرات خدمات تجاری پیشرفت داشتهاند و رتبه این کشور
به رده 07ام رتقاء یافته که علت آن بیشتر منبعث از اصالح دادههای تجاری بوده تا افزایش

صادرات.

چشم انداز تجارت در سالهای  4172و 4173
تغییرات اخیر برخی متغیرهای پیشرو مربوط به تجارت کاال حاکی از استمرار جریان رو به رشد تجارت در اولهین فصهل
سال  7102است .شاخص مربوط به تغییر مرموله بنادر به باالترین رقم خود در فوریه  7102رسید که عالمتی بر رشد
قوی تجارت است.
اگرچه رشد جهانی تقاضا برای کاالهای صادراتی که از شاخص خرید مدیران استخراج می شهود در مهارس  7102بهه
 10.2تنزل کرد که کمترین مقدار از دسامبر  7102تاکنون است ،ولی همچنان ارزش این شاخص باالتر از  11بوده که
به معنی توسعه تجارت است.
به هرحال انجام اقداماتی هم در قالب افزایش فعالیتهای ضد تجارت و هم در قالب افهزایش تمایهل دولهتهها بهرای
اعمال مقررات مردودکننده تجارت ،موجب تضعیف تجارت خواهد شد .اعهالم آمهادگی برخهی کشهورها بهرای انجهام
اقدامات تالفیجویانه برای مقابله با افزایش مردودیتهای تجاری از دییر پیامدهای منفی احتمالی رشد موانع تجاری
است .در همین راستا سازمان تجارت جهانی نیز آمادگی خود را برای کمک به اعضای این سازمان برای کسهب منهافع
مشترک از تجارت آزاد بین کشورها اعالم کرده است.
یکی از ریسک هایی که اقتصاد برخی کشورها را تهدید خواهد کرد افزایش غیر منتظره تورم است که ممکن است باعث
رشد نرخ بهره و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و پیامدهای منفی برای تجارت را بهدنبهال داشهته باشهد .اقتصهاددانان
انتظار دارند که سیاست گذاران پولی چالشهای مربوط به افزایش نرخ بهره را با موفقیت مدیریت کننهد بها ایهن حهال
بهنظر می رسد در صورت تغییر شرایط ،فضای کمتری برای مانور برخی از نوسانات مالی وجود داشته باشد .در این میان
احتمال افزایش عدم قطعیت سیاستی هم عمدتاً از نوع عدم قطعیتهای اقتصادی ،در حال بروز است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی اقتصادی

با توجه به ارقام پیش بینی شده برای رشد اقتصادی جهان ،سازمان تجارت جهانی پیش بینی میکند کهه رشهد حجهم
تجارت کاالیی در سال  7102به میزان  7.7درصد افزایش یابد و انتظار می رود این رشد در اقتصادهای در حال توسعه
هم در حوزه صادرات ( 1.7درصد) و هم در حوزه واردات ( 7.2درصد) باال باشد .در اقتصادهای توسهعهیافتهه ههم رشهد
نسبتاً قوی برای صادرات ( 3.2درصد) و واردات ( 7.0درصد) پیش بینی میشود.
انتظار میرود رشد تجارت جهانی در سال  7102مالیمتر شده و به  7درصد برسهد و پهیش بینهی مهیشهود همچنهان
اقتصادهای درحالتوسعه در مقایسه با اقتصادهای توسعهیافته هم در حوزه صادرات ( 1.0درصد نسبت به  3.0درصد) و
هم در حوزه واردات ( 7.7درصد نسبت به  3.3درصد) رشدهای باالتری را در تجارت خواهند داشت.
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 ارزش تجارت کاالیی جهان به تفکیک منطقه و کشور-4 جدول
واردات
درصد تغییر ساالنه






  

صادرات
 میلیارد دالر-ارزش

درصد تغییر ساالنه

 میلیارد دالر-ارزش
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آفریقای جنوبی
آفریقا غیر از آفریقای جنوبی











صادرکنندگان نفت













کانادا
مکزیک
جنوب و مرکز آمریکا و دریای کارائیب
برزیل
سایر کشورهای جنوب و مرکز آمریکا و کارائیب
اروپا

هلند
فرانسه
انیلستان
ایتالیا
 از جمله اعضا وابسته و کشورهای عضو سابق-CIS کشورهای
فدراسیون روسیه

 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
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 ارزش تجارت کاالیی جهان به تفکیک منطقه و کشور-4 جدول
واردات
درصد تغییر ساالنه

صادرات
 میلیارد دالر-ارزش

درصد تغییر ساالنه

 میلیارد دالر-ارزش
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ژاپن
هند
کشورهای تازه صنعتی شده
سایر




)72( تجارت مازاد اترادیه اروپا
کشورهای کمتر توسعه یافته

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

4171 ، تجارت خدمات تجاری جهان به تفکیک منطقه و اقتصادهای منتخب-9 جدول
واردات
درصد تغییر ساالنه

صادرات
 میلیارد دالر-ارزش

درصد تغییر ساالنه

 میلیارد دالر-ارزش
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ایاالت مترده آمریکا
جنوب و مرکز آمریکا و دریای کارائیب
برزیل

انیلستان
فرانسه
هلند
ایرلند

سنیاپور
هند
کره جنوبی
هنگ کنگ چین

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

4171 ، تجارت خدمات تجاری جهان به تفکیک منطقه و اقتصادهای منتخب-9 جدول
واردات

صادرات

درصد تغییر ساالنه

 میلیارد دالر-ارزش

درصد تغییر ساالنه

 میلیارد دالر-ارزش
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استرالیا
سایر مناطق
فدراسیون روسیه
مصر
آفریقای جنوبی
مراکش
امارات مترده عربی
اسرائیل
سایر




)72( تجارت مازاد اترادیه اروپا
کشورهای کمتر توسعه یافته

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

) درصد،  (میلیارد دالر- بدون در نظر گرفتن تجارت درون اتحادیه اروپا- پیشروان صادرات و واردات کاال در جهان-2 جدول
درصد تغییر ساالنه

)%(سهم

ارزش

واردکننده

رتبه

درصد تغییر ساالنه

)%(سهم

ارزش












































 ایاالت متحده آمریکا
واردات اترادیه اروپا از خارج از
اترادیه
 چین
 ژاپن
 هنگ کنگ
 کره جنوبی


























 هند
 کانادا
 مکزیک







































 سنیاپور
 سوئیس
 امارات مترده عربی
 چین تایپه
 فدراسیون روسیه
 ترکیه
 استرالیا
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صادرکننده

رتبه


 چین
صادرات اترادیه اروپا به خارج از

 اترادیه

 ایالت مترده آمریکا

 ژاپن

 کره جنوبی

 هنگ کنگ چین
 صادرات داخلی

 صادرات مجدد
  کانادا 

 مکزیک

 سنیاپور
 صادرات داخلی

 صادرات مجدد


 امارات مترده عربی
  فدراسیون روسیه
  چین تایپه
  سوئیس
  هند
  تایلند
  استرالیا

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

) درصد،  (میلیارد دالر- بدون در نظر گرفتن تجارت درون اتحادیه اروپا- پیشروان صادرات و واردات کاال در جهان-2 جدول
درصد تغییر ساالنه

)%(سهم

ارزش

واردکننده

رتبه

درصد تغییر ساالنه

)%(سهم

ارزش



































































 مجموع ارقام فوق







 جهان

 تایلند
 ویتنام
 مالزی
 برزیل
 اندونزی
 عربستان سعودی
 آفریقای جنوبی

































 فیلیپین










 نروژ

 اسرائیل

 آرژانتین

 شیلی

 مصر

 پاکستان
 مجموع باال

























  ایران
  آفریقای جنوبی
  شیلی
  قطر
  قیلیپین
  اسرائیل
  آرژانتین
 مجموع باال

 )جهان (غیر از تجارت درون اتحادیه اروپا







 )جهان (غیر از تجارت درون اتحادیه اروپا







 مجموع ارقام فوق







 جهان
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صادرکننده

رتبه

 عربستان سعودی
 مالزی
 برزیل
 ویتنام
 اندونزی
 ترکیه
 نروژ









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

 بدون در نظر گرفتن تجارت درون اتحادیه اروپا- صادرکنندگان و واردکنندگان پیشرو خدماتی-2 جدول
درصد تغییر ساالنه

سهم

ارزش

واردکننده















































  ایاالت متحده آمریکا

 چین

 آلمان

فرانسه

 انیلستان

 هلند

 ایرلند

 ژاپن

 سنیاپور

 هند

 کره جنوبی

 بلژیک

 ایتالیا

 کانادا

 سوئیس

 فدراسیون روسیه

 امارات مترده عربی

 هنگ کنگ چین

 لوکزامبورگ

 اسپانیا

 سوئد

رتبه

درصد تغییر ساالنه

سهم

ارزش
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آلمان



فرانسه



چین



هلند



ایرلند



ژاپن



هند



سنیاپور



اسپانیا



سوئیس



بلژیک



ایتالیا



هنگ کنگ چین



لوکزامبورگ



کره جنوبی



کانادا



تایلند



سوئد



امارات مترده عربی
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صادرکننده

رتبه
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جدول  -2صادرکنندگان و واردکنندگان پیشرو خدماتی -بدون در نظر گرفتن تجارت درون اتحادیه اروپا
صادرکننده

رتبه


استرالیا



دانمارک



اتریش



فدراسیون روسیه



لهستان



چین تایپه



اسرائیل



ترکیه



ماکائو چین

مجموع موارد فوق

جهان

ارزش

سهم

درصد تغییر ساالنه

رتبه

واردکننده

ارزش

سهم

درصد تغییر ساالنه












































استرالیا 
برزیل 
دانمارک 
اتریش 
عربستان سعودی 
چین تایپه 
نروژ 
تایلند 
مالزی 

مجموع موارد فوق
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