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

تجارت کاالیی ایران و اتحادیه اروپا طی دو ماهه نخست 8102

طی دو ماهه نخست  ،8102ارزش تجارت ایران با اتحادیه اروپا بیش از  01درصد رشد داشته که عمدتاً از محل
افزایش صادرات ایران به این منطقه به ویژه در زمینه صادرات سوخت های معدنی و روان کننده ها بوده است.
واردات ایران از اتحادیه اروپا طی مدت مذکور تغییر قابل توجهی نداشته و نیمی از آن مربوط به واردات ماشین آالت
و تجهیزات حمل و نقل بوده است .در ادامه به وضعیت تجاری ایران و اتحادیه اروپا طی مدت مذکور با جزئیات
بیشتری پرداخته شده و حجم تجارت ایران با این منطقه با کشورهای عربستان و ترکیه مورد مقایسه قرا گرفته
است.

ارتشهبی 7931

معاونت بررسیهای اقتصادی

واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

حجم تجارت کاالیی ایران با  28کشوور

صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا

عضو اتحادیه اروپوا طوی دوماهوه سوا

واحد :میلیارد یورو

 2018به رقم  4773میلیارد یوورو رسوی
که در مقایسه با مو ت مشوابه  2017از

1.57

رش  1773درص ی برخوردار بود.

1.54

عامول مسلط در رش تجووارت کواالیی
ایووران ،افوویای

2.17

 324میلیووون یووورویی

صادرات کاالیی ایران به اتحادیوه اروپوا

1.64

بوده که  88درص از آن را سووختهوای
دو ماهه 2018

در راسووتای افوویای

مع نی و روان کنن هها تشکیل میده .

دو ماهه 2017

تراز بازرگانی کاالیی ایران -اروپا

ارزا تجووارت

کاالیی ایران با اتحادیه اروپا طوی دو

594

ماهه  ،2018بهبود قابل تووههی هوم

واحد :میلیون یورو

در تراز بازرگانی ایران حاصول شو ه
است و تقریباً  300میلیون یوورو بوه
تراز بازرگوانی مببوت کواالیی ایوران
افیوده و به رقوم  383میلیوون یوورو

102.6

رسی ه است.
دو ماهه 2017

دو ماهه 2018

واردات کاالیی از اتحادیه اروپا دو ماهه 2018

علیرغم رش ارزا تجارت کاالیی ایران بوا

صادرات کاالیی به اتحادیه اروپا دو ماهه 2018

اتحادیه اروپا ،همچنوان فاصوله زیوادی بوی
واحد :میلیون یورو

تجارت کاالیی ایران -اتحادیه اروپا با تجارت
مشابه ترکیوه و عربسوتان سوعودی بوا ایو
اتحادیه وهود دارد به نحوی که طی دو ماهوه

14,471

 2018صادرات کاالیی ترکیه به اتحادیه اروپا

( که برخالف ایران بخ
4,665

12,009

1,574

4,144

عربستان سعودی

2,168

ترکیه

ایران

اعظم آن را اقالم نفتی

تشکیل نمی ده ) 373 ،برابر ایران و صوادرات
عربستان سعودی به ای اتحادیوه  178برابور
ایران بوده است.
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معاونت بررسیهای اقتصادی

ترکیب کاالهای صادراتی ایران به  28کشور اتحادیه اروپا طی دو ماهه  -2018سهم ارزشی ()%
مواد شیمیایی و محصوالت
محصوالت غذایی و حیوانات زن ه
نوشی نی و دخانیات

محصوالت غذایی و حیوانات

مرتبط

زن ه

%4

کاالهای صنعتی طبقه بن ی ش ه
بر حسب مواد
%4

%3

مواد خام غیر خوراکی بجی سوخت
سوختهای مع نی ،روان کنن ه ها
روغ و چربی گیاهی و حیوانی
مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط
کاالهای صنعتی طبقه بن ی ش ه بر حسب مواد

سوختهای مع نی ،روان کنن ه ها
%88

ماشی آالت و تجهییات حمل و نقل
محصوالت صنعتی همگون
سایر کاالها

ترکیب کاالهای وارداتی ایران از  28کشور اتحادیه اروپا طی دو ماهه  -2018سهم ارزشی ()%
محصوالت غذایی و حیوانات زن ه
نوشی نی و دخانیات

سوختهای مع نی ،روان

مواد خام غیر خوراکی

محصوالت غذایی و

محصوالت صنعتی

بجی سوخت

حیوانات زن ه

همگون

%4

%3

%7

کنن ه ها
%4

مواد خام غیر خوراکی بجی سوخت
سوختهای مع نی ،روان کنن ه ها
مواد شیمیایی و

روغ و چربی گیاهی و حیوانی

محصوالت مرتبط

مواد شیمیایی و محصوالت مرتبط

%20
ماشی آالت و تجهییات

کاالهای صنعتی طبقه بن ی ش ه بر حسب مواد

حمل و نقل

ماشی آالت و تجهییات حمل و نقل
محصوالت صنعتی همگون
سایر کاالها

%30
کاالهای صنعتی طبقه بن ی
ش ه بر حسب مواد
%11

