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

تجارت کاالیی ایران
در نه ماه نخست سال 6931

براساس آخرین آمارهای گمرک ،صادرات کاالی بدون نفت خام کشور در نه ماهه سال  6931با افت 4.2
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  96.1میلیارد دالر رسیده است؛ واردات کاالیی کشور نیز
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  6..9درصدی را تجربه کرده و معادل  9..1میلیارد دالر رقم خورده
است.
کاالیی که بیشترین تاثیر را در افت ارزشی صادرات کاالیی کشور طی این مدت داشته «گاز طبیعی مایع
شده در ظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر» بوده است .ارزش صادرات ایران از این کاال در نه ماهه
 6931حدود  ..درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.
مهمترین عامل رشد ارزشی واردات کاالیی کشور طی این مدت نیز واردات «قطعات منفصله جهت تولید
اتومبیل سواری ردیف  ..79بنزینی با حجم سیلندر  »9cc L4777است .ارزش واردات این کاال در نه ماه
نخست سال  6931نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
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صادرات کاالیی

6

ایران در نه ماه نخست سال 6931

مقاصد عمده صادراتی (سهم از ارزش کل صادرات -درصد)

اقالم عمده صادراتی (سهم از ارزش کل صادرات)

اندونزي ,تايلند,
1.3

سهم  67قلم عمده صادراتی از ارزش کل صادرات ایران 4.79 :درصد

 1.4پاكستان,
2.0
تركيه,
4.9

چين20.6 ,

میعانات گازی

هند6.2 ,

صادرات

%61.6
افغانستان6.3 ,

نه ماهه سال 6931

96.1

میلیارد دالر

%9.98

جمهوري كره ,

عراق14.6 ,

9.5

پروپان مايع شده درظروف يک
هزار سانتيمتر مکعب و بیشتر

امارات متحده
عربي14.1 ,
ساير گازهای نفتي و هیدروکربورهای
گازیشکل مايع شده

%2.14

%6.8

%2.51

محصوالت نیمهتمام از آهن يا فوالد غیرممزوج %6.34

%2.42

بوتان مايعشده در ظروف يکهزار سانتيمتر %2..1

%2.64

مکعب و بیشتر

ساير روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزين

سنگ هماتیت دانهبندی با خلوص آهن بیشتر از  94درصد

%2.97

پستهها با پوست تازه يا خشک

گروههای عمده صادراتی در

متانول (الکل متیلیک)

پلياتیلن گريد فیلم با چگالي کمتر از  % 49به جز نوع پودری

نه ماهه سال -6931براساس قسمتهای کتاب مقررات صادرات و واردات

(سهم از ارزش کل صادرات /میلیون دالر)
سوخت هاي معدني ،روغن هاي معدني و محصوالت حاصل از تقطير آن…

6.687/92.2%
4277/69.5%
2899/3%
2293/7.6%
6584/5%

مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده از اين مواد
محصوالت شيميايي آلي
چدن ،آهن و فوالد
ميوه هاي خوراكي؛ پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند

 6صادرات کاالیی (غیر از نفت خام) از صادرات مشتقات نفتی (گروه های تعرفه  467 ،4.73و  )4.66و کاالهای غیرنفتی تشکیل شده است.
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واردات کاالیی ایران در نه ماه نخست سال 6931

اقالم عمده وارداتی (سهم از ارزش کل واردات)

مبادی عمده وارداتی (سهم از ارزش کل واردات -درصد)
هلند ,ايتاليا,
2.4
 2.7فرانسه,

سهم ده قلم عمده صادراتی از ارزش کل صادرات ایران 03740 :درصد

3.3

قطعات منفصله
جهت تولید اتومبیل

3.9

%9.9

چين25.2 ,

سواری

هند4.4 ,

واردات

نه ماه نخست سال 6931

ذرت دامي

سوئيس,

97.1

%2.37

میلیارد دالر

آلمان5.6 ,
جمهوري كره ,
6.8

امارات متحده
برنج نیمه سفید شده يا کامل سفید
شده حتي صیقلي يا براق شده

عربي17.7 ,

%2.12

لوبیای سويا به جز دانه حتي به
صورت خرد شده

تركيه6.9 ,

 %..31کنجاله و ساير آخالهای جامد حتي خرد شده يا به هم فشرده

%6.33

ساير وسايل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  0044سي سي تا
 0444سي سي بجز آمبوالنس و هیبريدی

 %6..6شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو
کننده يا مواد رنگ کننده از نیشکر

%6..7

%6.71
%6.95

%6.28

موز سبز تازه يا خشک کرده

ساير وسايل نقلیه ،دارای موتور پیستوني درونسوز تناوبي جرقهای احتراقي با حجم

قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزيني با حجم سیلندر

سیلندر  0444سيسي اما از  0044سيسي بیشتر نباشد ،غیر از آمبوالنس و نوع

 0444سيسي با ساخت داخل  %04و بیشتر به استثنای الستیک

هیبريدی

گروههای عمده وارداتی در نه ماهه سال  -6931براساس قسمتهای کتاب مقررات صادرات و واردات

(سهم از ارزش کل واردات /میلیون دالر)
رآکتورهای هسته ای ،دیگ های بخار آب گرم ،ماشین آالت و…

1672/61.4%

ماشین آالت و دستگاههای برقی و اجزا و قطعات آنها ،دستگاههای…

9256/8.7%

قطعات منفصله () ،CKDماشین آالت راهسازی ،خودرو و سایر…

2827/7.5%
2439/1.1%

غالت

2452/1.5%

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای ،و ...
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ارزش صادرات کاالیی کشور در نه ماه منتهی به آذر

ماه نخست سال  ،6931ارزش صادرات
طی 3 3

سالهای  6935و 6931

کشور با افت  0744درصدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

 3ماهه 6931

 3ماهه 6935

 97.1میلیارد دالر

 96.8میلیارد دالر

 3ماهه 6931

 3ماهه 6935

 96.14میلیارد دالر

 92.46میلیارد دالر

ارزش واردات کاالیی کشور در نه ماه منتهی به آذر
سالهای  6935و 6931

طی  3ماه نخست سال  ،6931ارزش واردات
کشور با افزايش  0374درصدی نسبت به
مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

مقدار صادرات کاالیی کشور در نه ماه منتهی به
آذر سالهای  6935و 6931
 3ماهه 6931
 88.58میلیون تن

 3ماهه 6935

طی این مدت ،مقدار صادرات

مقدار واردات کاالیی کشور در نه ماه منتهی به

کشور با افت  974درصدی

آذر سالهای  6935و 6931

همراه بوده است.

 3ماهه 6931
 21.1میلیون تن

 35.69میلیون تن

واردات کشور نیز به لحاظ مقداری
معادل  073درصد رشد داشته
است.



 3ماهه 6935
 25.65میلیون تن
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کاهش ارزش صادرات برخي محصوالت صادراتي بیشترين تاثیر را در افت ارزش کل
صادرات کااليي کشور در نه ماه منتهي به آذر  0449نسبت به مدت مشابه سال گذشته
داشته است.
گاز طبيعي مايع شده در ظروف يکهزار سانتي متر مکعب و بيشتر (با كد تعرفه )27111190
سهم از رشد ارزشي :منفي  واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات  :درصد

ساير روغنهاي سبک و فرآوردهها بجز بنزين (با كد تعرفه )27101290
سهم از رشد ارزشي :منفي  2,6واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 2,56 :درصد

ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شکل مايع شده غيرمذكور در ظروف يکهزار سانتيمتر
مکعب و بيشتر (با كد تعرفه )27111990
سهم از رشد ارزشي :منفي 1,5واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 1,8 :درصد

فوالد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،بصورت طومار با پهناي  600ميليمتر محصوالت از آهن يا
يا بيشتر به ضخامت حداقل  4/75ميليمتر پاك شده درسطح (با كد تعرفه )72082500
سهم از رشد ارزشي :منفي  1,4واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,34 :درصد

كاتد و قطعات كاتد از مس تصفيه شده (با كد تعرفه )74031100
سهم از رشد ارزشي :منفي  0,93واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,37 :درصد

مواد شروع كننده و مواد تسريع كننده واكنش شيميائي و فرآورده هاي كاتاليست غير مذكور و غير
مشمول در شماره ديگر (با كد تعرفه )38159090
سهم از رشد ارزشي :منفي  0,86واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,34 :درصد

ساير پلياتيلن گريد بادي با چگالي  %94يا بيشتر بجز نوع پودري (با كد تعرفه )39012049
سهم از رشد ارزشي :منفي  0,77واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,53 :درصد

پارا زايلن (( )xylene-pبا كد تعرفه )29024300
سهم از رشد ارزشي :منفي  0,56واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,17 :درصد
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افزايش ارزش واردات برخي محصوالت وارداتي بیشترين تاثیر را در رشد ارزش کل
واردات کااليي کشور در نه ماه منتهي به آذر  0449نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
داشته است.
قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف  8703بنزيني با حجم سيلندر  2000سيسي
با ساخت داخل  % 14تا كمتر از  %30به استثناي الستيک (با كد تعرفه )98870312
سهم از رشد ارزشي 2,06 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 3,3 :درصد

برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده (با كد تعرفه )10063000
سهم از رشد ارزشي1,48 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 2,6 :درصد

قطعات منفصله تراكتور جادهاي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل  %14تا كمتر از  %20به استثناي
موتور ،گيربکس ،اكسل ،كولر ،جعبه فرمان و الستيک (با كد تعرفه )98870122
سهم از رشد ارزشي 0,71 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,63 :درصد

قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف  8703بنزيني با حجم سيلندر  2000سيسي با
ساخت داخل  %50و بيشتر به استثناي الستيک (با كد تعرفه )98870314
سهم از رشد ارزشي 0,69 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 1,28 :درصد

روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام  ،)Carthameخام (با كد تعرفه )15121100
سهم از رشد ارزشي 0,58 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,94 :درصد

جو باستثناي بذر (با كد تعرفه )10039000
سهم از رشد ارزشي 0,53 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,93 :درصد

ساير ماشين آالت براي عمل آوردن مواد غيرمذكور در جاي ديگر (با كد تعرفه )84198990
سهم از رشد ارزشي 0,49 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,44 :درصد

گوشي تلفن همراه (با كد تعرفه )85171210
سهم از رشد ارزشي 0,42 :واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,74 :درصد
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مقاصد صادراتی کاالی بدون نفت خام ایران به تفکیک قارهها طی  3ماهه 6931
نام قاره (سهم از کل صادرات کشور)،

اروپا (،)%9.5

تغيير نسبت به مدت مشابه سال گذشته

 %9,5كاهش

اولين مقصد صادراتي در قاره (سهم از كل صادرات كشور)
دومين مقصد صادراتي در قاره (سهم از كل صادرات كشور)
سومين مقصد صادراتي در قاره (سهم از كل صادرات كشور)

ايتاليا ()%0,9
آلمان ()%0,8
اسپانيا ()%0,35

آمریکای شمالی (،)%..47
 %20,6افزايش
اياالت متحده آمريکا ()%0,3
مکزيک ()%0,1
كانادا ()%0,07

آسیا (،)%39.37
 %0,08افزايش
چين ()%21
عراق ()%15
امارات متحده عربي ()%14
آمریکای جنوبی (،)%...5
 %83كاهش
اقیانوسیه (،)%..6
 %24كاهش
استراليا ()%0,09
نيوزلند ()%0,008
فيجي ()%0,0004

برزيل ()%0,03

آفریقا (،)%6.15

شيلي ()%0,007

 %24افزايش

آرژانتين ()%0,003

مصر ()%0,53
كنيا ()%0,37
سودان ()%0,18
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مبادی وارداتی کاالیی ایران به تفکیک قارهها در  3ماهه 6931
نام قاره (سهم از واردات کل کشور)،

اروپا (،)%21.6

تغيير نسبت به مدت مشابه سال گذشته

آمریکای شمالی (،)%..43

 %31,5افزايش

اولين مبدا وارداتي در قاره (سهم از كل واردات كشور)

 %26كاهش

آلمان ()%5,7

دومين مبدا وارداتي در قاره (سهم از كل واردات كشور)

اياالت متحده آمريکا ()%0,3

سوئيس ()%4,1

سومين مبدا وارداتي در قاره (سهم از كل واردات كشور)

كانادا ()%0,18

فرانسه ()%3,4

پاناما ()%0,002

آسیا (،)%7..8
 %16,5افزايش
چين ()%26
امارات متحده عربي ()%16
تركيه ()%7
آمریکای جنوبی (،)%6.7
 %39كاهش
برزيل ()%1,1

اقیانوسیه (،)%..25
 %22كاهش

آفریقا (،)%..56

استراليا ()%0,19

 %87,9افزايش

نيوزلند ()%0,06

غنا ()%0,12
زامبيا ()%0,08
اتيوپي ()%0,08


اروگوئه ()%0,25
اكوادور ()%0,19
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منبع:

گمرک جمهوری اسالمی ایران

تهيه شده توسط فروغ كريمي اميركياسر
دي ماه 1396



