مروری بر وضعیت تجارت کاالیی ایران با
کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400

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

ارزش صادرات /ارزش واردات /سهم از کل ارزش صادرات /سهم از کل ارزش واردات/تغییر نسبت به فصل نخست سال قبل

روسیه
%47
-%24

 135.4میلیون دالر
 321.5میلیون دالر

%68
-%31

 60.6میلیون دالر
 3.2میلیون دالر

%38
%34

 38میلیون دالر
 17.5میلیون دالر

%943
-%22

 18.6میلیون دالر
 1.2میلیون دالر

%111
%95

 5.4میلیون دالر
 3.9میلیون دالر

ارمنستان
 258میلیون دالر
%2.4
قزاقستان

 347میلیون دالر
%3.3
تراز تجاری کل
منفی  89.2میلیون دالر

قرقیزستان

بالروس

 همانطور که مالحظه میشود طی فصل نخست  1400در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،صادرات کاالیی ایران به همهه طهر ههای تاهاری اوراسهیا
افزایش داشته ،و در مقابل واردات نیز (باستثنای بالروس و قزاقستان) ،با کاهش همراه بوده است.
 طی مدت مورد بررسی ،تراز تااری ایران با همه کشورهای اوراسیا به جز روسیه ،به نفع ایران ،مثبت بوده ضمن اینکه کسری تراز تااری با روسیه نیهز
در مقایسه با مدت مشابه سال  ،1399کاهش یافته است .در ماموع ،برآیند تحوالت مزبور منار به بهبود  68.4درصدی کسری تراز تااری ایهران بها
کشورهای اوراسیا طی فصل نخست سال  1400شده است.
عمدهترین گروه کاالیی صادراتی ایران به کشورهای اوراسیا
طی فصل نخست 1400
میوههای خوراکی

95
%39.1
مواد پالستیکی و اشیاء آن

36
%15

سبزیاات ،نباتات ،ریشه و
غدههای زیرخاکی خوراکی

29
%12

چدن ،آهن و فوالد

12
%5

فرآوردهها از سبزیاات،
میوهها

9
%4

مهسا رجبی نژاد

سهم از کل واردات از اوراسیا
سهم از کل صادرات به اوراسیا
ارزش (میلیون دالر)

پسته با پوست تازه

%14
پلی استیرن غیر قابل
انبساط معمولی

عمدهترین گروه کاالیی وارداتی ایران از کشورهای اوراسیا
طی فصل نخست 1400
روغن دانه آفتابگردان

%48
گندم

%18

%8

چوب اره شده یا
ناهمواری گرفته شده

فلفل فرنگی

%6

%4
میلههای آهنی
یافوالدی

%1.8
رب گوجه فرنگی

%2.3

منبع دادهها :گمرک ج.ا.ا

عدس

%1
سایر ترکیبات،
ملغمهها

%2

چربیها و روغنهای حیوانی یا نباتی

165
%51
غالت

97
%30
چوب و اشیاء چوبی

26
%8

سبزیاات ،نباتات ،ریشه و
غدههای زیرخاکی خوراکی

9
%2.8

محصوالت شیمیایی معدنی

7
%2.2

مرداد 1400

