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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 

 

 معاونت پژوهشی

 دفتر آمار و پایش اقتصادی 

 

 

 بررسی تحوالت تجارت گمرکی کشور

 3194 سال فصل سوم

 9314 اسفندتاریخ گزارش : 

 

 ،اندکه در تدوین این گزارش همکاری داشته، فرمهدی مهرانجناب آقای و  مریم شادی سرکار خانموسیله از بدین
 نمایم.تشکر و قدردانی می

 برکچیانسید مهدی                    

 سرپرست معاونت پژوهشی               

 

ها و نظرات رسمی موسسه کننده دیدگاهبازگوست و ربط اذی پژوهشگران های تحقیق و مطالعهمطالب این گزارش، یافته

های موسسه یک نهاد پژوهشی و آموزشی است، یافتهاین از آنجا که  ریزی نیست.عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 گیرد.گذاری قرار نمیدر دستور کار سیاست وماًاین گزارش لز

ها و انتظار از رسانهو  نظران استتر از سوی صاحبایجاد فضای بحث و بررسی عمیقهدف از انتشار عمومی این گزارش، 

دار های جهتگزینینمایی و نکتهدور از بزرگی رویکرد علمی و بهمحدودهرا در  آنهای های خبری آن است که یافتهپایگاه

 شود.تقویت ها ر در پژوهشگران، تمایل موسسه برای تداوم انتشار عمومی گزارشمنعکس کنند تا ضمن ایجاد انگیزه بیشت
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 خالصه مدیریتی

 

 شرایط پیرامونی

و کندی  ، اختالل در جریان سرمایههادر مقابل سایر ارز کاالها، تقویت ارزش دالر جهانی تداوم افت قیمت نفت، کاهش قیمت

ینی ببانک جهانی پیشدر نتیجه این شرایط،  .بودند 2102اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال  وقایع ،رشد اقتصادهای نوظهور

 2104ارزش تجارت جهانی که از زمستان سال درصد کاهش داده است.  2.4درصد به  2.2از  خود را از رشد اقتصادی جهانی

با سرعت  و کاهش رشد اقتصادی چین های جهانیدلیل کاهش سطح قیمتبه 2102در سال ه خود گرفته بود، روند نزولی ب

معادل  2102هر چهار فصل به ثبت رساند که این نرخ برای فصل چهارم سال ا برای رقمی ر ی افت کرد و رشد منفی دوتربیش

 درصد بوده است. 00.2

 صادرات

رشد ارزش صادرات در است. درصد رشد داشته  00.2سال قبل  نسبت به مدت مشابه 0334سال صادرات در فصل سوم  ارزش

رشد مثبت  با وجود .0اتفاق افتاده است درصدی ماه آبان 25.5رشد های مهر و آذر، و به دلیل علی رغم رشد منفی ماه این فصل،

و همچنین  های کانی فلزیکشاورزی؛ کلوخهی کاالهای سنتی و ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصل

به دلیل کاهش  تربیشرشد منفی کاالهای سنتی و کشاورزی در این فصل اند. صنعتی از رشد منفی برخوردار شده کاالهای

داده روی ها دلیل افت قیمت جهانی آنهای کانی فلزی و کاالهای صنعتی بهحجم صادرات این کاالها و رشد منفی کلوخه

ین تاثیر مثبت را تربیشالکل و  های نفت؛روغنپلیمرها از کلرید وینیل و الفین؛ محصوالت تخت نورد شده؛ این فصل، در  است.

های گازی؛ آجیل تازه یا خشک؛ پلیمرها از اتیلن؛ و سنگ آهن و کنسانتره هیدروکربناند. در مقابل، صادرات داشتهارزش در رشد 

  اند.صادرات این دوره بودهارزش ین تاثیر منفی در رشد تربیشدارای 

 واردات

درصدی نسبت به  22.3با رشد منفی نیز  این سال ، در فصل سومدر حال کاهش است 0334ز ابتدای سال واردات که اارزش 

این فصل به دلیل  بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در. خود ادامه داده استروند نزولی به همچنان مدت مشابه سال قبل، 

 طرف تقاضا محدودیتِتداوم  مویددرصدی ارزش حقیقی واردات  00 حدود اما رشد منفیتداوم کاهش قیمت جهانی کاالها است 

ت واردات در نیز اگر چه ممکن است از دالیل افنرخ ارز ، افزایش عالوه بر این .در این فصل است و تاثیر کاهنده آن بر واردات

بررسی واردات از  .اطمینان داشت دار آنتوان نسبت به تاثیر معنیدلیل دامنه محدود این افزایش، نمیاما بهاین فصل باشد 

رشد  ازور هماهنگ طتقریبا به ایای و سرمایهواردات مصرفی، واسطه ،در این فصلاست که  دیدگاه نوع کاربرد نیز بیانگر آن

                                                 
 صورت تجمیع شده به سرجمع صادرات این ماه اضافه شدههای قبل است که بهجهش ارزش صادرات در ماه آبان ناشی از اصالح آمار صادرات ماه - 0

 .است
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

ز؛ و رب ؛ روغن نخل؛ ساکارسویا ؛محصوالت تخت نورد شدهبرخی از انواع در این فصل، . اندقابل توجه برخوردار بوده منفی

ین تربیشو برنج  ؛خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری گندم؛ کنجاله سویا؛  ،در مقابل وین تاثیر مثبت تربیش کاکائو

 اند.تاثیر منفی را در رشد واردات داشته

 و وارداتشاخص قیمت دالری صادرات 

، شاخص قیمت دالری ی پایهجهانی کاالها کاهش قیمت نفت و کاهش قیمتتداوم تحت تاثیر ، 0334در فصل سوم سال 

 2..0فی حدود شاخص قیمت دالری واردات با رشد منو درصد  02.3 با رشد منفینسبت به دوره مشابه سال قبل،  ،صادرات

ردات ضمن اینکه توضیح دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این . رشد منفی شاخص قیمت وااندمواجه شده درصدی

 کننده نیز کمک کرده است.   ویژه قیمت تولیدکننده و بهطور موثر به روند کاهشی نرخ تورم قیمت مصرففصل است، به

 چشم انداز فصول آتی

 از ناحیةمنفی  اثرهمچنان  ،ای جهانیهکاهش قیمت در صورت ادامةتوان انتظار داشت که میهای موجود، بینیبر اساس پیش

، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش پسابرجامشرایط از دیدگاه  داشته باشد. ادامه بر رشد صادراتها این قیمت

طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارز و کاهش هزینه ها و امکان واردات و صادرات بهزنی، کاهش تعداد واسطهقدرت چانه

که به عاملی برای رشد اقتصادی تبدیل  عالوه بر این ،کاهش هزینه مبادله در فصول بعدخدمات تجاری کاهش خواهد یافت. 

  .کردخواهد تقویت داتی را بر نرخ تورم رخواهد شد، تاثیر کاهنده تورم وا

قبل، خصوصا برای واردات  هایسالتقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته  تربیشویق دلیلی برای تعبرجام، در شرایط پسا

گذاری مشترك همچنین، قراردادهای سرمایه ای، به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد.کاالهای مصرفی و سرمایه

عالوه بر این، تمرکز . خواهد بودای های سرمایهورود کاال برای افزایشعاملی  ، در صورت قرار گرفتن در فاز اجرایی،نیز

های انبساطی پولی در راستای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید سیاستگذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست

  .یابدای نیز افزایش واردات کاالهای واسطهرود انتظار میکمک خواهد کرد و از این ناحیه، 
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 یگمرک تجارت تحوالت خالصه -1 جدول

          ج.ا.ا.استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك  منبع:

 

 

 

 

 

 

 

  

سهم )درصد(

آذرنه ماههفصل سومآذرفصل سومآذرنه ماههفصل سومآذر

ارزش اسمی)میلیون دالر(

20.511.61.543.8-54.629.7-23801040526872صادرات

22.356.2-26.3-29.1-11.3-30499316301670.2واردات 

54291972057039-5.9-1.4-17.9-19.1-13.9100.0

ارزش حقیقی )میلیون دالر(

5.134.623.044.8-54.934.6-33501466636707صادرات

7.255.2-10.9-11.7-3.2-413012182372144.2واردات 

74802684873921-34.314.3-8.99.35.7100.0

وزن )هزار تن(

4.765.2-14.490.5-517319369572916.74.9صادرات 

16.134.8-16.1-19.8-27668506257043.52.1واردات

793927875829955.2-5.5-17.1-13.9-10.2100.0

ترکیب واردات بر اساس نوع مصرف

24.514.2-22.8-25.9-10.8-426127640843.1ارزش واردات مصرفی

21.768.2-26.3-24.2-11.5-20526160195380.1ارزش واردات واسطه ای

21.217.7-25.3-36.8-14.8-4.5-53117415757ارزش واردات سرمایه ای

درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال دوره زمانی سال 1394 درصد تغییر نسبت به دوره قبل
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 ایران تجارت خارجی یپیرامون شرایط -3

 المللبین اقتصادشرایط  -3-3

، اختالل در جریان سرمایه و کندی هادر مقابل سایر ارز تداوم افت قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کاالها، تقویت ارزش دالر

منطقه یورو طی  اقتصادبا این وجود، . اندبوده 2102رشد اقتصادهای نوظهور، وقایع اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال 

 قرار داشتهنسبی اما همچنان در مسیر رونق  با کاهش رشد همراه بوده،تا حدودی اگر چه  ،2102های پاییز و زمستان سال فصل

عنوان عامل کاهنده رشد اقتصادی این منطقه و افزایش یت یورو و کاهش تقاضای جهانی، بهدلیل تقوتضعیف صادرات، بهاست. 

عنوان عامل ، بههیل دریافت اعتبارات بودهویژه مصرف بخش خصوصی، که متاثر از کاهش قیمت انرژی و تسبه ،تقاضای داخلی

کاهش که از  ،هاافزایش مخارج مصرفی خانواربا تکیه بر نیز آمریکا  این فصل، اقتصاددر اند. عمل کرده این رشدافزاینده 

 سوم فصلرشد اقتصادی چین که در در سوی مقابل، بوده است.  برخوردار از رونق، ناشی شدههای پایه ها در بازار کاالقیمت

ی را تربیشدرصد کاهش یافته بود، در فصل چهارم کاهش  .تر از ، برای اولین بار در شش سال گذشته به رقمی کم2102سال 

های و به دنبال آن کاهش تقاضای این کشور برای واردات کاال صادراتتضعیف درصد رسیده است.  2.5تجربه کرده و به 

این فصل بودند. افزایش مصرف داخلی در این کشور نیز در حدی نبود تا بتواند اثر های مهم اقتصاد چین در از ویژگی ،یاواسطه

 .0کاهش صادرات و کاهش سرمایه گذاری در چین را که از اختالل در جریان جهانی سرمایه ناشی شده است، خنثی کند

. وابستگی بودجه این کشورها به اندبازندگان کاهش قیمت نفت خام بودهترین ، کشورهای صادرکننده نفت، بزرگ2102در سال 

. ه استگذاری را کاهش دادو حجم سرمایه هدرآمدهای نفتی، طرف تقاضای اقتصاد را در اغلب این کشورها با رکود مواجه کرد

ای اقتصاده. در تحت تاثیر منفی قرار گرفته است ای چشمگیرگونهبهکشورهای خاورمیانه طرف تقاضای اقتصاد در ، طور خاصبه

و قدرت خرید  هنفت هستند، اثر درآمدی کاهش قیمت نفت، عموما به دلیل تضعیف نرخ ارز، خنثی شد نوظهوری که واردکننده

 .2که بتواند تقاضای داخلی را به عاملی موثر برای رشد اقتصادی تبدیل کند ه استکنندگان در حدی افزایش نیافتمصرف

 ،دلیل کاهش شدید قیمت نفتبه 2102د گرفته بود، در سال روند نزولی به خو 2104که از زمستان سال ارزش تجارت جهانی 

 00.5منفی  هایرشدای که گونهکاهش یافته، بهی تربیشبا سرعت ها و کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش قیمت جهانی کاال

در فصول  تجارت جهانی )وزن( حجماگر چه . درصدی به ترتیب برای کل این سال و فصل چهارم آن ثبت شده است 00.2و 

این افزایش حجم را جبران تنها  ها، نهاما افت شدید قیمت ،مثبت ولی کاهنده را تجربه کرده است ی، رشدمختلف این سال

 .داده است نیزارزش تجارت جهانی را کاهش در مجموع ، بلکه کرده

                                                 
 ریزی.، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه"2102تحوالت اقتصادی جهان، فصل سوم سال "برگرفته از گزارش  - 0
 ."0334رت گمرکی کشور، شش ماهه اول بررسی تحوالت تجا"ریزی، گزارشموزش و پژوهش مدیریت و برنامهموسسه عالی آ - 2
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 درصد -منتخب یکشورها و جهان یاقتصاد رشد -1 نمودار

 
  .منبع: بانک جهانی

 

 درصد -منتخب هایکاال یجهان متیق رشد -2 نمودار

 

 المللی پول.ماخذ: صندوق بین

 

 رشد حجم و ارزش تجارت جهانی -3 نمودار

 .منبع: سازمان تجارت جهانی
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 داخلیاقتصاد شرایط  -3-2

 ویژگی اساسی برخوردار بوده است. از چند 0334فصل سوم سال ، شرایط پیرامونی تجارت خارجی در دیدگاه عوامل داخلیاز 

 ،ثبت سفارش کاالها کاهشی روند تغییر موجودی انبار بخش تولید وها، میزان فروش بنگاهاز بر شواهد موجود بنا ،اقتصاد داخلی

در نتیجه، تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و طرف تقاضا مواجه بوده است. این وضعیت از یک سو  محدودیتِبا در این فصل 

بینانه نسبت به شرایط گیری انتظارات مثبت و خوششکلدلیل  از سوی دیگر بهدولت و  ةاعمال محدودیت در رشد بودج

ای و ارزش حقیقی واردات مصرفی، واسطه لکه در این فصسبب شده  و رخ داده اقتصادی پسابرجام و تعویق تقاضا به آینده

توان گفت که انتظار عاملین اقتصادی در از این دیدگاه، می منفی مواجه شوند. رشدای نسبت به دوره مشابه سال قبل با سرمایه

تقاضای  . در این صورتتقاضا وجود نخواهد داشت تربیشدلیلی برای تعویق تدریج تعدیل خواهد شد و شرایط پسابرجام به

تبدیل خواهد در آینده افزایش واردات  ی برایای، به عاملقبل، خصوصا برای واردات کاالهای مصرفی و سرمایه هایسالانباشته 

  شد.

، از روندی افزایشی در فصل سوم این سال 0334ماهه اول سال ششدهد، نرخ ارز پس از ثبات نسبی در نشان می 4 نمودار

نسبت درصدی نرخ ارز در فصل سوم  ...افزایش همچنین . است درصد رشد داشته 2نسبت به فصل قبل حدود و  برخوردار شده

درصد افزایش داشته است.  4.2، تنها 0334 سال ماهه ابتداییطی شش ،که این متغیرحالی رخ داده  دربه دوره مشابه سال قبل 

افزایش  بیانگرِ ناشی از تقویت آن در برابر ارزهایی از قبیل یورو بوده ودر این فصل بخشی از افزایش قیمت دالر با این وجود، 

  .نیستکشور در برابر شرکای عمده تجاری  کاالهای داخلیقدرت رقابت 

 الیر -1 ارزحقیقی  نرخ و ارزاسمی  نرخ -4 نمودار

 بانک مرکزی ایران، محاسبات گزارش منبع:

  

                                                 
 است. 0331های قیمت مورد استفاده در محاسبه نرخ حقیقی ارز، سال سال پایه شاخص - 0
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 تحلیل بخش صادرات -2

 صادرات ارزشروند  -2-3

 سه فصل اول در روند رشد مثبت و فزاینده ارزش صادرات از پس شده، داده نشان 2 نمودارو  2 نمودار در که گونههمان

که در فصل دوم این  هسبب شد 0334ادامه این روند در سال است.  شتاب رشد کاهش یافته این سالاز ماه دی  ،0333 سال

این روند کاهشی متوقف شده و  0334فصل سوم سال در . شوددرصدی مواجه  01.2سال ارزش اسمی صادرات با رشد منفی 

رغم علی شد ارزش صادرات در این فصل،ردرصد رشد داشته است.  00.2ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 با. اتفاق افتاده استآبان ماه درصدی در  25.5 مثبت رشدهای مهر و آذر، و به دلیل در ماهدرصدی  21.2و  5.0منفی  هایرشد

های کانی وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصلی کاالهای سنتی و کشاورزی؛ کلوخه

 . 0اندفلزی و همچنین کاالهای صنعتی از رشد منفی برخوردار شده

های در ماه این متغیرند رشد ماه آبان، روارزش حقیقی صادرات در  قابل توجهرشد صرف نظر از  ،د کهدهشان مین 2 نمودار

، ارزش 0332نیمه دوم سال برای اولین بار از در ماه آذر،  ی کهابه گونهکاهنده بوده است.  0334مهر و آذر فصل سوم سال 

، کاهش تقاضای جهانیناشی از تواند می ،المللیعد بینروند ذکر شده، در بُ مواجه شده است. با رشد منفی حقیقی صادرات

را  عد داخلی این تغییراتباشد. بُتر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور و سخت المللتضعیف جریان تجارت در اقتصاد بین

 ...رشد . نسبت دادقدرت رقابت کاالهای داخلی و به تبع آن کاهش  تورم در مقایسه بانرخ ارز  ترِکم افزایش بهتوان می

دلیل ، اما بهرشد فصول اول و دوم این سال بودهاگر چه باالتر از نسبت به فصل مشابه سال قبل، درصدی نرخ دالر در این فصل 

  را متوقف کند. قیقینتوانسته روند کاهشی نرخ ارز ح تورم داخلی

 شده ارائه 0334 سال سوم فصل صادرات رشد در( HS رقمی 4 کدهای) مختلف ییکاال هایگروه مشارکت میزان 3 جدول در

های نفت؛ و الکل روغنپلیمرها از کلرید وینیل و الفین؛ محصوالت تخت نورد شده؛  دهد کهول نشان مین جدیا .است

های گازی؛ آجیل تازه یا خشک؛ هیدروکربناند. در مقابل، داشتهاین فصل صادرات ارزش ین تاثیر مثبت را در رشد تربیش

 اند.بوده فصلصادرات این ارزش ین تاثیر منفی در رشد تربیشدارای پلیمرها از اتیلن؛ و سنگ آهن و کنسانتره 

صنایع کانی فلزی  اقتصادی، مختلف هایفعالیت میان ازتوان گفت که می 0334 سال اول ماههنه در صادرات روند اساس بر

 کاهنده روند از یتربیش منفی تاثیرشیمیایی  محصوالتو  (سیمان خاص طوربه) غیرفلزی کانی، 2)تولید کننده سنگ آهن(

 .دانپذیرفته دوره این در خود محصوالت صادراتارزش 

                                                 
بندی نشده به مجموع کاالهای طبقهناشی شده،  های قبلاصالح آمار صادرات ماهافزایش صادرات ماه آبان که از آن بخش از در این گزارش،  - 0

 اضافه شده است.
 اند.کاهش داشته 0333درصد نسبت به فصل سوم سال  42های جهانی سنگ آهن حدود قیمت - 2
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 میلیون دالر -ارزش حقیقی و اسمی صادرات -5 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، موسسه دفتر آمار و پایش اقتصادیمنبع: 

 

 درصد -قبل سال مشابه اهم به نسبت صادرات ماهانه رشد نرخ -6 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، اقتصادی موسسهدفتر آمار و پایش منبع:  

 

 واحد درصد–1334ماهه اول نهتاثیرگذارترین کاالها در رشد صادرات  -2 جدول

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  
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ارزش اسمی صادرات ارزش حقیقی صادرات

مشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر منفیمشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر مثبت 

1.99-سنگ آهن و کنسانتره، شامل پیریت آهن بوداده1.65روغن های نفتی و غیره

1.53-پلیمرها از اتیلن در اشکال اولیه0.97محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد آلیاژی غیر

1.36-الکل بدون دور و هالوژنه خود ... و یا مشتقات نیتروس0.63پلیمرها از کلرید وینیل و الفین هالوژنه در اشکال اولیه

1.27-آجیل دیگر، تازه یا خشک0.50محصوالت تخت نورد شده، از آهن و فوالد / غیر آلیاژی، عرض< 600 میلی متر نورد گرم

0.99-سایر گازهای نفتی و هیدروکربن های گازی0.42گوسفند و بز زنده

0.86-سیمان پرتلند، سیمان آلوم، سیمان پرسولفات، و غیره0.33استرها ... پراکسید کتون و هالوژنه خود ... مشتقات

0.72-مس و آلیاژهای مس تصفیه شده، به صورت کار نشده0.30پلیمرها پلی پروپیلن و یا از دیگر الفین در اشکال اولیه

0.53-هیدروکربن حلقوی0.28محصوالت تخت نورد شده، از آهن و فوالد / غیر آلیاژی، عرض< 600MM نورد سرد

0.35-آهن، فوالد غیر آلیاژی در شمش / دیگر شکل اولیه 0.19دیگر سبزیجات، کنسرو شده به غیر از با سرکه، و غیره، یخ زده است

0.35-وازلین / موم روغن پارافین واکس ... و دیگر مواد معدنی، و غیره0.18سیب زمینی، تازه یا سرد

9.95-جمع کل5.47جمع کل
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 واحد درصد–1334 سومتاثیرگذارترین کاالها در رشد صادرات فصل  -3 جدول

 ج.ا.ا.استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 

 صادراتدالری شاخص قیمت  -2-2

 0334 فصل سوم تا 0331 از ابتدای سال این شاخص را و رشد 0صادرات شاخص قیمت دالری ترتیبه ب 5 نمودارو  . نمودار

شدید شده است.  ت نفت، قیمت قابل توجهتحت تاثیر کاهش  ،0333روند کاهشی این شاخص از نیمه دوم سالد. ندهنشان می

رسد که در فصل سوم این سال، با وجود رشد منفی شدیدا نزولی است، اما به نظر می نیز این روند 0334در فصول مختلف سال 

در   2خامقیمت نفت  دهد کهنشان می 3 نمودارمشابه سال قبل، از شتاب آن کاسته شده است.  آن نسبت به دورهدرصدی  3.02

بر اساس  وسال اخیر رسیده  .دالر به ازای هر بشکه( در  34.2ین مقدار خود )ترکم، در ماه آذر به ادامه روند نزولی خود

قیمت جهانی کاالها و ند روبنابراین تی با رشد قابل توجهی مواجه شود. آرود که در فصول انتظار نمی های موجود،بینیپیش

ل در فصکم دسترود که می بر این اساس، انتظار در چند فصل آینده غیرصعودی خواهد بود.پایه ویژه قیمت کاالهای نفتبه

 کاهش یابد.  بازهمافزایش معناداری نداشته باشد یا حتی آینده شاخص قیمت دالری صادرات 

                                                 
مدیریت و توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش  0331ای، به صورت ماهانه و با سال پایه شاخص قیمت دالری صادرات بر اساس روش زنجیره -0

 ریزی محاسبه شده است.برنامه
 قیمت نفت خام اوپک 2-

مشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر منفیمشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر مثبت 

7.08-سایر گازهای نفتی و هیدروکربن های گازی1.35پلیمرها از کلرید وینیل و الفین هالوژنه در اشکال اولیه

2.47-آجیل دیگر، تازه یا خشک1.34محصوالت تخت نورد شده، از آهن و فوالد / غیر آلیاژی، عرض< 600MM نورد سرد

2.38-پلیمرها از اتیلن در اشکال اولیه1.28روغن های نفتی و غیره

1.55-سنگ آهن و کنسانتره، شامل پیریت آهن بوداده0.74الکل بدون دور و هالوژنه خود ... و یا مشتقات نیتروس

1.14-هیدروکربن حلقوی0.54دیگر سبزیجات، کنسرو شده به غیر از با سرکه، و غیره، یخ زده است

0.89-مس و آلیاژهای مس تصفیه شده، به صورت کار نشده0.50اسیدهای پلی، و غیره، خود را ... مشتقات

0.64-سیمان پرتلند، سیمان آلوم، سیمان پرسولفات، و غیره0.48محصوالت تخت نورد شده، از آهن و فوالد / غیر آلیاژی، عرض< 600 میلی متر نورد گرم

0.59-زنجبیل، زعفران، زردچوبه )زردچوبه( ... کاری و سایر ادویه جات0.43استرها ... پراکسید کتون و هالوژنه خود ... مشتقات

0.58-آغازگر واکنش، شتاب دهنده ها و آماده سازی کاتالیزوری0.38سیب زمینی، تازه یا سرد

0.47-حالل های آلی کامپوزیت و رقیق کننده، رنگ و یا پوشش پاک0.26فرش و سایر کفپوش نساجی، پرزی

17.80-جمع کل7.31جمع کل
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

  (1331=111) صادرات یدالر متیق ماهانه شاخص -7 نمودار

  ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 درصد -صادرات یدالر متیق شاخص نقطه به نقطه رشد -8 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 (1331=111) کاالها کل یجهان متیق شاخص و خام نفت متیق شاخص -3 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهالمللی پول، اوپک و صندوق بینمنبع:  
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شاخص قیمت نفت خام شاخص قیمت جهانی کاالها
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 پایهنفتصادرات محصوالت  -2-1

ی در مقاسیه با اغلب تربیشته به این منابع از رشد نسبی صنایع وابسدر اقتصاد ایران وفور منابع نفت و گاز سبب شده است که 

است. پایه در ترکیب صادراتی کشور افزایش یافته تدریج سهم کاالهای نفتعتی دیگر برخوردار شوند. بنابراین بههای صنفعالیت

( از ارزش و فرآورده ؛پلیمر پایه؛ کود پایه؛ پلیمر پایه؛ شیمیایی؛ کود؛ شیمیایی) پایهنفتمحصوالت ، سهم انواع 01 نموداردر 

ها مجموع سهم این محصوالت در برخی از سال این نمودار بیانگر آن است که درات کاالهای گمرکی نشان داده شده است. صا

دهد که ارزش صادرات کاالهای نشان می 00نمودار ور رسیده است. درصد کل ارزش صادرات گمرکی کش 21به بیش از 

ها، با کاهش تحریم ،0332از نیمه دوم سال  است. با رشد منفی مواجه شده 0330های تجاری در سال پایه با تشدید تحریمنفت

اثر کاهش  0333را آغاز کرده است. افزایش مقدار صادرات این کاالها در سال رشد صادرات این کاالها روندی مثبت و فزاینده 

از فصل دوم سال  ادامه داشته است. 0334صل اول سال ت همچنان تا فقیمت را خنثی کرده و روند رشد مثبت ارزش صادرا

و و تداوم روند کاهشی قیمت پایه از یک سصادرات کاالهای نفت تربیششدن فضای رقابت برای افزایش  تر، با سخت0334

بیانگر آن است که اگر کاالهای نفت  02 نمودار الها با رشد منفی مواجه شده است.ها از سوی دیگر، ارزش صادرات این کاآن

شامل شیمیایی؛ کود؛  پایه؛ کود پایه؛ و پلیمر پایه( و مشتقات غیرپایه ) شیمیایی پایه را به دو دسته کلی مشتقات پایه )شامل

ست، ا قیمت نفت خام ابستگی قابل توجهی بیمت صادراتی هر دو دسته دارای همپلیمر؛ و فرآورده( تقسیم کنیم، میانگین ق

توان بر بنابراین می است. 2..1بطوریکه ضریب همبستگی نرخ رشد قیمت محصوالت نفت پایه و نرخ رشد قیمت نفت برابر 

از جمله )ها بینیاکثر پیشبر اساس بینی کرد. پیشبینی قیمت نفت خام، با تقریب مناسبی قیمت کاالهای مذکور را اساس پیش

همچنان در فصول آینده  ،02 نمودارمطابق با روند ترسیم شده در  ،نفتقیمت یا  (0آمریکا اداره اطالعات انرژی هایبینیپیش

در نظر بینی، و با در صورت تحقق این پیش و یا اینکه بدون افزایش قابل توجهی به ثبات خواهد رسید. خواهد یافت کاهش

ین رود ارزش صادرات امی انتظار ،یافتش محسوس نخواهد مدت ظرفیت تولید این کاالها افزایدر کوتاه کمگرفتن اینکه دست

 کاالها در فصول آتی کاهش یابد و یا اینکه افزایش معناداری نداشته باشد.

 پایههای نفتسهم ارزش صادرات کاال -11 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه: منبع

                                                 
1 U.S. Energy Information Administration 
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 درصد -هیپانفت محصوالت ارزش رشد نرخ -11نمودار 

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 

 درصد -غیرپایهمشتقات و  پایهمشتقات ، پایهمحصوالت نفتنفت خام و قیمت هر تن  نرخ رشد قیمت -12 نمودار

 گمرك ج.ا.ا.استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهاداره اطالعات انرژی آمریکا، منبع:  

 

 بندی کاالییهصادرات بر اساس طبق  -2-1

های کانی کلوخه ،کاالهای سنتی و کشاورزی ،کاالهای صنعتیدر چهار گروه اصلی  کشور صادرات غیرنفتیارزش در این بخش 

که دهند مینشان  04 نمودارو  03 نمودار ،4 جدول. 0اند، مورد بررسی قرار گرفتهبندی نشدههای طبقهکاالفلزی و همچنین 

نسبت به  0334ماهه اول سال نهدر  ،بندی نشدهمانه و طبقههای محرجز کاالبه ،های کاالیی مذکورارزش صادرات همه گروه

در  ، کاهش قیمت؛های کانی فلزیگروه کلوخه اجه شده است. دلیل اصلی این کاهش درمدت مشابه سال قبل با رشد منفی مو

ها قیمتاست. این کاهش بوده  کاهش مقدار صادرات و در گروه کشاورزی، ؛، کاهش قیمت و مقداردر کاالهای صنعتی

                                                 
 های گذشته توسط بانک مرکزی ج.ا.ا صورت گرفته است.راردادی از سالبندی به صورت قاین طبقه - 0
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

دلیل های جهانی اتفاق افتاده است. طور کلی تحت تاثیر روند کاهشی قیمت، بهشودمی مشاهده 02 نموداردر گونه که همان

است که  گمرك ج.ا.ا.های قبل توسط اصالح آمار صادرات ماه، در این فصل نشده بندیطبقههای کاالارزش افزایش قابل توجه 

 اند.  بندی شدههو در این گزارش در قالب این نوع کاالها طبق صورت تجمیع شده به سرجمع صادرات این فصل اضافه شده به

کننده این نیز تاییداین جدول . ارائه شده است 2 جدولهای آن در ، صادرات زیرگروهکاالهای صنعتی تربیشمنظور بررسی به

در  کاالهای صنعتی ها عامل اصلی کاهش ارزش صادراتکاهش قیمتهای کاالهای صنعتی، در تمام زیرگروهنکته است که 

های به جز فرآورده کاالهای صنعتیگروه های گروهزیردر تمام  ه سال قبل است.نسبت به مدت مشاب 0334ه اول سال ماهنه

با ، نفت وگازهای حاصل از زیرگروه فرآوردهدر ، 2 جدولبا توجه به  .شاهد کاهش ارزش صادرات هستیم ،نفت وگازحاصل از 

 در مجموع، و 0شدهباالی ارزش صادرات مانع از رشد قیمت  قابل توجهکاهش وزن صادرات،  در درصدی 2..3رشد باالی وجود 

 24.2کاهش با سیمان همچنین درصد افزایش یافته است.  ..0 ، به میزان0334 ماهه سالدر نه این زیرگروه ارزش صادرات

ارزش صادرات سیمان الزم به ذکر است که . صنعتی داشته استهای را در بین کاال افتین تربیش ،در وزن صادرات یدرصد

این امر، با توجه به این که  .داشته است درصد کاهش ..41ماه آذر، به میزان پایان تا  0334، از ابتدای سال عراق ایران به کشور

 است. باشد، عامل اصلی کاهش حجم و ارزش صادرات این محصول بودهمقصد اول صادرات سیمان ایران می عراق

 1334و  1333ماهه نهدر  کاالییچهار گروه اصلی  صادرات -4 جدول

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 1334 و 1333 ماههنه در صنعت ییکاال یهارگروهیزصادرات  -5 جدول

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

                                                 
 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 22.5، به میزان 0334ماهه سال به طور متوسط قیمت هر تن فرآورده نفتی در نه 0

ارزش 

)میلیون دالر(

وزن )هزار 

تن(

قیمت هر تن 

)دالر(

سهم ارزشی 

)درصد(

ارزش 

)میلیون دالر(
وزن )هزار تن(

قیمت هر تن 

)دالر(

سهم ارزشی 

)درصد(
قیمت هر تنوزنارزش

15.90.2-15.7-      36823089119213.7     43673673118916.5کاالهای سنتی و کشاورزی

26.7-31.5-49.8-        49910331481.9       99415082663.8کلوخه های کانی فلزی

8.2-7.21.0-      195724180446872.8     211014137551079.7کاالهای صنعتی

81.0-20230106831      31192066151011.6       15279410.1کاالهای محرمانه و طبقه بندی نشده 

4.76.5-1.5        2687257291469100.0       2647760132440100.0جمع کل

درصد تغییرات  نه ماهه سال 1393 نه ماهه سال 1394

ارزش 

)میلیون دالر(

وزن )هزار 

تن(

قیمت هر تن 

)دالر(

سهم ارزشی 

)درصد(

ارزش 

)میلیون دالر(
وزن )هزار تن(

قیمت هر تن 

)دالر(

سهم ارزشی 

)درصد(
قیمت هر تنوزنارزش

25.8-1.737.2      5481960057128.0     5389699877025.5فرآورده های حاصل از نفت و گاز

0.8-10.0-10.7-      2819548351414.4     3157608951815.0مواد شیمیایی )آلی و غیر آلی(

11.5-7.94.1-      2402315476212.3     2608303186012.4فلزات و مصنوعات آنها

11.2-9.81.6-      32842183150416.8     36422149169417.3مواد پالستیکی

11.7-24.5-33.4-        4559894462.3       68413112523.2سیمان

20.6-8.715.0-      51311149144626.2     5622999556326.6سایر کاالهای صنعتی

8.2-7.21.0-        1957241804468100.0       2110141375510100.0جمع کل

درصد تغییرات نه ماهه سال 1393 نه ماهه سال 1394



 

 
 

   0. 

 

 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 دالر ونیلیم -ییکاال مختلف یهاگروه صادرات ارزش -13 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 درصد -های کاالیی صادراته گروهنرخ رشد ماهان -14 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 یی صادراتکاال هایگروه سهم -15 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 (1331=111)های منتخب شاخص قیمت جهانی کاال -16 نمودار

 المللی پولمنبع: صندوق بین

 

 کاربردتفکیک صادرات بر اساس نوع  -2-4

 یاکاالها  یگرد یدتول یانکه در جر یی)کاالها یاواسطه یسه نوع کاالها بهبه لحاظ نوع مصرف توان را می صادراتی یکاالها

 ییکنندگان نهامصرف یلهبه وس یمطور مستقکه در طول سال به یینها ی)کاالها یمصرف ی(، کاالهاشوندیخدمات مصرف م

خدمات  یاکاالها  یدتول یسال است و برا یکاز  یشها بآن یکه عمر اقتصاد یی)کاالها ایایهسرم ی( و کاالهاشوندیمصرف م

دهند، مینشان  05 نمودارو  .0 نمودارگونه که همان. بندی کرددسته( دهندیشکل نم ییرتغ یدتول ینو در ح روندیبه کار م یدجد

دلیل کاهش رشد اقتصادهای عمده و اقتصادهای نوظهور مانند چین و برزیل و در نتیجه کاهش به 0334سال  سومدر فصل 

با است. الزم به ذکر است  تجربه کردهقابل توجهی را رشد منفی  ای، صادرات این محصوالتتقاضای جهانی کاالهای واسطه

 03 نمودار .اندلحاظ نشده بندیدستهاین در وع کاربرد مشخص نیست، از نظر ن بندی نشدههای طبقهکاالتوجه به این که ماهیت 

ای و محصوالت واسطهو این در حالی است که  دارند کشورصادرات  درسهم ناچیزی ای، بیانگر آن است که کاالهای سرمایه

 دهند.تشکیل میعمده صادرات را  بخشمصرفی، کاالهای پس از آن 
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 میلیون دالر -های صادراتی به تفکیک نوع مصرفارزش کاال -17 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد -مصرف نوع کیتفک به یصادرات هایکاال ارزشنرخ رشد ماهانه  -18 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 سهم کاالهای صادراتی به تفکیک نوع مصرف -13 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 تفکیک صادرات بر اساس شرکای تجاری -2-1

ماهه نخست سال جاری پنج کشور هدر ناست. داده شده نشان  20 نمودارو  21 نموداردر ده کشور اول از صادرات ایران  سهم

در این امر که  0انددرصد از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده 0.4.امارات متحده عربی، هند و افغانستان  چین، عراق،

گونه . به عنوان مثال، همانو افزایش احتمال نوسان در درآمدهای ارزی است پذیری باالی اقتصاد ایرانبه معنای آسیبنوع خود 

عالوه بر در عراق، به شدت صادرات سیمان به این کشور را تحت تاثیر قرار داده و  ابتتر شدن فضای رقتنگ، شدبیان قبال که 

رکای تجاری یک هرچقدر ش صادرات ایجاد کرده است. در ارزشنیز  افت قابل توجهبر صنایع مربوطه، مضاعف فشار  تحمیل

مشخص است،  ی زیرهاطور که در نمودارهمان است. ترپایینو ریسک تجاری  مناسبوضعیت  دهندهد، نشانباش ترتنوعمکشور 

ماهه سال جاری کاهش یافته و در عوض به همان میزان به سهم کشور امارات متحده عربی نهدر  ایران سهم چین از صادرات

 2درصد از صادرات ایران بوده است، حدود  22مقصد حدود  0333 که در سال ،سهم چین از صادرات کشوراضافه شده است. 

در  ای آنو رکود تولیدات کارخانه د کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش مربوط به کم شدن رشد اقتصادی چیندرص

 . است ای از سوی این کشورو کاهش تقاضای کاالهای واسطه 2102سال  چهارم و سوم هایفصل

به همان میزان افزایش یافته است که دقیقا  ماهه سال جاری، سهم امارات متحده عربینه مقابل کاهش سهم چین دردر 

 ،هابا رفع تحریم رسد کهها رخ داد. به عبارت دیگر، به نظر میو به دنبال تشدید تحریم 0332برعکس اتفاقی است که در سال 

ماهه سال نهدر  اماراتترین کاالی صادراتی به عمدهکند. میحرکت  ین خودتجاری پیش هایساختار سمتاقتصاد ایران به 

درصد از کل صادرات به این کشور را  32است که حدود بوده  "های گازی شکل مایع شدههای نفتی و هیدروکربورگاز"جاری 

 ماراتایران به اصادرات در کل درصد  01فقط  این دسته از کاالها، 0333در سال  که و این در حالی است است تشکیل داده

 . سهم داشتند

کنندگان قدرت خرید مصرف کاالهای پایه، های جهانیقیمترود در فصول آتی، با تداوم روند کاهشی قیمت نفت و انتظار می

تواند منجر به افزایش صادرات می تحریمبد. این وضعیت در کنار شرایط پساافزایش یا توسعه یافتهخصوصا در کشورهای 

شرکای صادراتی کشور در آینده ممکن است از این ناحیه دچار تغییر  کاالهای ایران به این کشورها شود. در این صورت ترکیب

 شود.

                                                 
-ماهه سال جاری(، بهدرصد از کل صادرات در نه 02قرار دارد )حدود بندی نشده های طبقهقابل ذکر است که میزانی از صادرات که در گروه کاال -0

ماهه سال جاری ها و همچنین نامعلوم بودن مقاصد صادرات این گروه کاالیی، در محاسبه سهم صادرات کشورها در نهدلیل نامشخص بودن این کاال
 منظور نشده است.
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 ایران سهم کشورها از صادرات -21 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد -1334ماهه سال  نهو  1333سال  در صادرات از کشورها سهم-21 نمودار

 
 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات منبع: 

 

 دراتشاخص تمرکز صا -2-6

دهد که صادرات و نشان میشود، که بر اساس تنوع کاالها در سبد صادراتی یک کشور ساخته میتمرکز صادرات شاخص 

توزیع  به شکلی همگن یک سری از محصوالت در میان این که و یا متمرکز استبر چند محصول خاص  ،کشور واردات یک

پذیری وابستگی به طیف محدودی از کاالهای صادراتی، منجر به افزایش ریسک عدم تنوع شده و در نتیجه آسیبشده است. 
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

منفی  است که تاثیرها ال کاهش این ریسکبه دنب ی،تنوع صادراتایجاد های اقتصادی را افزایش خواهد داد. اقتصاد در برابر تکانه

درجه  یبرا یاری، معشودمیساخته  یرشمنه-یندالکه بر اساس شاخص هرف تمرکز صادرات شاخص. دارندو اشتغال  بر رشد

سطح مناسبی از مقاومت تمرکز بوده و  یزانم ینکمتر یانگربآن به صفر  یکاست که مقدار نزد یصادرات یتمرکز کاالها

خاص  یچند کاال یا یک از حد به صادرات یشب یوابستگ یانگرب 0به  یکنزد مقادیرکه  ی، در حالدهدنشان می رااقتصادی 

  است.

 نمودارطور که در هماندهد. نشان می 0334تا فصل سوم  0331روند شاخص تمرکز صادرات ایران را از سال  22 نمودار

سال  نوسان نموده است. این شاخص در فصل سوم .1.0تاکنون حول عدد  0332از نیمه دوم سال این شاخص  مشخص است،

تحت  ترکم ،کشور های حاصل از صادراتدرآمد درجه تمرکز صادرات،با کاهش رسیده است.  1.02با مقداری کاهش به  0334

 و در نتیجه کل اقتصادها درآمدبر این تری ها تاثیر مالیمگیرد و نوسانات قیمت جهانی کاالخارجی قرار می هایتکانهتاثیر 

از آنجا که  .اندبه خود اختصاص داده را ایرانسبد صادراتی  از یسهم قابل توجه پایهنفتهای کاالالبته همچنان خواهد داشت. 

تواند به کم شدن ارزش این محصوالت های اخیر به شدت کاهش یافته است، دلیل کاهش شاخص تمرکز میقیمت نفت در ماه

 مربوط باشد. 

 صادراتشاخص تمرکز -22 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 تحلیل بخش واردات-1

 واردات ارزشروند  -1-3

-خود ادامه داده است. بهروند نزولی به ، در فصل سوم نیز همچنان در حال کاهش بوده 0334از ابتدای سال ارزش واردات که 

. مواجه شده استنسبت به مدت مشابه سال قبل  درصدی 22.3 با رشد منفی فصلاین طوری که ارزش دالری واردات در 

طور تقریبا به ایای و سرمایهواردات مصرفی، واسطه ،بررسی واردات از دیدگاه نوع کاربرد نیز بیانگر آن است که در این فصل

 اند. ودههماهنگ از رشد منفی قابل توجه برخوردار ب

 00 فیمن حدوداز رشد  0334 فصل سوم سالدر ارزش حقیقی واردات مشخص است،  24 نمودارو  23 نمودارطور که در همان

 ها،افت فروش بنگاه طرف تقاضا در اقتصاد کشور است که محدودیتِیل مهم این رشد منفی، درصد برخوردار شده است. از دال

طرف تقاضا از یک سو  محدودیتِاز شواهد آن هستند. ها ثبت سفارش کاال کاهشی روند انبار بخش تولید و افزایش موجودی

بینانه گیری انتظارات مثبت و خوششکلدلیل و از سوی دیگر به دولت یکاهش اعتبارات عمرانقیمت نفت و  نزولتحت تاثیر 

حقیقی واردات مصرفی،  ارزشسبب شده که  آینده رخ داده است ونسبت به شرایط اقتصادی پسابرجام و تعویق تقاضا به 

عالوه بر این، افزایش نرخ ارز نیز اگر چه ممکن  منفی مواجه شوند. رشدای نسبت به دوره مشابه سال قبل با ای و سرمایهواسطه

دار آن توان نسبت به تاثیر معنی، نمینرخ ارز دلیل دامنه محدود افزایشاست از دالیل افت واردات در این فصل باشد اما به

تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای  تربیشدلیلی برای تعویق برجام، توان انتظار داشت که در شرایط پسامی اطمینان داشت.

تبدیل در فصول آتی ای، به عامل اصلی افزایش واردات قبل، خصوصا برای واردات کاالهای مصرفی و سرمایه هایسالانباشته 

  خواهد شد.

ماهه اول و فصل ( در رشد واردات نهHSرقمی  4های کاالیی مختلف )کدهای میزان مشارکت گروه . جدولو  2 جدولدر 

محصوالت تخت رخی از انواع ، ب0334فصل سوم سال در  توان گفت کهمی 2 جدول. بر اساس 0شده استارائه  0334سوم سال 

های سواری و گندم؛ کنجاله سویا؛ خودرو ،در مقابلو ین تاثیر مثبت تربیش؛ روغن نخل؛ ساکارز؛ و رب کاکائو سویا ؛نورد شده

  .اندین تاثیر منفی را در رشد واردات داشتهتربیشسایر وسایل نقلیه موتوری؛ و برنج 

                                                 
ای که، مجموع گونهاند. بهه هر گروه کاالیی چند واحد درصد از رشد کل واردات را سبب شدهمیزان مشارکت در رشد واردات، به این معنی است ک - 0

 های کاالیی برابر با رشد کل واردات خواهد شد.مشارکت در رشد همه گروه
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 میلیون دالر -ارزش حقیقی و اسمی واردات -23 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد -نرخ رشد ماهانه ارزش دالری حقیقی و اسمی واردات-24 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد واحد–1334 اول ماهه نه واردات رشد در کاالها نیرگذارتریتاث -6 جدول

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
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رشد ارزش اسمی واردات رشد ارزش حقیقی واردات

مشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر منفیمشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر مثبت 

3.18- انواع گندم 1.54محصوالت تخت نورد شده از دیگر آلیاژ فوالد، به عرض 600 میلی متر و یا بیشتر

1.90-خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری طراحی شده برای عابران1.45سویا

1.66-برنج0.34روغن نخل و کسری آن

1.24-کنجاله و پس مانده های جامد دیگر و سویا0.31بخش هایی از راه آهن، لوکوموتیو تراموا / سهام نورد

1.13-محصوالت تخت نورد شده، از آهن و فوالد / غیر آلیاژی، عرض< 600 میلی متر، نورد گرم0.21رب کاکائو، یا نه بدون چربی

0.82-تلفنی برق، تلگراف، برای سیستم خط حامل جریان0.12ماشین آالت و اجزا و قطعات مربوطه 

0.73-نارگیل )مغز نارگیل(، هسته خرما و یا روغن باباسو )نوعی نخل برزیلی( و بخشهای مختلف آنها0.12توربین های بخار و سایر توربینهای بخار

0.61-کشنده )تراکتور( )به جز شماره 87.09(0.12داروها از محصوالت مخلوط و یا خالص است، برای فروش خرده فروشی

0.54-نیشکر یا چغندر و از نظر شیمیایی ساکارز خالص، به صورت جامد0.11ابزار پزشکی، تجهیزات دامپزشکی، دستگاه الکترو پزشکی و غیره

0.49-انواع ذرت0.11انواع خودرو موتوری برای حمل و نقل عمومی

12.29-جمع کل4.43جمع کل
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 درصد واحد–1334 ومس فصل واردات رشد در کاالها نیرگذارتریتاث -7 جدول

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 شاخص قیمت دالری واردات -1-2

ی تربیش، در فصل سوم سال جاری با شدت وارد دامنه منفی شده است 0332رشد شاخص قیمت دالری واردات که از سال 

 -..03های اخیر داشته است و نرخ رشد ین کاهش را در سالتربیشآذر ماه کاهش یافته است، به طوری که شاخص واردات در 

باشد که بخش عمده کاهش درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. این رشد منفی موید این موضوع می

 .ها استجهانی کاال ارزش واردات، ناشی از کاهش قیمت

رفتاری با قیمت جهانی کاالها و قیمت نفت مشخص است، روند شاخص قیمت واردات دارای هم .2 نمودارطور که در همان

مت یهای جهانی کاهش نیافته و با قخص قیمت دالری واردات ایران به اندازه قیمتشا 0333باشد، گرچه از نیمه دوم سال می

های جهانی نفت در حال کاهش جهانی نفت نیز فاصله گرفته است. اما همچنان شاخص قیمت دالری واردات همسو با قیمت

شاخص قیمت دالری واردات وجود دارد. با  تربیشکاهش  احتمالهای آتی، کاهشی بودن قیمت نفت در ماه در صورتاست که 

ها استمرار روند کاهشی شاخص قیمت دالری های وارداتی بر سطح عمومی قیمتتوجه به اثر مستقیم و غیر مستقیم قیمت کاال

 واردات، به تداوم روند نزولی تورم کمک خواهد کرد. 

 (1331=111)شاخص قیمت دالری واردات  -25 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

مشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر منفیمشارکت در رشد کاالهای دارای بیش ترین تاثیر مثبت 

2.13- انواع گندم 2.66محصوالت تخت نورد شده از دیگر آلیاژ فوالد، به عرض 600 میلی متر و یا بیشتر

2.04-کنجاله و پس مانده های جامد دیگر و سویا1.03سویا

1.88-خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری طراحی شده برای عابران0.69روغن نخل و کسری آن

1.84-محصوالت تخت نورد شده، از آهن و فوالد / غیر آلیاژی، عرض< 600 میلی متر، نورد گرم0.58نیشکر یا چغندر و از نظر شیمیایی ساکارز خالص، به صورت جامد

1.60-برنج0.38رب کاکائو، یا نه بدون چربی

1.13-نارگیل )مغز نارگیل(، هسته خرما و یا روغن باباسو )نوعی نخل برزیلی( و بخشهای مختلف آنها0.38گوشت حیوانات گاو منجمد

0.88-کشنده )تراکتور( )به جز شماره 87.09(0.33ابزار پزشکی، تجهیزات دامپزشکی، دستگاه الکترو پزشکی و غیره

0.86-تلفنی برق، تلگراف، برای سیستم خط حامل جریان0.26ماشین آالت برای صنایع الستیک و پالستیک کار، در جای دیگر مشخص

0.69-سنگ آهن و کنسانتره، از جمله پیریت آهن بو داده0.26توربین های بخار و سایر توربینهای بخار

0.65-قطعات منفصله وسایل حمل و نقل0.23دستگاه در استفاده از اشعه X، جداول درمان، صندلی بر اساس، و مانند آن

13.70-جمع کل6.79جمع کل
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 درصد -واردات  یدالر متیق شاخص  نقطه به نقطه رشد -26 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 (1331=111)کاالها کل یجهان متیق شاخص و خام نفت متیق قیمت دالری واردات، شاخص شاخص -27 نمودار

 .ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 

 بندی کاالییواردات بر اساس طبقه  -1-1

دهند که ارزش می نشان 23 نمودارو  25 نمودار، 5 جدول. ارائه شده است 0اصلی ده گروه گمرکی در وارداتارزش  5 جدولدر 

نسبت  0334ماهه اول سال در نه "ی به استثنای مواد نفتی سوختنیمواد خام غیر خوراک"های کاالیی به جز واردات همه گروه

با افزایش قابل توجه در  "مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی"اند. گروه به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته

ش یافته است. تقریبا در تمام این گروه افزای واردات، توانسته کاهش قیمت را جبران کرده و در مجموع ارزش وارداتحجم 

. در رو بوده استبا افزایش قیمت روبه "کاالهای ساخته شده متفرقه"و تنها گروه  های وارداتی کاهش یافتهقیمت کاالها، گروه

کاهش ها واردات گروه مواد غذایی و حیوانات زنده، تحت تاثیر کاهش مقدار واردات گندم، بیش از سایر گروهارزش این میان، 

تواند به دلیل رکود طرف تقاضا در صنایع آالت و لوازم حمل و نقل مییافته است. همچنین، کاهش در مقدار وزنی واردات ماشین

                                                 
 بندی قراردادی هستند که توسط بانک مرکزی ج.ا.ا انجام شده است.ها مبتنی بر یک طبقهاین گروه - 0
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شاخص قیمت نفت خام شاخص قیمت جهانی کاالها شاخص قیمت دالری واردات



 

 
 

   2. 

 

 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

به دلیل  0333تا نیمه اول سال  0332ها از نیمه اول سال خودروسازی در این دوره باشد. رشد فزاینده واردات این گروه از کاال

 ی در این دوره بوده است. اد تحرك اقتصادو ایج هاکاهش تحریم

 1334 و 1333 ماههنه در واردات ییکاال یاصل هایگروه آمار -8 جدول

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 میلیون دالر -یواردات ییکاال یهاگروه ماهانه یدالر ارزش -28 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

ارزش 

)میلیون 

دالر(

وزن )هزار 

تن(

قیمت هر 

تن )دالر(

سهم 

ارزشی 

)درصد(

ارزش 

)میلیون 

دالر(

وزن )هزار 

تن(

قیمت هر 

تن )دالر(

سهم 

ارزشی 

)درصد(

وزنارزش
قیمت 

هر تن

11.7-26.6-35.2-   49251114044216.3   76061518350119.6مواد غذایی و حیوانات زنده

8.0-1.6-9.5-     1553051920.5     1713056460.4نوشابه ها و دخانیات

12.0-20.036.4     176935285015.9     147425875703.8مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

18.6-2.719.5-     2447393300.8     2516184060.6مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

18.2-16.4-31.6-     7468538752.5     1091102010692.8روغن های گیاهی و حیوانی

1.5-15.0-16.3-   43821529286614.5   52361800291013.5مواد شیمیایی

18.9-18.40.6-   5235590788617.4   64165869109316.5کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته

4.2-19.4-22.8-   108481272853036.0   140441577890736.2ماشین آالت و لوازم حمل و نقل

18.310.9-9.3-     104910797973.5     115713188303.0کاالهای ساخته شده متفرقه

66.775.0-41.8-     81460013562.7     139918047753.6کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

7.5-16.1-22.3-  30167257041174100.0  38846306201269100.0جمع کل

درصد تغییرات نه ماهه سال 1394نه ماهه سال 1393
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کل واردات مواد غذایی و حیوانات زنده
ماشین آالت و لوازم حمل و نقل مواد شیمیایی
مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 درصد -وارداتنرخ رشد ماهانه -23 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد -1سهم کاالهای وادراتی -31 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
 

 کاربردنوع  تفکیک واردات بر اساس -1-4

و  30 نمودارای تفکیک کرد. ای و سرمایهمصرفی، واسطهتوان از نظر نوع کاربرد به سه گروه کاالهای کاالهای وارداتی را می

سهم هریک از آن ها را در  33 نمودارها را نسبت به ماه مشابه سال قبل و به ترتیب روند و رشد واردات این گروه 32 نمودار

آغاز شده  0333ها، روند کاهشی ارزش واردات در هر سه گروه که از فصل چهارم سال بر اساس نموداردهند. واردات نشان می

                                                 
شامل کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته  "ها صورت گرفته استها بر حسب ماده به کار رفته در آنبندی آنکاالهایی که طبقه"بندی، گروه این طبقهبر اساس  -0

کاالهای ساخته شده "های نساجی ومحصوالت وابسته آن؛ کاالهای ساخته شده از مواد کانی غیر فلزی و نیز آهن و فوالد است. همچنین گروه به آن؛ انواع نخ

های سر، کارتریج ای و زیرگروه اشیاء مصنوعی متفرقه و ذکر نشده )مانند کیسه خون از پلیمرهای اتیلن، کاله و سایر پوشششامل زیرگروه لوازم علمی وحرفه "متفرقه

 الذکر وجود ندارد.های فوقبندیباشد که در دستههایی میشامل کاال "هبندی نشدهای بر اساس نوع طبقهکاال"باشد. گروه با نوار مغناطیسی، وایت برد الکترونیکی( می
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کل واردات ماشین آالت و لوازم حمل و نقل
مواد غذایی و حیوانات زنده مواد شیمیایی
مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی
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کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشده اند

کاالهای ساخته شده متفرقه

ماشین آالت و لوازم حمل و نقل

ر رفته  کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کا
در آنها صورت گرفته

مواد شیمیایی

روغن های گیاهی و حیوانی

مواد معدنی ،سوخت ،مواد روغنی ومواد مربوط به آن

تنیمواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوخ

نوشابه هاودخانیات

مواد غذایی و حیوانات زنده
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

ین سهم را در واردات ایران تربیشای، که برای کاالهای واسطهنیز ادامه یافته است که این کاهش  0334ماهه بود، در در نه

ای نیز در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت ش حقیقی واردات واسطهزاردرصد بوده است.  ..20 منفی و معادل تربیشدارند، 

 درصدی مواجه شده است. 4.2مشابه سال قبل با رشد منفی 

 میلیون دالر -ارزش واردات کاالها به تفکیک نوع مصرف -31 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد - نسبت به ماه مشابه سال قبل مصرف نوع کیتفک به یواردات یکاالها رشد نرخ -32 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، و پایش اقتصادی موسسه دفتر آمارمنبع: 
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کل واردات واردات مصرفی واردات واسطه ای واردات سرمایه ای
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کل واردات واردات مصرفی واردات واسطه ای واردات سرمایه ای
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 مصرف نوع کیتفک به یواردات یکاالهاسهم  -33 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات ، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 

 تفکیک واردات بر اساس شرکای تجاری  -1-1

داده شده است. ن نشا 0334 ماهه اولنه تا 0331های سالده کشور اول از واردات ایران برای  سهم 32 نمودارو  34 نموداردر 

 21ای از واردات کشور )حدود ، کره و ترکیه، مبدأ بخش عمدهامارات متحده عربیبر اساس نمودار، همواره چهار کشور چین، 

ماهه سال ای از واردات ایران را در اختیار داشته است، در نههمواره سهم فزاینده 0330اند. کشور چین که از سال درصد( بوده

سهم  .بوده استمحصوالت فلزی و ماشین آالت مربوط به واردات از چین،  تربیشدرصد از واردات بوده است.  22، مبدا 0334

رسیده  0334ماهه سال درصد در نه 03به  0333درصد در سال  23کشور امارات که دومین کشور مبدأ واردات ایران است، از 

 اند.قابل توجهی نداشتهها در دوره مورد بررسی تغییر است. سهم بقیه کشور

 سهم کشور ها از واردات ایران -34 نمودار

 استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.منبع: 
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واردات سرمایه ای

واردات واسطه ای
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 درصد -1334 ماهه نه و 1333 سال در ایران واردات از کشورها سهم -35 نمودار

 
 اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.استخراج شده بر نبع: م

 شاخص تمرکز واردات -1-6

کند که آیا محصوالت وارداتی کشور، محدود به طیف خاصی از کاالها و محصوالت است و یا بیان میشاخص تمرکز واردات 

های این که در میان تعداد بسیار زیادی کاال به صورت همگن توزیع شده است. وابستگی بیش از حد به واردات برخی کاال

 روند 32 نمودارهای مرتبط با عرضه جهانی آن محصوالت خواهد نمود. پذیری در برابر تکانهخاص، اقتصاد را دچار آسیب

دهد. روند محاسبه شده است، نشان می HSهای چهار رقمی های گمرکی را، که بر اساس کدشاخص تمرکز واردات کاال

واردات که در شاخص تمرکز ست. های وارداتی ایران اکه به معنای تنوع زیاد در کاال 0است 1.13بلندمدت این شاخص در حدود 

افزایش یافته و به روند بلندمدت خود  سوم این سال فصل ، دربودنزولی را دنبال کرده  یروند 0334فصول اول و دوم سال 

دات بنزین در ترکیب وارداتی کشور، شاخص تمرکز واردات ایران ذکر این نکته اهمیت دارد که با در نظر گرفتن واررسیده است. 

 های مختلف، سبب شده است که. با این وجود، عدم انعکاس شفاف واردات بنزین در سالیافتخواهد  افزایشطور محسوس به

 حذف شود.  تمرکز واردات از محاسبات شاخص این کاال

                                                 
سهم یکسان کاالها در سبد  1هایی خاص است و نزدیکی آن به به معنای تمرکز باالی واردات روی کاال 0نزدیکی شاخص تمرکز واردات  به عدد  - 0

 دهد.واردات را نشان می
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 شاخص تمرکز واردات ایران -36 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك اج شده بر اساس اطالعات استخر، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 تراز تجاری کاالهای گمرکی -4

این نمودار بیانگر آن است که با وجود سیر صعودی تراز تجاری است.  داده شده نشان .3 نمودارگمرکی در های تراز تجاری کاال

همواره منفی بوده مذکور  تراز این سال، ، به استثنای فروردین 0334تا فصل سوم سال  0331های گمرکی از ابتدای سال کاال

به دلیل آنچه در خصوص اصالح آمار صادرات گمرکی در ماه آبان و جهش صادرات در این ماه  0334در فصل سوم سال ت. اس

 شده است. مثبت  استثنائاًهای گمرکی گفته شد، تراز تجاری کاال

 تراز تجاری کاالهای گمرکی -37 نمودار

 ج.ا.ا.گمرك استخراج شده بر اساس اطالعات منبع: 
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 3شماره  پیوست

 تفکیک صادرات و واردات براساس سطح تکنولوژی

 

 تفکیک صادرات براساس سطح تکنولوژی 

بندی کرد. برای این منظور، در کار رفته در تولید آنها، طبقهآوری بهتوان بسته به سطح فنمحصوالت صادراتی یک کشور را می

(کاالهای 0ه هفت گروه بکاالها را بر اساس سطح تکنولوژی  0بندی قراردادی، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان مللطبقهیک 

بری ( تولیدات با تکنولوژی و مهارت4 ،4بری پایین( تولیدات با تکنولوژی و مهارت3 ،3بر( تولیدات منابع2، 2اولیه غیرسوخت

بندی نموده و ، تقسیم5بندی نشده(تولیدات طبقه. و .های معدنی( سوخت2، 2بری باالمهارت( تولیدات با تکنولوژی و 2 ،2متوسط

ها منتسب کرده است. در نمودارهای زیر، روند صادرات ایران بر اساس را به یکی از این گروه  HSرقمی 2هر یک از کدهای 

بری باال، کاالهای ، تولیدات با تکنولوژی و مهارت3دهدنشان می 41 نمودارگونه که است. همانبندی مذکور ارائه شده دسته

ذکر است که  اند. الزم بهین سهم را از کل صادرات به خود اختصاص دادهتربیشبندی نشده اولیه غیرسوخت و کاالهای طبقه

بری باال، موجب آوری و مهارتدر گروه محصوالت با فن "پلی اتیلن، متانول و اوره"قرار گرفتن کاالهای پتروشیمی مانند 

بری باال که از . رشد تولیدات با تکنولوژی و مهارتافزایش سهم این گروه در میان سایر محصوالت صادراتی ایران شده است

درصد را تجربه کرده است. این در حالی  02.2بوده، در ماه آذر نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد مثبت ابتدای سال جاری منفی 

 اند.ها همچنان به رشد منفی خود ادامه دادهاست که بقیه گروه

 

 

 

 

                                                 
1 - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

2  - Non-fuel primary commodities 

3  -  Resource-intensive manufactures  

4  -  Low skill- and technology-intensive manufactures 

5  - Medium skill- and technology intensive manufactures  

6  - High skill- and technology intensive manufactures 

7  - Mineral fuels 

8  - Unclassified products  

 اند.های معدنی سهم کمی از کل صادرات را دارند، از نمودارها حذف شدهبا توجه به اینکه سوخت - 3
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 دالرمیلیون  -یتکنولوژ یبندطبقه اساس بر کاالها صادرات یدالر ارزش  -38 مودارن

 استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد -یتکنولوژ یبندطبقه اساس بر کاالها نرخ رشد صادرات -33 نمودار

 استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع:  

 یتکنولوژ یبندطبقه اساس براز ارزش صادرات  کاالهاسهم  -41 نمودار

 استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
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کاالهای اولیه غیر سوخت تولیدات منابع بر
تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری پایین تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری متوسط
تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری باال تولیدات طبقه بندی نشده
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سوخت های معدنی

تولیدات طبقه بندی نشده

تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری باال

تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری متوسط

تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری پایین

تولیدات منابع بر

کاالهای اولیه غیر سوخت
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 تفکیک واردات بر اساس سطح تکنولوژی

ر طبقه را از م هسه 43 نمودارکاررفته و به ترتیب روند و نرخ رشد واردات کاالها را بر حسب تکنولوژی به 42 نمودارو  40 نمودار

سهم  "بری متوسطبا تکنولوژی و مهارت هایکاال"و  "کاالهای اولیه غیرسوختی"طور کلی، دهند. بهکل واردات نشان می

ها به جز گروه اند. در فصل سوم، ارزش واردات در همه گروهغالب کاالهای وارداتی را در دوره مورد بررسی تشکیل داده

کاهش یافته است. نکته قابل توجه این است که واردات  "تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری پایین"و  "های معدنیسوخت"

تر تولیدات بری باال کاهش شدیدتری را تجربه کرده است. دلیل این موضوع این است که بیشمحصوالت با تکنولوژی و مهارت

از این  ، افت ارزش واردات این گروه را در پی داشته است.باشد و کاهش قیمت نفتپایه میاین گروه مربوط به محصوالت نفت

 بری باال شود.تر ارزش واردات کاالهای با تکنولوژی و مهارتتواند منجر به افت بیشرو تداوم روند نزولی قیمت نفت، می

 دالرمیلیون  -یتکنولوژ یبند طبقه اساس بر کاالهاواردات  ارزش -41 نمودار

 استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 

 درصد -یتکنولوژ یبند طبقه اساس بر کاالها نرخ رشد واردات -42 نمودار

 استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
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کاالهای اولیه غیر سوختی تولیدات منابع بر
تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری پایین تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری متوسط
تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری باال سوخت های معدنی
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کاالهای اولیه غیر سوختی تولیدات منابع بر
تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری پایین تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری متوسط
تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری باال سوخت های معدنی
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 یتکنولوژ یبند طبقه اساس براز واردات  کاالهاسهم  -43 نمودار

 استخراج شده بر اساس اطالعات گمرك ج.ا.ا.، دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسهمنبع: 
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تولیدات طبقه بندی نشده

سوخت های معدنی

تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری باال

تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری متوسط

تولیدات با تکنولوژی و مهارت بری پایین

تولیدات منابع بر

کاالهای اولیه غیر سوختی
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 2شماره  پیوست

 جداول آماری

 

 دالر میلیون -ارزش کاالهای صادراتی با تواتر ماهانه -1پ جدول

 

  

 درصد تغییر نسبت 

به ماه  قبل
سهم )درصد( 

آذرآذرآبانآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
18.121.3-39.8-33247642229733436452642350820.0کاالهای سنتی و کشاورزی

14.811.8-37.9-8518715911110210727724228216.3میوه های تازه و خشک

11.78.3-41.4-21787053475017516319821.9پسته

2.61.3-5.0-824211311113731322.5انگور تازه و کشمش

0.514.40.9-2.9-13333611510232322خرما

50.60.6-67.5-651014971490.7سیب درختی

34.73.91.4-6182313213429233345.2فرش دست بافت

27.741.41.0-23242919242719162339.9حیوانات زنده

6.82.4-24.1-8680442359646454575.6سبزیجات و نباتات

76.30.3-76.1-142614912716726.0زعفران

53.80.2-60.7-184811896566.1انواع پوست و چرم

91.90.0-86.6-55.2-11010888121روده

22.24.2-44.3-98127134104100109129759932.9سایر
35.12.7-54.4-2243526650687363642.2کلوخه های کانی فلزی

20.675.8-32.8-1933278423792167237123012181165318049.2کاالهای صنعتی

46.913.7-43.8-20.7-543825732722670696556411326فرآورده های حاصل از نفت و گاز

84.72.0-67.8-69.8-36646442138644343327115748گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای نفتی

89.10.2-65.3941.1-15561071712166نفتالین و سایر مخلوط های هیدروکربورهای بودار

3319115619010512513210614233.87.531.86.0روغن های سبک و فرآورده ها

34.345.812.58.9-159298212222301225172322212چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آنها

28.370.414.4-34734325524731535434021934356.3محصوالت شیمیایی آلی

22.72.6-50.3-5.8-163119881101221741306561هیدرو کربورهای حلقوی)بنزن، واکسیلن ها، تولوئن و ...(

24.497.75.2-941328383104851258812541.2متانول )الکل متلیک( و اتیلن گلیکول

86.10.8-61.3-4552625446433919105.1آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها

48.80.316.1-43940835633539236939720338489.3مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

21.42.4-32.8-3.5-619297658586815957خاك و سنگ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی

25.81.5-48.0-5.3-537770374246553836سیمان

33.80.4-23.0-28.2-51312121418181410ملبوس آماده، تریکو و انواع پارچه

52.50.5-33.7-32.1-71728221917181711وسایل نقلیه زمینی و قطعات یدکی آن

14.42.2-36.1-36555654563129385337.4محصوالت شیمیایی غیر آلی

23.10.3-14.15.6-3411887587اکسید و هیدروکسیدهای فلزی

5.21.3-62.3-243616213019171232167.6آمونیاك

51.50.3-11.9-54.4-4524181202146انواع گوگرد

6.11.5-16.0-9.8-112734222332374036فرش ماشینی و سایر کف پوش ها

94.70.0-100.0--000000000زیور آالت و جواهرآالت

17.80.6-15.2-4.7-121920182321221615صابون، پودر و سایر مواد شوینده

30.80.3-43.21.2-58779912137کفش

36.312.4-42.1-24954647337937733441025229416.6سایر
99.91632062.01030.90.2-042210731004کاالهای طبقه بندی نشده

20.46100.0-54.658.78-228733062855253227542733278752382380جمع کل

 درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبل
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 دالر -یصادرات یکاال هرتن متیق -2پ جدول

 

  

 درصد تغییر 

نسبت به ماه  

قبل

 درصد تغییر 

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

آذرآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
0.5-755104914431361978100813141511167711.0کاالهای سنتی و کشاورزی

5581038156012138349131868269428234.825.1میوه های تازه و خشک

9917972799359503971991678487893390451.31.0پسته

4.5-1.6-184922832296190117431828193721822147انگور تازه و کشمش

1.0-0.7-146414621466149712651422133912931285خرما

0.6-4.9-424431420420420454457448426سیب درختی

23.2-24.0-481147209658124458574995252372553926748251303فرش دست بافت

8.1-1.4-405945354805466649284665475846664601حیوانات زنده

9.5-3994254774393963763873873982.8سبزیجات و نباتات

7.92.6-147555414830411504661145753414267661503738156094716119951485321زعفران

48.0-8.3-545682445506800369464902321732332966انواع پوست و چرم

87.9-78.3-12060259642788230346225962780431712197934303روده

16181584149615121590164316051695194514.814.7سایر
19.6-0.2-415149514251465050کلوخه های کانی فلزی

9.5-47344543349649450244444750112.3کاالهای صنعتی

27.5-64459764458060256747847152812.0فرآورده های حاصل از نفت و گاز

52.2-6.0-702616699584639607417410385گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای نفتی

40.2-54243846848247948949443348010.9نفتالین و سایر مخلوط های هیدروکربورهای بودار

16.0-9308178749027657287027537945.5روغن های سبک و فرآورده ها

2.2-42.7-5776476786956217146391156662چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آنها

8.8-5915413815004705985785405522.1محصوالت شیمیایی آلی

40.0-106090178383873881284262178726.8هیدرو کربورهای حلقوی)بنزن، واکسیلن ها، تولوئن و ...(

8.7-32.2-286324191280252315363408277متانول )الکل متلیک( و اتیلن گلیکول

12.2-26.6-319323572816284721381932242348583564آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها

14361386143113521367142715871522244060.447.5مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

13.4-0.6-104133132121140123115123122خاك و سنگ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی

                   (12)                    4848475048464341411سیمان

23.0-15.8-426043184477412743294311453745543835ملبوس آماده، تریکو و انواع پارچه

25.7-17.9-314141655050377748763630442243783595وسایل نقلیه زمینی و قطعات یدکی آن

32533620022426933028520130149.85.0محصوالت شیمیایی غیر آلی

24540024228531050446740661651.832.6اکسید و هیدروکسیدهای فلزی

17.4-4834483884063983734114124181.5آمونیاك

13.1-9.3-131114144135140137105113102انواع گوگرد

67787192725258355984664555876129698414.034.3فرش ماشینی و سایر کف پوش ها

96.5--421662-33740619--983753127720491025269504زیور آالت و جواهرآالت

3.44.4-735761769731743728740783756صابون، پودر و سایر مواد شوینده

5749579858797347740562996331678169342.222.9کفش

998554809761789102083369490830.711.9سایر
12587120917194151582947140328499150111732681.41489.5کاالهای طبقه بندی نشده

7.0-36.0-451438416431436436403719460کل
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 

 دالر ونیلیم -فصلی تواتر با یصادرات یکاالها ارزش -3پ جدول

 

 

سومدومسومدومسومدوماول
25.9-13.5-19.146.4-12309951457کاالهای سنتی و کشاورزی

26.4-14.5-25.8150.2-431320801میوه های تازه و خشک

29.9-21.1-11.2257.5-169150536پسته

35.4187.911.52.8-5435100انگور تازه و کشمش

15.515.6-70.0179.1-822569خرما

54.1-15.4-58.9486.5-13531سیب درختی

11.8-10.9-46678445.224.8فرش دست بافت

14.6283.20.6-9.1-766959حیوانات زنده

18.1-21.2-30.720.7-210146176سبزیجات و نباتات

78.9-32.4-48.4-49.0-552815زعفران

46.6-39.9-40.5-8.8-312817انواع پوست و چرم

89.1-25.5-85.4-2224412.8روده

19.8-17.1-3.3-12.9-359313302سایر
36.4-45.5-11718320056.29.2کلوخه های کانی فلزی

19.9-8.6-17.6-3.6-709568395638کاالهای صنعتی

31.4-38.114.7-0.5-210020891293فرآورده های حاصل از نفت و گاز

58.1-62.311.9-125112624760.9گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای نفتی

42.5-1.9120.1-27343327.7نفتالین و سایر مخلوط های هیدروکربورهای بودار

9.450.845.8-38042038010.4روغن های سبک و فرآورده ها

5.79.83.3-67074870511.6چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آنها

28.410.7-1.5-3.2-945916902محصوالت شیمیایی آلی

29.4-18.4-37.0-3704052559.6هیدرو کربورهای حلقوی)بنزن، واکسیلن ها، تولوئن و ...(

46.325.9-12.124.2-309272338متانول )الکل متلیک( و اتیلن گلیکول

68.5-27.3-54.8-851346057.6آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها

19.4-18.0-10.1-9.0-12031096985مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

20.9-5.3-16.3-5.5-249236197خاك و سنگ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی

31.4-48.4-37.43.9-200125130سیمان

21.2-17.1-1.8-30444343.6ملبوس آماده، تریکو و انواع پارچه

33.6-19.58.9-52584711.4وسایل نقلیه زمینی و قطعات یدکی آن

18.7-13.0-15.1-4.0-147141120محصوالت شیمیایی غیر آلی

15.7-35.1-14.9-19221917.4اکسید و هیدروکسیدهای فلزی

18.8-28.4-13.9-8.8-767060آمونیاك

30.0-28.092.9-9.2-343122انواع گوگرد

7.6-10.1-73761145.148.4فرش ماشینی و سایر کف پوش ها

98.934.0-81.3174.5-100زیور آالت و جواهرآالت

4.0-14.510.3-51625321.3صابون، پودر و سایر مواد شوینده

14.5-1.0-20253328.531.1کفش

27.4-12.4-12.2-14.1-12691090957سایر
61.499933.7-51.0106571.9-633110کاالهای طبقه بندی نشده

10.611.6-5.129.7-8448280193104047جمع کل

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد تغییر نسبت به فصل قبل فصل
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 دالر ونیلیم -ماهه هر سال نه در یصادرات یکاالها ارزش -4پ جدول

 

  

13911392139313941393139413931394

15.716.513.7-391732274367368235.3کاالهای سنتی و کشاورزی

24.67.85.8-169614502058155241.9میوه های تازه و خشک

30.24.63.2-845693122485476.7پسته

2.60.70.7-18.0-241235193188انگور تازه و کشمش

12513916317617.47.80.60.7خرما

55.20.40.2-152831084930.1سیب درختی

12.20.90.7-3302092251988.0فرش دست بافت

251386203540.5136.20.30.8حیوانات زنده

3.12.12.0-51133854953262.4سبزیجات و نباتات

38.10.60.4-3081261589826.0زعفران

31.80.40.3-7.5-16511911075انواع پوست و چرم

41.70.30.2-788184494.6روده

11.14.13.6-803892109697422.9سایر

49.83.81.9-14.3-7791160994499کلوخه های کانی فلزی

7.279.772.8-1823917892211011957217.9کاالهای صنعتی

411039245389548137.31.720.420.4فرآورده های حاصل از نفت و گاز

8.112.311.1-219120793251299056.4گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای نفتی

20308594184.210.70.30.4نفتالین و سایر مخلوط های هیدروکربورهای بودار

87473974311810.658.82.84.4روغن های سبک و فرآورده ها

121816512045212323.83.87.77.9چدن، آهن، فوالد و مصنوعات آنها

11.211.710.3-249326453111276317.6محصوالت شیمیایی آلی

11.94.43.8-7538191170103042.9هیدرو کربورهای حلقوی)بنزن، واکسیلن ها، تولوئن و ...(

28.24.83.4-1140117412799198.9متانول )الکل متلیک( و اتیلن گلیکول

50.42.11.0-16.3-594672563279آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها

9.813.812.2-270231553642328415.4مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد

5.42.92.7-2.1-671776760719خاك و سنگ، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی

38.72.61.6-23.6-777895684419سیمان

17.00.50.4-1301281411179.9ملبوس آماده، تریکو و انواع پارچه

6.80.60.6-27.9-413233168157وسایل نقلیه زمینی و قطعات یدکی آن

6.71.61.5-42237743740815.8محصوالت شیمیایی غیر آلی

18.00.30.2-7455736033.4اکسید و هیدروکسیدهای فلزی

17.30.90.8-18116624920650.3آمونیاك

32.024.90.30.3-1091026986انواع گوگرد

5.91.11.0-3032552792639.4فرش ماشینی و سایر کف پوش ها

94.70.10.0-68.8-62354171زیور آالت و جواهرآالت

4.85.90.60.6-151165157166صابون، پودر و سایر مواد شوینده

10.70.30.3-3.5-98908777کفش

8.513.712.3-3.8-4311376536223315سایر

98.420230.20.111.6-1472968153119کاالهای طبقه بندی نشده

2440723248264772687213.91.5100.0100.0جمع کل

سهم )درصد(درصد تغییرسال
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 

 1334ماهه  نهآمار کشور های طرف معامله در صادرات در  -5پ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم ارزش دالری )درصد(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزارتن(کشور طرف معامله

18335505118.8چین

10693432116.1عراق

6155372513.9امارات متحده عربی

482419797.4هند

289718907.0افغانستان

11889603.6ترکیه

5895952.2ترکمنستان

14325552.1ایتالیا

10184371.6پاکستان

7162671.0مصر

9443709326.4سایر

5729126872100.0جمع
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 

 میلیون دالر -ارزش کاالهای وارداتی با تواتر ماهانه -6پ جدول

 

  

 درصد تغییر 

نسبت به ماه  

قبل

سهم )درصد( 

آذرآذرآبانآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
25.117.3-28-1.5-371663693484454615582536528مواد غذایی و حیوانات زنده

5813.20.6-5172925183138817127.3لبنیات و تخم مرغ

34.38.3-47-2443534041932033143042482542.2غالت و فرآورده های آن

5.81.0-53.8601-1566724386932شکر و فرآورده های آن و عسل

11.41.1-5-1638283238352234341.7قهوه، چای ، کاکائو، ادویه جات و سایر محصوالت مشابه

41636658595564728518.64140.22.8میوه ها و سبزی ها
15.556.90.6-71320162118182219نوشابه ها و دخانیات

16.95.0-9-13026023022522323318113515313.6مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

19.00.5-21-8181613141314121522.6کائوچوی خام

38.81.0-41-3144373427263328306.9الیاف نساجی ذکر نشده

40.30.1-17-0.2-423761131044انواع کودهای خام و مواد معدنی
63.40.4-60.171-233421344630182711مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

64.51.5-37-52.8-593810713195100709947روغن های گیاهی و حیوانی

64.81.5-37-53.3-593810713094100709946روغن های گیاهی 
22.714.5-21-1.2-276556529492551594493448443مواد شیمیایی

17.03.3-15-6212710110012111997941017.4مواد و ترکیبات شیمیایی

7.30.7-2-11.2-152626252625182623موادی که در رنگرزی و دباغی به کار میرود

31.64.0-8-8.4-64137164153164180182132121محصوالت پزشکی و دارویی

13.73.7-18-1.9-89142132119147138111114112موادپالستیکی، سلولز احیا شده و صمغ های مصنوعی

24.61.8-26-3155515354515152554.9مواد و محصوالت شیمیایی ذکر نشده
22.518.6-16-4.2-353690636607602636551592567کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته

19.22.4-9-6.1-4789907710586848075کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته به آن

16.11.7-4-8.6-295654506260515853انواع نخ های نساجی و محصوالت وابسته به آن 

30.70.9-25-8.7-264040393633313128کاالهای ساخته شده از مواد کانی غیر فلزی

20.79.0-23-1523102712762403022482572746.6آهن و فوالد
29.237.3-27-6681481158113851228124410911033113710.0ماشین آالت و لوازم حمل و نقل

28.115.3-17-4.1-412793692715594658534486466ماشین آالت غیر الکتریکی

24.311.7-31-15033635931935932328925935737.7ماشین آالت، دستگاه ها و ابزارهای الکتریکی

35.510.3-37-1063525303512752622682883138.8وسایل حمل و نقل
26.63.5-15.47-67123128122120128130127107کاالهای ساخته شده متفرقه

27.52.0-16.110-347774696674797462لوازم علمی و حرفه ای

24.71.3-20.04-304250484948464839اشیای مصنوعی متفرقه و ذکر نشده
78.41.3-83-24522421175691223871.3کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

29.1100.0-24.6-1978437939863508334736533224304230490.2جمع کل

 درصد تغییر 

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل
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 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 

 دالر -یواردات یکاال تن هر متیق -7پ جدول

 

  

 درصد تغییر 

نسبت به ماه  

قبل

 درصد تغییر 

نسبت به ماه 

مشابه سال قبل

آذرآذرآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین
13.4-2.3-384466451593512448408396387مواد غذایی و حیوانات زنده

13.2-5771404443634740478743374702433546848.0لبنیات و تخم مرغ

23.2-1.6-294337320376303294278258254غالت و فرآورده های آن

23.3-15.7-1013597583517505339341376317شکر و فرآورده های آن و عسل

13.9-3.6-395039534064366835973715366737103577قهوه، چای ، کاکائو، ادویه جات و سایر محصوالت مشابه

2.0-8118688608769088428148428490.8میوه ها و سبزی ها
13.9-22.6-538553605773526341045592529060394675نوشابه ها و دخانیات

4.158.3-456406513431435566527806773مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

19.1-1696187319901956180919341897169317412.8کائوچوی خام

28.7-13.1-213521802144225821662243240821331854الیاف نساجی ذکر نشده

22.8-18.3-387159444453204346186324264انواع کودهای خام و مواد معدنی
1009269289324286683234244599145.587.2مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

19.7-1.2-8041000929887892946870788778روغن های گیاهی و حیوانی

20.3-2.3-801995926884888940869787769روغن های گیاهی 
8.5-6.6-268123592788346331742304365531542947مواد شیمیایی

17.7-7.4-176419841795213818342034211019631819مواد و ترکیبات شیمیایی

17.7-1.4-370237853488407338753944323031993154موادی که در رنگرزی و دباغی به کار میرود

71293929239976095087842029400195443813099102511.97.9محصوالت پزشکی و دارویی

23.0-3.6-197720082113216521312096202219331863موادپالستیکی، سلولز احیا شده و صمغ های مصنوعی

18.0-6.6-334232083753327629932566336834043180مواد و محصوالت شیمیایی ذکر نشده
27.7-9.6-989920960947933866842834754کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته

10.2-93510631024106199499693898810061.8کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته به آن

19.9-11.8-236425302712231923872400243123232049انواع نخ های نساجی و محصوالت وابسته به آن 

1190105599811111081961903948109215.219.8کاالهای ساخته شده از مواد کانی غیر فلزی

34.6-11.3-763719752769701656642620550آهن و فوالد
14.4-17.4-894077339022869086228581891392287625ماشین آالت و لوازم حمل و نقل

11.8-21.5-840268897291754778037434822383436550ماشین آالت غیر الکتریکی

25.7-24.9-132131098812687125951125412483114371341210075ماشین آالت، دستگاه ها و ابزارهای الکتریکی

11.5-11.9-7403768010184892579938599832783757381وسایل حمل و نقل
27.1-30.8-88919840995999998818917811646119418269کاالهای ساخته شده متفرقه

34.2-30.7-215052473727632250542232622691283493105921540لوازم علمی و حرفه ای

34.3-34.4-691453655720587954465385660670874646اشیای مصنوعی متفرقه و ذکر نشده
30.2-17.9-1243201175738796653-7311900124814337کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

11.7-1028118612271376126511651083110111020.1جمع کل
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 دفتر آمار و پایش اقتصادیمعاونت پژوهشی، 

 

 دالر ونیلیم -فصلی تواتر با یواردات یکاالها ارزش -8پ جدول

 

  

سومدومسومدومسومدوماول

26.6-44.7-10.16.0-172615531646مواد غذایی و حیوانات زنده

12.144.2-14.8-51746344.5لبنیات و تخم مرغ

38.6-59.6-29.113.5-1002710806غالت و فرآورده های آن

61.5107.8-1238139227.5264.2شکر و فرآورده های آن و عسل

11.4-14.50.0-811048928.2قهوه، چای ، کاکائو، ادویه جات و سایر محصوالت مشابه

1701732211.327.912.543.6میوه ها و سبزی ها

7.6-6.7-41555935.47.1نوشابه ها و دخانیات

7.1-31.224.7-6216804689.5مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

20.4-22.3-6.64.1-423941کائوچوی خام

34.3-41.3-22.94.0-1138791الیاف نساجی ذکر نشده

17.04.26.6-39.2-342117انواع کودهای خام و مواد معدنی

17.4-49.10.4-781105640.7مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

45.8-33.624.2-20432621659.4روغن های گیاهی و حیوانی

45.8-33.524.0-20332421559.4روغن های گیاهی 

19.2-13.8-15.4-13611637138420.3مواد شیمیایی

18.9-14.1-14.3-29134029216.9مواد و ترکیبات شیمیایی

14.6-12.1-12.1-67766712.4موادی که در رنگرزی و دباغی به کار میرود

8.5-3.2-12.6-36549743436.2محصوالت پزشکی و دارویی

24.3-11.6-16.6-36340433711.3موادپالستیکی، سلولز احیا شده و صمغ های مصنوعی

20.0-38.7-13815715814.10.4مواد و محصوالت شیمیایی ذکر نشده

23.0-18.9-7.4-1679184617109.9کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته

13.9-16.2-11.3-22526923819.2کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته به آن

13.0-24.4-6.4-13817216124.3انواع نخ های نساجی و محصوالت وابسته به آن 

31.6-25.8-17.5-106108891.8کاالهای ساخته شده از مواد کانی غیر فلزی

25.9-19.2-4.7-73381878011.6آهن و فوالد

30.3-26.6-15.5-3729385732613.4ماشین آالت و لوازم حمل و نقل

27.0-19.4-24.4-1896196714873.7ماشین آالت غیر الکتریکی

26.7-23.7-9.6-845100290518.6ماشین آالت، دستگاه ها و ابزارهای الکتریکی

38.1-40.9-2.2-10.0-988889869وسایل حمل و نقل

7.4-16.0-1.4-31736936316.3کاالهای ساخته شده متفرقه

0.6-7.1-18421021513.82.6لوازم علمی و حرفه ای

13.5-24.8-7.6-12214413318.8اشیای مصنوعی متفرقه و ذکر نشده
58.0-71.5-87.4104.3-58874151کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

26.3-24.5-11.3-103441050793161.6جمع کل

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد تغییر نسبت به فصل قبلفصل



 

 
 

   42 

 

 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 

 دالر ونیلیم -ماهه هر سالنه در  یواردات یکاالها ارزش -3پ جدول

 

  

سال

13911392139313941393139413931394

35.219.616.3-81967254760649254.9مواد غذایی و حیوانات زنده

2.70.50.6-26.5-246262193187لبنیات و تخم مرغ

45.111.88.3-453237914583251820.9غالت و فرآورده های آن

52.31.00.6-29.4-740559395188شکر و فرآورده های آن و عسل

2.00.70.9-20.8-291354281275قهوه، چای ، کاکائو، ادویه جات و سایر محصوالت مشابه

10.427.01.11.9-417495444564میوه ها و سبزی ها

9.50.40.5-7.9-225186171155نوشابه ها و دخانیات

2.620.03.85.9-1384151314741769مواد خام غیر خوراکی به استثنای مواد نفتی سوختنی

23.30.40.4-42.7-258278159122کائوچوی خام

24.71.01.0-16.8-503464386291الیاف نساجی ذکر نشده

16.626.50.10.2-62685772انواع کودهای خام و مواد معدنی

2.70.60.8-25.2-391335251244مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و موادمربوط به آن

31.62.82.5-24.8-142614501091746روغن های گیاهی و حیوانی

31.72.82.5-24.8-142314471088743روغن های گیاهی 

16.313.514.5-50394936523643826.1مواد شیمیایی

17.42.93.1-1062107411179234.0مواد و ترکیبات شیمیایی

10.70.60.7-2232242352105.0موادی که در رنگرزی و دباغی به کار میرود

7.03.64.3-1.9-1216141913921296محصوالت پزشکی و دارویی

13.73.33.7-16311266128011041.1موادپالستیکی، سلولز احیا شده و صمغ های مصنوعی

32.91.71.5-63655267645322.5مواد و محصوالت شیمیایی ذکر نشده

18.416.517.4-84525926641652358.3کاالهایی که طبقه بندی آنها بر حسب ماده به کار رفته در آنها صورت گرفته

16.72.32.4-17.5-9211066880733کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته به آن

22.21.61.6-4915936064712.1انواع نخ های نساجی و محصوالت وابسته به آن 

23.01.01.0-40432139430422.6کاالهای ساخته شده از مواد کانی غیر فلزی

20.67.67.7-49852704293723318.6آهن و فوالد

22.836.236.0-122289944140441084841.2ماشین آالت و لوازم حمل و نقل

15.616.317.7-578445416337535039.6ماشین آالت غیر الکتریکی

26.09.69.1-359133093717275212.4ماشین آالت، دستگاه ها و ابزارهای الکتریکی

31.210.39.1-285320943989274690.5وسایل حمل و نقل

9.33.03.5-11581069115710498.3کاالهای ساخته شده متفرقه

2.31.62.0-53655262461013.1لوازم علمی و حرفه ای

15.21.21.3-47541947139912.4اشیای مصنوعی متفرقه و ذکر نشده
41.83.62.7-1747837139981467.2کاالهایی که بر اساس نوع طبقه بندی نشدند

22.3100.0100.0-4024733450388463016716.1جمع کل

سهم )درصد(درصد تغییر
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 1334ماهه  نهواردات در  در معامله طرف یها کشور آمار -11پ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم ارزش دالری )درصد(ارزش )میلیون دالر(وزن )هزارتن(کشور طرف معامله

3650766925.4چین

4615571618.9امارات متحده عربی

148027289.0جمهوری کره 

205422577.5ترکیه

406518616.2سوئیس

174816955.6هند

36312754.2آلمان

886522.2ایتالیا

495671.9فرانسه

12855511.8هلند

6306519617.2سایر

2570430167100.0جمع



 

 
 

   4. 

 

 ریزیپژوهش مدیریت و برنامه موسسه عالی آموزش و

 (1331=111شاخص قیمت دالری صادرات و واردات ) -11پ جدول

 

 

 

وارداتصادراتسال- فصل

1388-173.496.1

1388-281.292.9

1388-387.788.5

1388-491.487.7

1389-193.089.1

1389-288.090.4

1389-393.093.8

1389-494.995.6

1390-199.4100.9

1390-2100.1100.3

1390-3101.398.6

1390-499.2100.2

1391-1100.8105.5

1391-298.4104.0

1391-397.6105.4

1391-496.2104.5

1392-195.5103.0

1392-292.6103.9

1392-390.0102.0

1392-491.2102.7

1393-192.1100.0

1393-289.398.2

1393-385.692.4

1393-484.287.1

1394-176.283.3

1394-273.683.6

1394-371.176.5
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