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چکیده
ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی ده ماهه نخست  ،1399حدود  1.8میلیارد
دالر بوده که نزدیک به  3درصد از کل ارزش تجارت ایران طی مدت مزبور را تشکیل میدهد و نسبت به مدت زمان مشابه سال
 ،1398حدود  8.4درصد کاهش یافته است .طی ده ماهه نخست  ،1399حدود  2.2میلیون تن کاال بدون احتساب نفت خام به ارزش
 824میلیون دالر به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال  ،1398به لحاظ وزنی و ارزشی به
ترتیب با کاهش  18درصدی و  4درصدی همراه بوده است .واردات ایران طی مدت مذکور نیز از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
حدود  2.7میلیون تن به ارزش  956میلیون دالر بوده که نسبت به ده ماهه  1398به لحاظ وزنی افزایش  7درصدی را تجربه کرده
و به لحاظ ارزشی حدود  12درصد کاهش یافته است.
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 ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی ده ماهه نخست  ،1399حدود 1.8
میلیارد دالر بوده که نزدیک به  3درصد از کل ارزش تجارت ایران طی ده ماهه  1399را تشکیل میدهد و نسبت به مدت زمان
مشابه سال  8.4 ،1398درصد کاهش یافته است.
 طی ده ماهه نخست  ،1399حدود  2.2میلیون تن کاال بدون احتساب نفت خام به ارزش  824میلیون دالر ( 2.9درصد از کل
ارزش صادرات کاالیی (بدون احتساب نفت خام و فصل  ))27به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت
مشابه سال  ،1398به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش  18درصدی و  4درصدی همراه بوده است.
 طی مدت زمان مذکور صادرات ایران به دو کشور روسیه و ارمنستان از سایر کشورهای این اتحادیه بیشتر بوده است (به ترتیب
 387میلیون دالر و  265میلیون دالر) و نسبت به ده ماهه  1398به ترتیب افزایش  29درصدی و کاهش  27درصدی را تجربه
کرده است .طی مدت مورد بررسی ،مقدار وزنی صادرات ایران به دو کشور بالروس با افزایش  44درصدی و به کشور روسیه با
افزایش  26درصدی همراه بوده و صادرات ایران به مقصد سایر کشورهای ارمنستان ،قرقیزستان و قزاقستان با افت وزنی مواجه
شده است .همچنین به جز کشورهای ارمنستان و قرقیزستان ،صادرات ایران به سایر کشورهای اتحادیه اوراسیا از لحاظ ارزشی با
افزایش همراه بوده است.
 میانگین قیمت صادرات ایران به اوراسیا طی ده ماهه  1399برابر با  375دالر در هر تن و میانگین قیمت واردات ایران از این
منطقه برابر با  351دالر در هر تن است .باالترین میانگین قیمت صادراتی ایران به مقصد بالروس با رقم  2988دالر در هر تن،
قزاقستان با رقم  527دالر در هر تن و به مقصد روسیه با رقم  478دالر در هر تن است.
 از کل صادرات ایران به  5کشور اوراسیا طی ده ماهه  ،1399حدود  610میلیون تن با ارزش  458میلیون دالر به اقالم کشاورزی
و غذایی تحت فصول  1الی  22کتاب مقررات صادرات و واردات اختصاص داشته است .سهم این اقالم از کل صادرات ایران به
 5کشور اوراسیا از حیث وزن معادل  27.8درصد و از لحاظ ارزشی برابر با  55.6درصد است .مقاصد اصلی صادرات کشاورزی و
غذایی ایران در بین کشورهای اوراسیا  ،سه کشور روسیه با رقم  327میلیون دالر ،قزاقستان با رقم  85میلیون دالر و قرقیزستان
با رقم  21میلیون دالر هستند.
 واردات ایران طی ده ماهه نخست  1399از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود  2.7میلیون تن به ارزش  956میلیون دالر
بوده ( 3.1درصد از کل ارزش واردات کاالیی) که نسبت به ده ماهه  1398به لحاظ وزنی افزایش  7درصدی را تجربه کرده و به
لحاظ ارزشی حدود  12درصد کاهش یافته است .بیشترین میزان واردات ایران طی ده ماهه  1399در میان کشورهای اوراسیا از
کشور روسیه و به ارزش  901میلیون دالر بوده است .این مقدار نسبت به ده ماهه  1398حدود  4درصد کاهش یافته است.
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 اگرچه تراز تجاری ایران طی ده ماهه  1399با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا منفی  132میلیون دالر بوده ،اما این مقدار نسبت
به ده ماهه  1398با بهبود  88میلیون دالری همراه بوده است .بخشی از این بهبود به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات به
طور همزمان (بالروس ،قزاقستان و روسیه) و بخشی از آن تنها به دلیل کاهش واردات (قرقیزستان) بوده است .تراز تجاری ایران
طی مدت زمان مذکور با کشورهای ارمنستان و قرقیزستان تضعیف شده است.
 شایان ذکر است در مبادالت تجاری ایران با  5عضو اتحادیه اوراسیا طی ده ماهه  ،1399تراز تجاری ایران بیش از سایر کشورها
به نفع روسیه بوده (منفی  514میلیون دالر) اگرچه که نسبت به ده ماهه  1398با بهبود  106میلیون دالری به نفع ایران هم
همراه بوده است.
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خالصه وضعیت تجارت کاالیی ایران و  5کشور عضو موافقتنامه اوراسیا طی ده ماهه 1398-99
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