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چکیده
ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی  11ماهه نخست
 ،1399حدود  1.9میلیارد دالر بوده که نزدیک به  3درصد از کل ارزش تجارت ایران طی  11ماهه  1399را
تشکیل میدهد و نسبت به مدت زمان مشابه سال  ،1398حدود  9.4درصد کاهش یافته است .طی  11ماهه
نخست  ،1399حدود  2.4میلیون تن کاال بدون احتساب نفت خام به ارزش  933میلیون دالر ( 3درصد از کل
ارزش صادرات کاالیی (بدون احتساب نفت خام) به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به
مدت مشابه سال  ،1398به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش  17درصدی و  4درصدی همراه بوده
است.واردات کاالیی ایران نیز طی مدت مذکور از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود  2.9میلیونتن به
ارزش  1میلیارد دالر بوده ( 3درصد از کل ارزش واردات کاالیی) که نسبت به  11ماهه  1398به لحاظ وزنی
افزایش  1درصدی را تجربه کرده و به لحاظ ارزشی حدود  14درصد کاهش یافته است .
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 ارزش تجارت کاالیی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی  11ماهه نخست  ،1399حدود 1.9
میلیارد دالر بوده که نزدیک به  3درصد از کل ارزش تجارت ایران طی  11ماهه  1399را تشکیل میدهد و نسبت به مدت زمان
مشابه سال  9.4 ،1398درصد کاهش یافته است (جدول .)1
 طی  11ماهه نخست  ،1399حدود  2.4میلیون تن کاال بدون احتساب نفت خام به ارزش  933میلیون دالر ( 3درصد از کل ارزش
صادرات کاالیی (بدون احتساب نفت خام) به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال  ،1398به
لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش  17درصدی و  4درصدی همراه بوده است (جدول .)1
 طی مدت زمان مذکور صادرات ایران به دو کشور روسیه و ارمنستان از سایر کشورهای این اتحادیه بیشتر بوده است (به ترتیب
 448میلیون دالر و  284میلیون دالر) و نسبت به ده ماهه  1398به ترتیب افزایش  15درصدی و کاهش  21درصدی را تجربه
کرده است .طی مدت مورد بررسی ،مقدار وزنی صادرات ایران به دو کشور بالروس و روسیه با افزایش  21درصدی و  15درصدی
همراه بوده و صادرات ایران به مقصد سایر کشورهای ارمنستان ،قرقیزستان و قزاقستان با افت وزنی مواجه شده است .همچنین
به جز کشورهای روسیه و بالروس ،صادرات ایران به سایر کشورهای اتحادیه اوراسیا از لحاظ ارزشی با کاهش همراه بوده است.
 میانگین قیمت صادرات ایران به اوراسیا طی  11ماهه  1399برابر با  385دالر در هر تن و میانگین قیمت واردات ایران از این
منطقه برابر با  356دالر در هر تن است .باالترین میانگین قیمت صادراتی ایران به مقصد بالروس با رقم  2999دالر در هر تن،
قرقیزستان با رقم  1702دالر در هر تن و به مقصد قزاقستان با رقم  523دالر در هر تن است (جدول .)1
 واردات ایران طی  11ماهه نخست  1399از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود  2.9میلیون تن به ارزش  1میلیارد دالر بوده
( 3درصد از کل ارزش واردات کاالیی) که نسبت به  11ماهه  1398به لحاظ وزنی افزایش  1درصدی را تجربه کرده و به لحاظ
ارزشی حدود  14درصد کاهش یافته است .بیشترین میزان واردات ایران طی  11ماهه  1399در میان کشورهای اوراسیا از کشور
روسیه و به ارزش  954میلیون دالر بوده است .این مقدار نسبت به  11ماهه  1398حدود  7درصد کاهش یافته است (جدول .)1
 اگرچه تراز تجاری ایران طی  11ماهه  1399با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا منفی  84میلیون دالر بوده ،اما این مقدار نسبت
به  11ماهه  1398با بهبود  122میلیون دالری همراه بوده است .بخشی از این بهبود به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات
به طور همزمان (در کشورهای بالروس و روسیه) و بخشی از آن تنها به دلیل کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات (قرقیزستان،
قزاقستان و ارمنستان) 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  506میلیون دالر) اگرچه که نسبت به ده ماهه  1398با بهبود  125میلیون دالری به نفع ایران هم
همراه بوده است (نمودار .)1
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جدول  .1خالصه وضعیت تجارت کاالیی ایران و  5کشور عضو موافقتنامه اوراسیا طی  11ماهه 1398-99

کشور

صادرات بدون نفت خام

درصد تغییر

واردات ایران از مبدا

درصد تغییر نسبت

ایران به مقصد منتخب
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منتخب طی  11ماهه
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مشابه 1398
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نمودار  .1خالصه وضعیت تجارت کاالیی ایران و  5کشور عضو موافقتنامه اوراسیا طی  11ماهه ( 1399میلیون دالر)
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 از کل صادرات ایران به  5کشور اوراسیا طی  11ماهه  ،1399حدود  740میلیون تن با ارزش  533میلیون دالر به اقالم کشاورزی و غذایی تحت فصول  1الی  22کتاب مقررات
صادرات و واردات اختصاص داشته است .سهم این اقالم از کل صادرات غیرنفتی (بدون احتساب نفت خام) ایران به  5کشور اوراسیا از حیث وزن معادل  30.6درصد و از لحاظ
ارزشی برابر با  57.1درصد است .مقاصد اصلی صادرات کشاورزی و غذایی ایران در بین کشورهای اوراسیا  ،سه کشور روسیه با رقم  378میلیون دالر ،قزاقستان با رقم 100
میلیون دالر و قرقیزستان با رقم  26میلیون دالر هستند .در میان اقالم کشاورزی و غذایی صادر شده به کشورهای عضو این اتحادیه طی  11ماهه نخست  ،1399میوههای
خوراکی (فصل  8کتاب مقررات صادرات و واردات) با ارزش صادرات  121میلیون دالری ،بیشترین صادرات را در میان گروههای کاالیی داشتهاند (جدول.)2
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جدول  .2صادرات اقالم کشاورزی و غذایی ایران به  5کشور عضو موافقتنامه اوراسیا طی  11ماهه  1398-99به تفکیک فصول کتاب تعرفه
ردیف

فصل



1

حیوانات زنده



3

گوشت و احشاء خوراکی



4

شیر و محصوالت لبنی ،تخم پرندگان ،عسل طبیعی ،محصوالت خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جای
دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد



5

سایر محصوالت حیوانی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باش



6

نباتات زنده و محصوالت گلکاری



7

سبزیجات ،نباتات ،ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی



8

میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند



9


قهوه ،چای ،ماته و ادویه
غالت





محصوالت صنعت آرد سازی؛ مالت؛ نشاسته وفکول ،اینولین و گلوتن گندم





دانه و میوه های روغن دار ،دانه و بذر میوه های گوناگون نباتات صنعتی و دارویی ،کاه و نواله





عصاره ها و شیره ها





.مواد قابل بافت؛ سایر محصوالت نباتی کن در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد













قند و شکر و شیرینی





کاکائو و فرآورده های آن





فرآورده های غالت ،آرد ،نشاسته ،فکول یا شیر؛ نان های شیرینی





فرآورده ها از سبزیجات ،میوه ها یا از سایر اجزا ،نباتات





سایر فرآورده های خوراکی





نوشابه ها ،آبگون های الکلی و سرکه



شرح

چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل ازتفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم
های حیوانی یا نباتی
فرآورده های گوشت ،ماهی یا قشر داران ،صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات



ارزش صادرات

سهم از کل صادرات به اوراسیا

(میلیون دالر)



بدون احتساب فصل (27درصد)
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 مطابق آمارهای گمرک ،طی  11ماهه نخست سال  ،1399در میان اقالم صادراتی ایران به اوراسیا ،ارزش صادرات « نارنگیها » با کد تعرفه  08052100حدود 38
میلیون دالر بوده که با سهم  4.9درصدی (بدون احتساب فصل  )27بیشترین سهم از ارزش صادرات ایران به این گروه کشورها را به خود اختصاص داده است.
متوسط قیمت صادراتی این محصول به اوراسیا  4190دالر به ازای هر تن بوده است .پس از این محصول ،صادرات « فلفل فرنگی» و «سایر سنگ مرمر ،تراورتن،
رخام» با سهم  3.5درصد از صادرات بدون فصل ( 27حدود  27میلیون دالر) و  2.9درصد از صادرات بدون فصل ( 27حدود  23میلیون دالر) قرار دارند .متوسط
قیمت صادراتی این دو محصول طی نه ماهه نخست  1399به ترتیب  647دالر به ازای هر تن و  5652دالر به ازای هر تن است .به طور کلی ،در نه ماهه سال
 1399نزدیک  40درصد ارزش صادرات کاال ایران به اوراسیا مربوط به  20قلم کاال است (جدول .)2
جدول  .2فهرست اقالم عمده صادراتی ایران به اوراسیا طی  11ماهه 1399
سهم از صادرات
شرح

ارزش

وزن

میانگین قیمت

به اوراسیا بدون

(میلیون دالر)

(هزار تن)

(دالر بر تن)

احتساب فصل 27







(درصد)
















































ردیف

کد تعرفه





نارنگیها (شامل تنجرینها و سان سوماک)





فلفل فرنگی از نوع  capsicumيا Pimenta













پشم شیشه





لوله ها و شیلنگ های قابل ا نعطاف که دارای یک حدا قل تحمل فشار تاحد
ترکیدگی mpa/6/27باشند







خامه شیر









بیسکویتهایی که به آن ها مواد شیرین کننده افزودهاند





سایر سنگ مرمر ،تراورتن ،رخام و غیر از رخام پولیش داده شده ،شکل داده شده یا
کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده
سایررنگ ها و ورنی ها بر اساس سایر پلیمرهای سنتیتیک یا طبیعی تغییریاقته غیر
مذکور در جای دیگر با محلولهای مشخص شده در یادداشت  4فصل 32
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سهم از صادرات
ارزش

وزن

میانگین قیمت

به اوراسیا بدون

(میلیون دالر)

(هزار تن)

(دالر بر تن)

احتساب فصل 27





(درصد)







ردیف

کد تعرفه

شرح





کارتن ،قوطی ،جعبه ا زکاغذ یا مقوا ی موج دار







اجزاء و قطعات مربوط به ماشین آالت مشمول شماره های  8426،8429و 8430غیر
مذکور در جای دیگر









خرما استعمران تازه یا خشک کرده











کلم قرمز و سفید ،کلم پیچ ،کلم قمری ..و غیره،تازه یا سرد کرده













چسبها و سایر چسبانندههای آماده ،غیر مذکور در جای دیگر.













ظروف چدنی ،اهنی یا فوالدی برای گازهای فشرده یامایع شده غیر مذکور













سایر پنبه به دست آمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن













تیزابی بی دانه (انگور خشک کرده)













کیوی ،تازه













رب گوجه فرنگی













کلرورکلسیم













کاشی و چهارگوش و لوح سرامیکی برای فرش کردن یا روکش کردن آتشدان یا
دیوار؛ مکعبهای سرامیکی و همانند برای موزائیککاری حتی برروی تکیهگاه؛
سرامیکهای تمام کاری (جال دادن) با ضرب جذب آب وزن بیش از 10درصد
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 با توجه به آمارهای منتشر شده توسط گمرک ،طی  11ماهه نخست سال  ،1399در میان اقالم وارداتی ایران از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ،ارزش واردات
«سایر مخلوطهای گندم غیر مذکور در جای دیگر» با کد تعرفه  02041000حدود  211میلیون دالر بوده که با سهم  21.6درصدی بیشترین سهم از ارزش کل
واردات ایران از این گروه کشورها را به خود اختصاص داده است .متوسط قیمت واردات این محصول از اوراسیا  282دالر به ازای هر تن بوده است .پس از این
محصول ،واردات « ذرت دامی» و «جو به استثنای بذر» با سهم  16.6درصد (حدود  162میلیون دالر) و 12.4درصد (حدود  121میلیون دالر) قرار دارند .متوسط
قیمت واردات این دو محصول طی  11ماهه نخست  1399به ترتیب  243دالر به ازای هر تن و  237دالر به ازای هر تن است (جدول .)3
جدول  .3فهرست اقالم عمده وارداتی ایران از اوراسیا طی  11ماهه 1399
ردیف

کد

ارزش

شرح

تعرفه





سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در جای دیگر





ذرت دامی









جو به استثنای بذر
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا ،سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به
ضخامت بیش از  6میلیمتر از تیره کاج به جز ترموچوب





روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ یا زعفران کاذب کارتام خام





گندم معمولی





سایر ترکیبات ،ملغمه ها )(Amalgames





سایر سبزیجات غالفدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه









اجزاء و قطعات رآکتورهای هستهای
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا ،الیه بری شده یا پوست کنده به ضخامت
بیش از  6میلیمتر از گونه راش





الشه و شقه بره ،تازه یا سرد کرده





کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن









کلرور پتاسیم
عدس به استثنای بذر و دال عدس غالفدار خشک ،غالف کنده ،حتی پوست کنده یا لپه
شده


میانگین قیمت

سهم از واردات از

وزن

(دالر بر تن)




اوراسیا (درصد)




































































(میلیون دالر) (هزار تن)







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

کد

ارزش

شرح

تعرفه











آوات از الیاف سنتتیک یا مصنوعی واشیاء ساخته شده از آن.





عدس ) (Lentilخشک ،غالف کنده ،حتی پوست کنده یا شده





سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر





اکسیدهای تیتان

وزن

(دالر بر تن)

اوراسیا (درصد)





































855

252

311

85

(میلیون دالر) (هزار تن)

تخته چند الیه ،پانل روکش شده وچوب مطبق شده همانند غیر مذکور باالیه های به
ضخامت نه بیش از  6میلمتر
سایر داروها ( به استثنای محصوالت  3005 ،3002یا  ) 3006متشکل از محصوالت
مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری ،عرضه شده به شکل
مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته
بندی برای خرده فروشی



میانگین قیمت

سهم از واردات از

مجموع
منبع دادهها :گمرک ایران و محاسبات کارشناسی



