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

مروری بر وضعیت تجارت امریکا
طی نه ماهه نخست سال 2019

میزان صادرات و واردات کاال و خدمات امریکا طی نه ماهه ابتدایی سال  2019به ترتیب حدود  1.9هزارمیلیارد دالر و  2.3هزارمیلیارد
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال  2018حدود  0.37درصد کاهش و  0.76درصد افزایش یافته و تراز تجاری این کشور در بازه
زمانی مذکور منفی بوده است .طی  9ماهه نخست  ،2019تراز تجارت کاالیی امریکا با چین با کسری  266میلیارد دالری همراه بوده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است .در ادامه به جزئیات بیشتری در رابطه با آخرین وضعیت تجارت امریکا به تفکیک
گروه های کاال و خدمات و همچنین روابط تجاری آن با اتحادیه اروپا و کشورهای چین ،مکزیک و کانادا پرداخته می شود.
تهیه شده توسط مهسا رجبیژناد
آبان ماه 1398

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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 نگاه کلی به تجارت کاال و خدمات امریکا
امریکا در سال  2018حدود  5.6هزارمیلیارد دالر تجارت کاال و خدمات انجام داده که حدود  2.5هزارمیلیارد دالر آن مربوط
به صادرات کاال و خدمات و حدود  3.1هزارمیلیارد دالر آن نیز به واردات کاال و خدمات این کشور اختصاص داشته است.
مطابق نمودار  ،1صادرات و واردات کاال و خدمات آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019به ترتیب با رشد منفی  0.37درصدی
و مثبت  0.76درصدی نسبت به مدت مشابه سال  ،2018به حدود  1.87هزارمیلیارد دالر و  2.35هزارمیلیارد دالر رسیده است.
شایان ذکر است تراز تجاری آمریکا در تمامی فصول سال  2018و 9ماهه سال  2019همواره منفی بوده و تغییرات اعمال
شده در رابطه با افزایش نرخ تعرفه برای برخی مبادی وارداتی ،تغییر قابل توجهی در کسری تراز تجاری این کشور ،ایجاد
نکرده است.
نمودار .1روند فصلی صادرات ،واردات و تراز تجاری آمریکا طی سال  2018و ( 2019میلیارد دالر)
2200
1800
1400
1000
600
200
-200

فصل سوم

فصل دوم

فصل اول

فصل چهارم

فصل سوم

فصل دوم

فصل اول

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

621.23

622.32

626.97

623.76

626.24

633.19

618.12

صادرات

782.75

785.66

783.44

794.91

789.66

773.19

771.23

واردات

-162

-163

-156

-171

-163

-140

-153

منبع :داده های ملی امریکا و محاسبات کارشناسی

2

تراز تجاری
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 تجارت کاالیی امریکا
 صادرات

همانطور که از نمودار  2مشخص است ،صادرات کاالیی امریکا روند نزولی را از فصل سوم سال  2018آغاز کرده که در فصل
نخست سال  2019این روند متوقف شده و مجدداً تا فصل سوم سال  2019ادامه یافته است .در مجموع ،ارزش صادرات
کاالیی آمریکا در  9ماهه سال  2019حدود  1.2هزارمیلیارد دالر بوده که نسبت به  9ماهه سال  2018حدود  0.8درصد افت
کرده است.
نمودار .2صادرات کاالیی فصلی امریکا در سال  2018و ( 2019میلیارد دالر)
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همانطور که از نمودار  4مشخص است ،در نه ماهه نخست سال  ،2019سهم صادرات "کاالهای سرمایهای به جز خودرو"
(تقریباً  413میلیارد دالر)" ،تجهیزات و مواد صنعتی" (تقریباً  395میلیارد دالر) و "کاالهای مصرفی به جز مواد غذایی و
اتومبیل" (تقریباً  157میلیارد دالر) به ترتیب  34درصد 32 ،درصد و  13درصد بوده که از سایر زیر گروهها بیشتر است .شایان
ذکر است که در نه ماهه نخست سال  2019تنها ارزش صادرات "سایر کاالهای عمومی"" ،کاالهای مصرفی به جز مواد
غذایی و اتومبیل" و "وسایل نقلیه خودرو  ،قطعات و موتورها" به ترتیب با حدود  12درصد 2 ،درصد و  1.6درصد نسبت به
سال  ،2018افزایش یافته است.
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نمودار  .3سهم صادرات گروههای کاالیی امریکا در نه ماهه

نمودار  .4سهم صادرات گروههای کاالیی امریکا در نه

نخست سال 2018

ماهه نخست سال 2019

مواد غذایی ،خوراک

مواد غذایی،

سایر کاالهای عمومی3.40 ,

خوراک و نوشیدنی,

کاالهای مصرفی به جز

و نوشیدنی8.33 ,

سایر کاالهای عمومی3.81 ,

8.31

مواد غذایی و اتومبیل,

کاالهای مصرفی به
جز مواد غذایی و

12.39

اتومبیل12.65 ,
تجهیزات و مواد
صنعتی32.16 ,

وسایل نقلیه خودرو ،

تجهیزات و مواد

قطعات و موتورها,

صنعتی31.92 ,

وسایل نقلیه خودرو ،
کاالهای سرمایه

قطعات و موتورها,

ای به جز خودرو,

ای به جز خودرو,
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کاالهای سرمایه
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مطابق جدول  ،2عمدهترین مقاصد صادرات کاالیی امریکا در نه ماهه نخست سال  2019شامل کشورهای کانادا ،مکزیک و
چین به ترتیب با سهم حدود  14.5درصد 13 ،درصد و  5.4درصد از کل صادرات این کشور میباشد .همانطور که مشخص
است در نه ماهه نخست سال  2018نیز سه کشور مذکور عمدهترین مقاصد صادراتی این کشور بودهاند با این تفاوت که میزان
صادرات امریکا به چین در نه ماهه نخست سال  2019نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،حدود  15درصد و صادرات به
کشورهای کانادا و مکزیک به ترتیب حدود  2.1درصد و  2.2درصد کاهش یافته است( .جدول .)1
میزان صادرات آمریکا به اتحادیه اروپا در نه ماهه نخست سال  2019نسبت به نه ماهه نخست سال  2018حدود  6درصد
افزایش یافته و به حدود  253میلیارد دالر رسیده؛ این درحالی است که میزان صادرات این کشور به کشورهای عضو اوپک
با حدود  4درصد افت همراه بوده و به حدود  39میلیارد دالر رسیده است .همچنین میزان صادرات به سایر کشورها در نه ماهه
نخست سال  2019نسبت به نه ماهه نخست سال  2018حدود  2درصد افزایش یافته است (جدول  1و .)2
همانطور که از جداول  1و  2مشخص است ،میزان صادرات آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019نسبت به مدت مشابه سال
 2018به کشورهای کانادا ،مکزیک ،چین ،سنگاپور ،هنگکنگ و عربستان سعودی کاهش یافته و بیشترین کاهش به ترتیب
با 16درصد و  15درصد مربوط به کشورهای هنگکنگ و چین بوده است؛ درحالی که در همین بازه زمانی ،میزان صادرات
امریکا به کشورهای ژاپن ،بریتانیا ،آلمان ،جمهوری کره ،برزیل ،فرانسه ،هند ،تایوان و ایتالیا ،افزایش یافته است.
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جدول .1مقاصد صادرات کاالیی آمریکا در نه ماهه

جدول .2مقاصد صادرات کاالیی آمریکا در نه ماهه

نخست (2018میلیارد دالر)

نخست (2019میلیارد دالر)
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کشور

نه ماهه نخست 2018

ردیف
















355.72
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 واردات

مطابق نمودار  ،5روند صعودی واردات کاالیی امریکا که از فصل نخست سال  2018آغاز شده بود در فصل نخست سال
 2019متوقف شده و مجددا در فصل دوم سال  2019افزایش و مجددا در فصل سوم سال  2019کاهش یافته است .میزان
ارزش واردات کاالیی آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019حدود  1.9هزارمیلیارد دالر بوده که نسبت به نه ماهه نخست
سال  2018حدود  0.2درصد کاهش یافته است.
نمودار  .5روند فصلی واردات کاالیی امریکا در سال  2018و ( 2019میلیارد دالر)
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طی نه ماهه نخست سال  ،2019سهم واردات "کاالهای سرمایهای به جز خودرو" (تقریباً  512میلیارد دالر) " ،کاالهای
مصرفی به جز مواد غذایی و اتومبیل" (تقریباً  500میلیارد دالر) و "تجهیزات و مواد صنعتی" (تقریباً  400میلیارد دالر) از کل
واردات کاالیی امریکا به ترتیب با سهم  27درصد 26 ،درصد و  21درصد ،بوده است .همچنین در نه ماهه نخست سال 2018
زیرگروههای مذکور باالترین سهم را به خود اختصاص دادهاند .شایان ذکر است که در نه ماهه نخست سال  2019تنها ارزش
واردات "تجهیزات و مواد صنعتی" و "کاالهای سرمایهای به جز خودرو" به ترتیب با حدود  9درصد و  1.7درصد نسبت به
نه ماهه نخست سال  2018کاهش یافته و ارزش سایر زیر گروهها ،با افزایش همراه بوده است.
نمودار  .6سهم واردات زیرگروههای کاالهای عمومی در نه

نمودار  .7سهم واردات زیرگروههای کاالهای عمومی در

ماهه نخست سال 2018

سایر کاالهای عمومی

مواد غذایی ،خوراک و نوشیدنی

%4

%6

کاالهای مصرفی به جز

نه ماهه نخست سال 2019

مواد غذایی،

سایر کاالهای عمومی

خوراک و نوشیدنی

%5
کاالهای مصرفی

%6

تجهیزات و

مواد غذایی و اتومبیل

تجهیزات و

مواد صنعتی

%25

مواد صنعتی
%21

%23
کاالهای سرمایه
ای به جز خودرو
%27

کاالهای سرمایه

وسایل نقلیه خودرو 6،
قطعات و موتورها

ای به جز خودرو
%27

%15
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مطابق جدول  ،4عمدهترین مبادی وارداتی امریکا در نه ماهه نخست سال  2019شامل کشورهای چین ،مکزیک و کانادا به
ترتیب با سهم حدود  15درصد 12 ،درصد و  10درصد از کل واردات این کشور ،است .همانطور که مشخص است در نه ماهه
نخست سال  2018نیز سه کشور مذکور عمدهترین مبادی وارداتی این کشور بوده با این تفاوت که میزان واردات از چین
حدود  14درصد در نه ماهه نخست سال  2019نسبت به مدت مشابه سال  2018کاهش یافته است .همچنین میزان واردات
کاالیی امریکا در سال  2019نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مکزیک با حدود  5درصد افزایش و از کانادا با حدود یک
درصد کاهش همراه بوده است (جدول .)3
میزان واردات کاالیی آمریکا از اتحادیه اروپا در نه ماهه نخست سال  2019نسبت به نه ماهه نخست سال  2018حدود 7
درصد افزایش یافته و به حدود  362.2میلیارد دالر رسیده است؛ این درحالی است که میزان واردات این کشور از کشورهای
عضو اوپک حدود  30درصد کاهش داشته و به رقم تقریبی  36.3میلیارد دالر رسیده است .همچنین میزان واردات آمریکا از
سایر کشورها در نه ماهه نخست سال  2019نسبت به نه ماهه نخست سال  2018حدود  3درصد افزایش داشته است (جداول
 3و .)4
همانطور که از جداول 3و  4مشخص است ،میزان واردات آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019نسبت به مدت مشابه سال
 2018از کشورهای کانادا ،چین ،هنگکنگ و عربستان سعودی کاهش یافته که بیشترین کاهش به ترتیب با حدود  36درصد
و  32درصد ،متعلق به کشورهای عربستانسعودی و هنگکنگ بوده است؛ این در حالی است که طی همین مدت ،صادرات
امریکا به کشورهای ژاپن ،بریتانیا ،آلمان ،کره ،برزیل ،مکزیک ،سنگاپور ،فرانسه ،هند ،تایوان و ایتالیا افزایش یافته است.
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جدول  .3مبادی واردات کاالیی آمریکا در نه ماهه

جدول  .4مبادی واردات کاالیی آمریکا در نه ماهه

نخست سال ( 2018میلیارد دالر)

نخست سال ( 2019میلیارد دالر)

کشور

ردیف


چین



مکریک



کانادا



ژاپن



آلمان



کره



بریتانیا



ایتالیا



هند



فرانسه



تایوان



برزیل



سنگاپور



عربستان سعودی



هنگ کنگ



سایر کشورها



اتحادیه اروپا



اعضای اوپک

نه ماهه نخست 2018

ردیف

404.237
258.281
241.242
105.741
94.636
54.152
44.953
40.776
40.453
39.342
33.416
23.251
19.962
16.73
4.922
475.269
362.21
51.709
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 تجارت خدمات امریکا
 صادرات

مطابق نمودار  ،8روند نزولی صادرات خدمات امریکا در فصل سوم سال  2018متوقف شده و پس از آن تا فصل اول سال
 2019روند رو به رشدی را در پیش گرفته و پس از آن مجددا تا فصل سوم  2019کاهش یافته است .میزان ارزش صادراتی
خدمات آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019حدود  623.2میلیارد دالر بوده که نسبت به نه ماهه ابتدایی سال  2018حدود
 0.48درصد افزایش یافته است.
نمودار  .8روند فصلی صادرات خدمات امریکا در نه ماهه نخست سال  2018و ( 2019میلیارد دالر)
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با توجه به نمودار  ،9عمدهترین گروه خدمات صادرات آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019مربوط به "سفر" است که حدود
 26درصد صادرات این کشور را معادل تقریباً  161میلیارد دالر ،در بر میگیرد و پس از آن "سایر خدمات تجاری" (تقریبا
ً 130میلیارد دالر) و "هزینه استفاده از مالکیت فکری" (تقریباً  94میلیارد دالر) به ترتیب با  21درصد و  15درصد قرار دارند.
کمترین میزان صادرات خدمات آمریکا نیز در نه ماهه سال  2019با سهم حدود  1.3درصد مربوط به "خدمات بیمهای"
میباشد .صادرات امریکا در نه ماهه نخست سال  2019در گروههای" کاالها و خدمات دولت"" ،هزینه استفاده از مالکیت
فکری"" ،خدمات مالی"" ،حملونقل"و "سفر" به ترتیب با حدود  5درصد 4 ،درصد 2 ،درصد 1.7 ،درصد و  0.6درصد
کاهش همراه بوده ودر سایر گروهها نسبت به نه ماهه نخست سال  2018افزایش یافته است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار  .9گروههای عمده خدمات صادراتی امریکا در نه ماهه نخست سال  2018و ( 2019میلیارد دالر(
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به دلیل در دسترس نبودن اطالعات مربوط به تجارت خدمات به تفکیک کشوری در نه ماهه نخست  ،2019از اطالعات
مربوط به نیمه نخست سال  2019استفاده شده است .مطابق جدول  ،6عمدهترین مقاصد صادراتی خدمات امریکا در نیمه
ابتدایی سال  2019شامل کشورهای بریتانیا ،کانادا و چین به ترتیب با سهم حدود  7درصد 6 ،درصد و  5درصد از کل صادرات
خدمات این کشور ،هستند .همانطور که مشخص است در نیمه ابتدایی سال  2018نیز سه کشور مذکور عمدهترین مقاصد
صادرات خدمات این کشور بودهاند با این تفاوت که ارزش صادرات خدمات به کشور چین در نیمه ابتدایی سال  2019نسبت
به نیمه ابتدایی سال  2018با حدود  4درصد کاهش همراه بوده است (جدول .)5
میزان صادرات خدمات آمریکا به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اوپک به ترتیب با رشد حدود  3درصدی و منفی 14.2
درصدی در نیمه نخست سال  2019نسبت به نیمه نخست سال  2018به حدود  130.2میلیارد دالر و  14.72میلیارد دالر
رسیده است .همچنین میزان صادرات خدمات امریکا به سایر کشورها در نیمه نخست سال  2019نسبت به نیمه نخست سال
 2018حدود  0.4درصد افزایش یافته است(جداول  5و .)6
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معاونت بررسی های اقتصادی

همانطور که از جداول  5و  6مشخص است ،میزان صادرات خدمات آمریکا در نیمه نخست سال  2019نسبت به سال 2018
به کشورهای برزیل ،مکزیک ،چین ،کره ،تایوان و عربستانسعودی کاهش یافته که بیشترین کاهش به ترتیب با حدود 11
درصد و  5درصد متعلق به کشورهای برزیل و جمهوری کره بوده است؛ درحالی که طی همین مدت ،صادرات خدمات امریکا
به کشورهای ژاپن ،بریتانیا ،آلمان ،کانادا ،هنگکنگ ،سنگاپور ،فرانسه ،هند ،و ایتالیا رشد کرده است.
جدول  .6مقاصد صادرات خدمات آمریکا

جدول  .5مقاصد صادرات خدمات آمریکا

در نیمه نخست سال (2019میلیارد دالر)

در نیمه نخست سال (2018میلیارد دالر)
نیمه نخست 2018
کشور
ردیف
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معاونت بررسی های اقتصادی

 واردات

مطابق نمودار  ،10واردات خدمات آمریکا همواره با روندی صعودی از فصل سوم سال  2018تا فصل سوم سال  2019همراه
بوده است .میزان ارزش واردات خدمات آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019حدود  445میلیارد دالر بوده است که نسبت به
مدت مشابه سال  2018حدود  5.5درصد افزایش یافته است.
نمودار .10روند فصلی واردات خدمات امریکا در سال  2018و ( 2019میلیارد دالر)
149

152
150
148
146
144
142
140
138
136
134

148

142

فصل سوم

فصل دوم  2019فصل اول  2019فصل چهارم
2018

2019

فصل سوم

فصل دوم  2018فصل اول 2018

2018

منبع :داده های ملی امریکا و محاسبات کارشناسی

با توجه به نمودار  ،11عمدهترین گروه خدمات وارداتی آمریکا در نه ماهه نخست سال  2019مربوط به "سفر" است که حدود
 25درصد واردات خدمات این کشور را (تقریباً  113.4میلیارد دالر) در بر میگیرد و پس از آن "سایر خدمات تجاری"(تقریباً
 88میلیارد دالر) و "حملونقل" (تقریباً  82.4میلیارد دالر) به ترتیب با  20درصد و  19درصد قرار دارند .کمترین میزان
واردات خدمات آمریکا نیز در نه ماهه نخست سال  2019با سهم حدود  1درصد مربوط به "خدمات تعمیر و نگهداری" است.
واردات خدمات امریکا در نه ماهه اول سال  2019در تمامی گروهها نسبت به سال  2018افزایش یافته که بیشترین افزایش
به ترتیب با حدود  17درصد و  10درصد متعلق به"خدمات بیمهای" و"خدمات مالی" بوده است.
نمودار  .11گروههای عمده خدمات وارداتی امریکا در نه ماهه نخست سال  2018و ( 2019میلیارد دالر)
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

به دلیل در دسترس نبودن اطالعات مربوط به تجارت خدمات به تفکیک کشوری در نه ماهه نخست  2019در زمان تهیه
گزارش ،از اطالعات مربوط به نیمه نخست سال  2019استفاده شده است .مطابق جدول  ،8عمدهترین مبادی وارداتی خدمات
امریکا در نیمه ابتدایی سال  2019شامل کشورهای بریتانیا ،کانادا و ژاپن به ترتیب با سهم حدود  8درصد 4.6 ،درصد و 4.5
درصد از کل واردات خدمات این کشور ،هستند که در نیمه ابتدایی سال  2018نیز سه کشور مذکور عمدهترین مبادی واردات
این کشور بودهاند.
میزان واردات خدمات آمریکا در نیمه نخست سال  2019نسبت به نیمه نخست سال  2018از اتحادیه اروپا حدود  6.2درصد
افزایش یافته و به حدود  104میلیارد دالر رسیده است؛ این درحالی است که طی همین مدت ،میزان واردات خدمات امریکا
از کشورهای عضو اوپک با حدود  9.6درصد افت همراه بوده و به رقم  5.4میلیارد دالر رسیده است .همچنین میزان واردات
خدمات امریکا از سایر کشورها در نیمه نخست سال  2019نسبت به نیمه نخست سال  2018حدود  8درصد رشد کرده است
(جدول  7و .)8
همانطور که از جداول  7و  8مشخص است ،میزان واردات خدمات آمریکا در نیمه اول سال  2019نسبت به مدت مشابه سال
 2018از کشورهای برزیل ،هند ،تایوان و عربستانسعودی کاهش یافته که بیشترین کاهش به ترتیب با نرخ منفی  4.3درصد
و منفی  3.7درصد متعلق به کشورهای برزیل و عربستان سعودی بوده است؛ درحالی که در همین بازه زمانی ،واردات خدمات
امریکا از کشورهای ژاپن ،بریتانیا ،آلمان ،کانادا ،هنگکنگ ،سنگاپور ،فرانسه ،مکزیک ،چین ،جمهوری کره و ایتالیا ،افزایش
یافته است.
جدول  .7مبادی واردات خدمات آمریکا

جدول  .8مبادی واردات خدمات آمریکا

در نیمه نخست سال ( 2018میلیارد دالر)
کشور

در نیمه نخست سال ( 2019میلیارد دالر)
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تراز تجاری آمریکا با جهان
طی نه ماهه نخست سال  ،2019کسری تراز تجارت کاالیی امریکا افزایش یافته است .در نه ماهه نخست  ،2018کسری
تراز تجاری امریکا برابر با  655.01میلیارددالر بوده که در نه ماهه نخست سال  2019با افزایش حدود  5میلیارددالری ،حدود
 660میلیارد دالر شده است .در این مدت عامل اصلی افزایش کسری تجاری در بخش کاالیی ،کاهش بیشتر صادرات نسبت
به کاهش واردات ،بوده است.
در بخش خدمات ،تراز تجاری امریکا به علت بیشتر بودن صادرات از واردات ،مثبت است و طی نه ماهه نخست ،2019
صادرات خدمات حدود  3میلیارددالر افزایش داشته ولی به علت بیشی گرفتن رشد واردات به میزان حدود  23میلیارددالر ،از
تراز تجاری مثبت امریکا در این بازه زمانی ،کاسته شده و به  178.4میلیارددالر رسیده است.
در مجموع واردات بیشتر کاالوخدمات از صادرات همین اقالم امریکا طی نه ماهه نخست  2019در مقایسه با نه ماهه نخست
 ،2018باعث تشدید کسری تجاری این کشور شده است.
جدول  .9تراز تجاری امریکا با جهان طی نه ماهه نخست  2018-2019به تفکیک کاال و خدمات (میلیارد دالر)
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کل تجارت آمریکا با جهان
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تجارت خدمات واردات
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

تراز تجاری امریکا با چین
به دنبال افزایش برخی تعرفههای مرتبط با اقالم وارداتی چین به امریکا طی سال  2018و  ،2019با هدف کاهش کسری
تراز تجاری امریکا با چین ،انتظار میرفت آثار این اقدامات در مبادالت تجاری دو کشور تاثیر بگذارد .بررسی آمار تجارت
کاالیی امریکا با چین (جدول  )10نشان میدهد طی نه ماهه نخست سال  2019در مقایسه با مدت مشابه سال  ،2018هم
صادرات کاالیی امریکا به چین و هم واردات کاالیی امریکا از چین ،کاهش داشته است .طی این مدت ،صادرات کاالیی امریکا
به چین  14.2میلیارددالر افت کرده و در مقابل واردات کاالیی امریکا از چین هم حدود  55میلیارددالر کاهش یافته است.
برآیند این دو اتفاق اگرچه باعث بهبود  40.3میلیارددالری کسری تجاری امریکا با چین شده ولی رقم کسب شده ،نتوانسته
تراز منفی حدود  267میلیارددالری امریکا با چین را پوشش دهد.
در بخش تجارت خدمات ،با توجه به اینکه اطالعات مربوط به نه ماهه نخست سال  2019به تفکیک کشور در زمان تهیه
گزارش ،منتشر نشده است ،تجارت خدمات آمریکا در نیمه نخست سال  2019مورد بررسی قرار میگیرد .طی نیمه نخست
سال  ،2019کاهش صادرات خدمات امریکا به چین با اثر افزایش صادرات خدمات چین به امریکا ،خنثی شده به نحوی که
در نهایت تغییر چندانی در تراز تجاری امریکا با چین در حوزه خدمات روی نداده و حدود  1.9میلیارددالر از مازاد تراز تجاری
امریکا با چین ،کاسته شده است .با توجه به بیشتر بودن کسری تراز تجاری کاالیی امریکا با چین طی نیمه نخست سال
 2019در مقایسه با مازاد تراز تجاری خدمات فیمابین دو کشور ،در مجموع همچنان تراز تجاری کاال و خدمات امریکا با کشور
چین منفی و نسبتآً قابل توجه است.

جدول  .10تراز تجاری کاالیی امریکا با چین طی نه ماهه نخست ( 2018-2019میلیارد دالر)
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

تراز تجاری امریکا با اتحادیه اروپا
مطابق جدول  ،11طی نه ماهه نخست سال  ،2019تراز تجارت کاالیی آمریکا با اتحادیه اروپا با کسری مواجه بوده است.
بررسی آمار تجارت کاالیی امریکا با اتحادیه اروپا نشان میدهد که طی نه ماهه نخست سال  2019در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته ،هم صادرات امریکا به اتحادیه اروپا و هم واردات کاالیی امریکا از این اتحادیه ،افزایش یافته است .با وجود
افزایش حدود  15میلیارد دالری صادرات کاالیی آمریکا به اتحادیه اروپا در مدت زمان مذکور ،به دلیل افزایش حدود 26
میلیارد دالری واردات کاالیی آمریکا از اتحادیه اروپا ،کسری تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا در نه ماهه نخست  2019نسبت
به نه ماهه نخست  ،2018حدود  9درصد افزایش یافته است.
با توجه عدم انتشار اطالعات مربوط به تجارت خدمات به تفکیک کشور در نه ماهه سال  2019در زمان تهیه گزارش ،در این
قسمت به بررسی تجارت خدمات طی نیمه نخست سال  2019پرداخته میشود .در بخش تجارت خدمات  ،افزایش حدود 3
درصدی صادرات خدمات آمریکا به اتحادیه اروپا در نیمه ابتدایی  2019نسبت به مدت مشابه سال گذشته نتوانسته است از
افزایش  6درصدی واردات خدمات از این اتحادیه پیشی بگیرد ،لذا ،در مدت زمان مذکورکسری تراز تجاری آمریکا با اتحادیه
اروپا در حوزه خدمات حدود  3میلیارد دالر افزایش یافته است .شایان ذکر است طی نیمه نخست سال  ،2019با توجه به منفی
بودن توام تراز تجارت کاالیی و خدمات امریکا با اتحادیه اروپا  ،در مجموع همچنان تراز تجاری امریکا با این اتحادیه منفی
است.

جدول  .11تراز تجارت کاالیی امریکا با اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست ( 2018-2019میلیارد دالر)
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کل تجارت آمریکا با اتحادیه اروپا
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

تراز تجاری امریکا با کانادا
باتوجه به جدول  ،12طی نه ماهه نخست  ،2019تراز تجاری آمریکا با کانادا ،با کسری همراه بوده است .طبق آمار تجارت
کاالیی آمریکا با کانادا طی نه ماهه نخست  2019نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ،همزمان صادرات و واردات آمریکا
از کانادا کاهش یافته است .با وجود کاهش  2.7میلیارد دالری واردات کاالیی آمریکا از کانادا ،به دلیل کاهش بیشتر صادرات
به میزان حدود  5میلیارد دالر ،کسری تجاری آمریکا با کانادا طی نه ماهه نخست  2019نسبت به نه ماهه  2018افزایش
یافته است.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد به دلیل عدم دسترسی به اطالعات نه ماهه بخش خدمات به تفکیک کشور ،تجارت خدمات
طی نیمه نخست سال  2019مورد بررسی قرار میگیرد .در نیمه نخست سال  ،2019با وجود افزایش  960میلیون دالری
واردات خدمات آمریکا به کانادا ،همچنان مقدار صادارت آمریکا به این کشور بیشتر بوده و به همین دلیل تراز تجاری آمریکا
در بخش خدمات با این کشور مثبت بوده ولی این مقدار نسبت به نیمه نخست سال  2018با حدود  5درصد کاهش همراه
بوده است .شایان ذکر است طی نیمه نخست  ،2019تراز تجاری مثبت آمریکا در بخش خدمات توانسته است کسری تراز
تجاری کاالیی را جبران کرده و به همین دلیل به طور کلی تراز تجاری آمریکا با کانادا مثبت بوده است.

جدول  .12تراز تجارت کاالیی امریکا با کانادا طی نه ماهه نخست ( 2018-2019میلیارد دالر)

نه ماهه نخست
2019






واردات









تراز تجاری









کل تجارت آمریکا با کانادا
صادرات
تجارت کاال

نه ماهه نخست
2018


منبع :داده های ملی امریکا و محاسبات کارشناسی

17

مقدار تغییر درصد تغییر

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

تراز تجاری امریکا با مکزیک
همانطور که از جدول  13مشخص است ،طی نه ماهه نخست سال  ،2019کسری تراز تجارت کاالیی امریکا با مکزیک
افزایش یافته است .در نه ماهه نخست  2018کسری تراز تجارت کاالیی امریکا با مکزیک حدود  59میلیارد دالر بوده که در
نه ماهه نخست سال  2019با افزایش  17میلیارد دالری ،به حدود  76میلیارد دالر رسیده است .در این مدت عامل اصلی
افزایش کسری تجاری در بخش کاالیی ،کاهش همزمان صادرات و افزایش واردات ،بوده است.
درنیمه نخست سال  2019تراز تجاری آمریکا با مکزیک در بخش خدمات نسبت به نیمه نخست  2018حدود  540میلیون
دالر کاهش یافته و به  3.63میلیارد دالر رسیده است .کاهش حدود  13درصدی تراز تجاری آمریکا با مکزیک در نیمه نخست
 2019نسبت به نیمه نخست  2018به دلیل کاهش  340میلیون دالری صادرات خدمات و افزایش  200میلیون دالری واردات
خدمات از این کشور در بازه مذکور بوده است .شایان ذکر است مثبت بودن تراز تجارت خدمات آمریکا با مکزیک در نیمه
نخست  2019نتوانسته است کسری حدود  53میلیارد دالری تجارت کاالیی را خنثی کند ،لذا به طور کلی تراز تجاری آمریکا
با کانادا در نیمه نخست  2019به نفع کشور مکزیک بوده است.
جدول  .13تراز تجارت کاالیی امریکا با مکزیک طی نه ماهه نخست ( 2018-2019میلیارد دالر)
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