وضعیت تراز پرداختها -بهار 1400

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

حساب کاال؛ تراز غیرنفتی در بهار ( 1400میلیارد دالر)
صادرات غیرنفتی
8.6
%69

واردات غیرنفتی
13
%42

تراز غیرنفتی
-4.4
-% 9

تغییرات نسبت به بهار 1399

تراز کاالیی غیرنفتی کشور در فصل نخست 1400
برابر با منفی  4.4میلیارد دالر بوده که در مقایسه با
فصل مشابه سال قبل ،حدود  9درصد تضعیف شده
است.

حساب خدمات در بهار ( 1400میلیارد دالر)
کسری حساب خدمات در فصل اول  ،1400تضعیف
شده و به حدود منفی  832میلیون دالر رسیده که در
مقایسه با فصل مشابه سال قبل با افت حدود 55
درصدی مواجه شده است.

تراز حساب خدمات
-0.8

واردات خدمات

صادرات خدمات
1.3

2.1
%52

%50

-%55

حساب درآمد در بهار 1400
(میلیون دالر)
کسری حساب درآمد در فصل نخست  1400با کاهش
 69درصدی نسبت به فصل نخست  ،1399تضعیف
شده و به حدود منفی  49میلیون دالر رسیده است.

خالص حساب درآمد
-49

پرداخت درآمد

دریافت درآمد
362

411
%4

-% 1

-%69

موازنه کل پرداختها (میلیون دالر)
699
-1006
سه ماهه نخست
1400

سه ماهه نخست
1399

موازنه تراز پرداختهای کشور در بهار 1400
مثبت ،و معادل  699میلیون دالر اعالم شده که
در مقایسه با فصل مشابه سال قبل با بهبود 1.7
میلیارد دالری همراه است.
پوشش نیاز ارزی حساب جاری در بهار 1400

خالص حساب سرمایه (میلیارد دالر)
سه ماهه نخست 1399

10.5

( 15.7میلیارد دالر)
6.6

11

-2.7
سه ماهه نخست 1400
نیاز ارزی حساب جاری

-3.2

سه ماهه نخست 1400

در فصل نخست  ،1400خالص حساب سرمایه با
افت  9درصدی نسبت به فصل ابتدایی سال 1399
به حدود منفی  3.2میلیارد دالر رسیده است.

سه ماهه نخست 1399
عایدات ارزی غیرنفتی

طی سه ماهه نخست ، 1400عایدات ارزی غیرنفتی ،حدود
 10.5میلیارد دالر بوده که نسبت به سه ماهه نخست 1399
افزایش  60درصدی داشته است .در مدت زمان مذکور نیاز
ارزی حساب جاری هم معادل  15.7میلیارد دالر بوده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود 42
درصدی همراه بوده است.

بدهی خارجی در بهار ( 1400میلیارد دالر)
8.74
سه ماهه نخست 1400

8.65
سه ماهه نخست 1399

طی فصل بهار  1400بدهی ارزی کشور
 8.74میلیارد دالر بوده که افزایش تقریبا
 89میلیون دالری ( 1درصدی) نسبت به
فصل نخست سال قبل را داراست.

مهسا رجبی نژاد
آبان 1400
منبع دادهها :بانک مرکزی

