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سازمان توسعه تجارت ایران

نقشه جغرافیایی ایران و  15کشور همسایه آبی  -خاکی
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سازمان توسعه تجارت ایران

بررسی اجمالی روند تجارت ایران با کشورهای همسایه در یک دهه گذشته
پس از توفیق در مذاکرات هستهای و گشایش فصل جدید تعامالت سیاسی -اقتصادی با کشورهای
جهان ،شناسایی فرصتها و بهرهبرداری به موقع از آنها در دستور کار کلیه بخشهای دولتی به ویژه
سازمان توسعه تجارت قرار گرفت .بدیهی است که در این راستا نگاه علمی و کارشناسانه این سازمان،
جهت ارائه تصویر روشنی از وضعیت تجارت ایران با جهان به ویژه با شرکای تجاری ،در سیاستگذاری
و تصمیم سازیهای دولت کارگشا خواهد بود .لذا در گزارش پیش رو روند تجارت بین ایران و  15کشور
همسایه (با مرز مشترک خاکی و آبی) در یک دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است .گزارش حاضر
در قالب تصویر کلی از روند تجارت با هرکدام از  15کشور همسایه ،میزان ثبات و پایداری جریان صادرات
و واردات کشورمان با این کشور ها با توجه به تحوالت سیاسی ،منطقهای و بینالمللی (دراین بازه زمانی)،
نظیراعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران در یک دهه گذشته را به نمایش می گذارد.
عالوه بر این تغییر و تحول ساختار کلی سبد کاالی صادراتی و همچنین تراز تجاری و جهتگیری آن
را نشان می دهد به عبارت دیگر گزارش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا در گذر زمان
ترکیب کاالی صادرات ایران به سمت مصنوعات با ارزشافزوده و فناوری باال سوق پیدا کرده یا خیر،
همچنین جهت تغییرات صادرات و واردات به سمت افزایش تعامالت تجاری با این کشورها است یا
محدود شدن آن.
بررسی روند تجارت ایران با  15کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان در کل دوره ده
ساله گذشته بجز سال  1392می باشد بطوری که ارزش صادرات کشورمان به  15کشور همسایه از رقم
 5.5میلیارد دالر در سال  1384به حدود  18میلیارد دالر در سال  1394ارتقاءیافته است .درحالی که
تا سال  1390تراز تجاری کشورمان در تجارت با همسایگان منفی بوده اما از این سال به بعد تداوم
رشد صادرات توأم با کاهش مداوم واردات از این کشور ها منجر به مثبت شدن تراز تجاری
شده است .تراز تجاری کشورمان در تجارت با همسایگان در باالترین سطح خود در ده سال گذشته به
عدد  6.8میلیارد دالر بالغ گشته است.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94 کشور همسایه طی سال های15 وضعیت تجارت ایران و
تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر
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1384-94 کشور همسایه طی سال های15 وضعیت تجارت ایران و

میلیون دالر




ارزش صادرات



ارزش واردات



1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

1384-94  کشور همسایه طی سال های15 تراز تجاری در تجارت ایران با


میلیون دالر





1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
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تراز تجاری

سازمان توسعه تجارت ایران

فهرست کشورهای همسایه ایران
(آبی و خاکی)
ردیف

نام کشور همسایه

صفحه

1

آذربایجان

6

2

افغانستان

9

3

امارات متحده عربی

13

4

ارمنستان

17

5

بحرین

21

6

پاکستان

25

7

ترکمنستان

29

8

ترکیه

33

9

روسیه

37

10

عراق

41

11

عربستان

45

12

عمان

49

13

قزاقستان

53

14

قطر

57

15

کویت

61

نتیجه گیری و جمع بندی

65

4

سازمان توسعه تجارت ایران
 .1بررسی روند ده ساله تجارت ایران – آذربایجان (بازه زمانی ) 1384-94

در ده سال گذشته صادرات کشورمان به کشور آذربایجان همواره بیش از واردات و درنتیجه تراز
تجاری به نفع ایران بوده اما با بروز اثرات تحریم در سال های پایانی ،شاهد کاهش شدید صادرات
هستیم .هرچند واردات در برابر صادرات به این کشور به هیچ وجه قابل قیاس نیست اما مقایسه قیمت
متوسط صادرات و واردات گویای ارزش باالی محصوالت وارداتی در برابر محصوالت صادراتی است.
عالوه بر این طی ده سال گذشته علیرغم افزایش صادرات شاهد روند نزولی قیمت متوسط صادرات در
نتیجه تغییر ترکیب کاالهای صادراتی از قبیل پوشاک و کفش با ارزش افزوده باال در سالهای ابتدایی
به مواد اولیهای چون سیمان ،سیب زمینی ،قیر و  ...می باشیم.
بررسی تغییرات ارزش واردات آذربایجان از کل جهان در  10سال گذشته ،نشانگر روند کم نوسان
و صعودی تا سال  2013و سپس کاهش محدود در دو سال آخر می باشد که تا حدی کاهش واردات
از ایران را توجیه می کند ،هرچند شدت کاهش واردات از ایران ،اثر گذاری عوامل غیر اقتصادی بر این
امر را محتمل می سازد.
وضعیت تجارت ایران و آذربایجان طی سالهای1384-94

سال













ارزش صادرات

ارزش واردات

تراز تجاری

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)
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متوسط قیمت

متوسط قیمت

صادرات

واردات

(دالر/کیلوگرم)

(دالر/کیلوگرم)

























رشد
(درصد)
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وضعیت تجارت ایران با کشور آذربایجان در یک دهه گذشته

صادرات
واردات
تراز تجاری

میلییون دالر








1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از آذربایجان




متوسط قیمت
صادرات
متوسط قیمت
واردات



Kg/$




سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به آذربایجان

نرخ رشد صادرات
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سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به آذربایجان طی سالهای 1384-93

سال

عمده کاالی صادراتی



پيراهن یقه اسکي  ,پولوور ،پيراهن بلوزبلوزشميز ،روده وشکمبه حيوانات،کفش



روده وشکمبه حيوانات  ،پيراهن یقه اسکي ,پولوور ،سيب زميني تازه یا سردکرده،کفش











پيراهن یقه اسکي ,پولوور ،روده وشکمبه حيوانات  ،سایرمصنوعات ا زموا دپالستيکي ،لوله وشيلنگ
های سخت پالستيکي
پيراهن یقه اسکي,پولوور ،سایرمصنوعات ا زموا دپالستيکي ،سيب زميني تازه یا سردکرده ،روده
وشکمبه حيوانات
سيب زميني تازه یا سردکرده ،سيمان سفيد پرتلند ،سيمان کلينکر ،پيراهن یقه اسکي ,پولوور
سيب زميني تازه یا سردکرده،سيمان کلينکر ،سيمان سفيد پرتلند  ،گندم سخت به غيراز گندم دامي،
روده وشکمبه حيوانات
سيمان کلينکر،سيب زميني تازه یا سردکرده ،سيمان سفيد پرتلند  ،اسکلت وقطعات ا سکلت ،نباتات
زنده
سيب زميني تازه یا سردکرده، ،سيمان کلينکر ،سيمان سفيد پرتلند  ،بوتان ،ایزوپرن
سيمان سفيد پرتلند  ،سيمان کلينکر ،سيب زميني تازه یا سردکرده ،بوتان ،محصوالت آهني حاصل از
احياءمستقيم
سيمان سفيد پرتلند  ،سيمان کلينکر ،سيب زميني تازه یا سردکرده ،بوتان ،قيرنفت
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سازمان توسعه تجارت ایران
 .2بررسی روند ده ساله تجارت ایران – افغانستان (بازه زمانی ) 1384-94

جریان تجارت با افغانستان در سالهای گذشته کامال یک طرفه و به نفع ایران بوده است
صادرات ایران به این کشور از  500میلیون دالر در سال  1384به حدود 3میلیارد دالر در باالترین
حد خود در سال  1391رسید و پس از آن متاثر از شرایط تحریم کاهشی  500میلیون دالری را
تجربه نمود اما مجددا از سال  1394تغییر جهت داده و مسیر رشد مثبت را در پیش گرفت.
از نکات قابل توجه می توان پیشی گرفتن متوسط قیمت واردات از صادرات از سال  1392را
ذکر نمود که مهمترین عامل در این رابطه را عالوه بر تغییر ترکیب صادراتی به سمت محصوالت
ارزانتر ،می توان کاهش شدید ارزش ریال در برابر دالر و درنتیجه عرضه ارزانتر صادرات دانست.
در میان  5قلم عمده صادراتی ایران به افغانستان ،اقالم صادراتی «داروها ،کفپوش ها ،دترجنت
(قالبی) پودر،...پوشاک و شیرینی جات» تا سال  90عمده ترین عناوین صادراتی را شکل می دهند.
بعد از سال  90این اقالم بیشتر به سمت مواد شیمیایی و فلزی سوق یافته چنانکه اقالم عمده
شامل «حاللها و رقیقکننده ها ،سایر هیدروکربورهای حلقوی ،نفت یا روغن های معدنی قیری،
میله های آهنی یا فوالدی» شده اند.
علیرغم کاهش واردات افغانستان از کل جهان در سال  2015میالدی که بیش از 9ماه از سال
1394شمسی را شامل می شود ،واردات این کشور از ایران در سال  94نتنها کاهش نیافته بلکه
روندی صعودی نیز داشته است که نشانگر عمق روابط تجاری و آسیب ناپذیری آن از عوامل خارجی
است.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و افغانستان طی سالهای

رشد
)(درصد













متوسط قیمت

متوسط قیمت

واردات

صادرات

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر













تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر


































































سال

وضعیت تجارت ایران با افغانستان در طول یک دهه گذشته


میلیون دالر



ارزش صادرات



ارزش واردات



تراز تجاری



1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال
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متوسط قیمت صادرات به /و واردات از افغانستان

متوسط قیمت صادرات
متوسط قیمت واردات

$/Kg









1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به افغانستان
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1390

1389
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1387
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1385
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سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به افغانستان طی سالهای 1384-93
سال

عمده کاالی صادراتی



کف پوش ،داروهای خرده فروشي ،دترجنت (قالبي) پودر ،نباتات زنده،بيسکویت



کف پوش ،داروهای خرده فروشي ،دترجنت (قالبي) پودر ،شيریني ،بيسکویت



کف پوش ،داروهای خرده فروشي ،دترجنت (قالبي) پودر ،شيریني ،روغن نخل



کف پوش ،داروهای خرده فروشي ،دترجنت (قالبي) پودر ،شيریني ،روغن نخل




کف پوش ،روغنهای سبک وفرآورده هابجزبنزین ،داروهای خرده فروشي  ،دترجنت (قالبي)
پودر،شيریني
کف پوش ،روغنهای سبک وفرآورده هابجزبنزین ،سيمان سفيد پرتلند ،داروهای خرده فروشي،
بنزین



کف پوش ،حاللها  ،ميله های آهني ،سيمان سفيد پرتلند ،روغنهای سبک وفرآورده هابجزبنزین



حاللها ،گازهای نفتي ،کف پوش  ،ميله های آهني ،سيمان سفيد پرتلند



حاللها ،سایر هيدروکربورهای ،...کف پوش ،ميله های آهني ،سایر گازهای نفتي



حاللها ،سایر هيدروکربورهای ، ...ميله های آهني،شيریني
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .3بررسی روند ده ساله تجارت ایران – امارات متحده عربی (بازه زمانی ) 1384-94

در ده سال گذشته تراز تجاری ایران با امارات همواره منفی بوده اما با کاهش شدید واردات
یکبار در سال  1391و بار دیگر در سال 1394و رشد مثبت اما بطئی صادراتمان به این کشور تراز
تجاری در حال نزدیک شدن به صفر می باشد.
در مقایسه متوسط قیمت صادرات و واردات نیز همواره شاهد فزونی دوبرابری و یا بیشتر متوسط
قیمت واردات نسبت به صادرات می باشیم.
با مقایسه آمار  5قلم عمده صادراتی در  10سال اخیر مالحظه می شود بیشترین صادرات و
بیشترین تعداد حضور در لیست پنجگانه در کل سال ها ،مربوط به اقالم وابسته به قسمت 27
طبقه بندی کاالیی( )HSمی باشد ،که عبارتند از «:گازهای نفتی وسایرهیدروکربورهای گازی،...
مخلوط های هیدروکربورهای بودار،قیرنفت،روغن های سبک غیرخام وفرآورده ،...سایر روغنهای
سبک وفرآورده ها بجزبنزین،گاز طبیعی مایع شده  ،روغن موتور ،نفت یاروغن های معدنی
قیری،گریس»« ،پسته» نیز تا سال  89در میان  5قلم اصلی قرار داشته است.
در این بین اقالمی هم وجود دارند که طی این دوره زمانی حضور غیرمتوالی داشته اند نظیر:
« آلومینیوم غیرممزوج بصورت کارنشده ،..زیورآالت یا جواهرآالت واجزاء آنها از فلزات گرانبها،..
کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده ،پلی اتیلن گرید فیلم ،...حالل ها و رقیق کننده ها ...و
محصوالت از آهن یافوالد غیر ممزوج».
در رابطه با ارزش واردات امارات متحده عربی از جهان ،آمار دقیقی در تمام سال های گذشته
در تارنمای مرکز تجارت بین الملل( )ITCارائه نشده است.
اما با توجه به آمار موجود تغییرات ارزش واردات از ایران و با تغییرات ارزش واردات از جهان
تقریبا هم راستا بوده و همزمان با کاهش واردات از جهان در سال های پایانی شاهد کاهش واردات
از ایران هستیم.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و امارات متحده عربی طی سالهای
متوسط قیمت

متوسط قیمت

واردات

صادرات

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر





رشد

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر





















































































































































)(درصد
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سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با امارات متحده عربی درطول یک دهه گذشته


ارزش واردات





میلیون دالر

ارزش صادرات






















تراز تجاری


سال

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از امارات متحده عربی


متوسط قیمت صادرات

$/Kg




متوسط قیمت واردات


1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به امارات متحده عربی


درصد


نرخ رشد صادرات

1394

1393

1391

1392

1389

1390

1388

1386

1387

1385




سال

ارزش واردات امارات متحده عربی از جهان طی سال های 2005-15
 




ارزش واردات



2015

2014

2013

2012

2010

2011

سال
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2009

2008

2007

2006

2005

میلیون دالر













سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به امارات متحده عربی طی سالهای 1384-93

سال





عمده کاالی صادراتی

آلومينيوم غيرممزوج  ،مخلوطهای هيدروکربوری ،پسته تازه  ،روغنهای سبک ،زیورآالت یا
جواهرآالت
مخلوطهای هيدروکربوری ،پسته تازه  ،گازهای نفتي ،زیورآالت یاجوا هرآالت ،گاز طبيعي مایع شده
مخلوطهای هيدروکربوری ،گاز طبيعي مایع شده  ،پسته تازه ،روغن موتور ،محصوالت از آهن
یافوالد



گازهای نفتي ،روغن موتور ،آلومينيوم غيرممزوج ،پسته تازه ،حالل ها



گازهای نفتي ،پلي ا تيلن گرید فيلم ،پسته تازه ،زیورآالت یاجوا هرآالت ،محصوالت از آهن یافوالد



گازهای نفتي و،..پلي ا تيلن گرید فيلم  ،کاتودوقطعات کاتود ازمس ،قيرنفت



زیورآالت یاجوا هرآالت ،گازهای نفتي ،پلي اتيلن گرید فيلم ،کاتودوقطعات کاتودازمس،قير نفت



مصنوعات از فلزات گرانبها  ،پلي ا تيلن گرید فيلم  ،کاتودوقطعات کاتودازمس  ،قيرنفت ،روغن
صنعتي



گازهای نفتي ،روغن صنعتي ،قيرنفت ،پلي ا تيلن گرید فيلم ،کاتودوقطعات کاتودا زمس



پلي ا تيلن گرید فيلم ،قيرنفت ،گازهای نفتي ،محصوالت از آهن یافوالد

15

سازمان توسعه تجارت ایران

 .4بررسی روند ده ساله تجارت ایران – ارمنستان (بازه زمانی ) 1384-94

بررسی روند تجارت ایران و ارمنستان نشانگر برتری همیشگی صادرات بر و واردات و تراز مثبت تجار
برای کشورمان می باشد.
تا سال  1388متوسط قیمت صادرات از متوسط قیمت واردات بیشتر بوده اما از این سال به بعد روند
معکوس شده و همزمان با کاهش تدریجی صادرات ایران به این کشور ،قیمت واحد صادرات نیز کاهش
یافته است.
نکته جالب توجه در روند تجارت ایران و ارمنستان رشد مثبت ارزش صادرات در سال های فرد و رشد
منفی آن در سال های زوج در ده سال گذشته (به استثنای سال  )1385می باشد.
در سال های ابتدایی دوره ده ساله در نظر گرفته شده با وجود اینکه ارمنستان حجم وارداتش از جهان
را افزایش می داده صادرات ایران به این کشور روندی نزولی طی می کرده است اما در سال پایانی کاهش
واردات از جهان و ایران همزمان شده اند.
درمجموع علیرغم همسایگی و روابط سیاسی خوب دو کشور و عدم تاثیرپذیری قابل توجه صادراتمان
به این کشور از تحریم ها و  ...حجم تجارت فیمابین در سال های گذشته قابل توجه نبوده است.

16

سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و ارمنستان طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر
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سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشور ارمنستان در طول یک دهه گذشته

ارزش صادرات
ارزش واردات
تراز تجاری

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

میلیون دالر











1384

سال

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از ارمنستان



متوسط قیمت صادرات



متوسط قیمت واردات



1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال

18

$/Kg



سازمان توسعه تجارت ایران

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به ارمنستان




نرخ رشد

1394

1393

1391

1392

1389

1390

1388

1386

1387

1385

درصد






سال

ارزش واردات ارمنستان از جهان طی سال های 2005-15
















ارزش واردات

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2011
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2006

2010
سال

2005



میلیون دالر












سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به ارمنستان طی سالهای 1385-94

سال








عمده کاالی صادراتی

فرآورده های نفت یاروغن های معدني قيری ،سنگ موليبدن وکنسانتره های  ،لوا زم خانه ،قيرنفت،
لوله برای استفاده در خطوط نفت یا گاز از آهن یا از فوالد
قيرنفت ،لوا زم خانه  ،ا کسيدهاوهيدرا کسيدهای موليبدن ،فرآورده های نفت یاروغن های معدني
قيری ،وسایل نقليه باموتور پيستوني درونسوز
روغنهای سبک وفرآورده ها بجزبنزین ،بنزین ،سنگ موليبدن وکنسانتره های آن  ،قيرنفت
 ،محصوالت از آهن یافوالدغيرممزوج تخت نوردشده.
قيرنفت ،روغن سویا ،محصوالت غير مذکور تخت نوردشده ا زآهن یافوالد غيرممزوج  ،نيترات
آمونيوم ا نفجاری ،گریس



قيرنفت ،گریس ،نيترات آمونيوم ا نفجاری ،روغن سویا،ا کسيدهاوهيدرا کسيدهای موليبدن



نيترات آمونيوم ا نفجاری ،قيرنفت ،گریس ،روغن سویا ،شيشه فلوت



نيترات آمونيوم ا نفجاری ،قيرنفت ،گریس ،روغن سویا ،شيشه فلوت






قيرنفت ،نيترات آمونيوم ا نفجاری ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج تخت نوردشده ،جوجه
یکروزه تخمگذار ،مصنوعات ا زموا دپالستيکي
قيرنفت ،روغنهای سبک وفرآورده ها بجز بنزین ،فرآورده های نفت یاروغن های معدني قيری،نيترات
آمونيوم ا نفجاری ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج تخت نوردشده
فرآورده های نفت یاروغن های معدني قيری ،قيرنفت،حالل ها و رقيق کننده های آلي مرکب،کاشي،
روغنهای سبک وفرآورده ها بجز بنزین

20

سازمان توسعه تجارت ایران
 .5بررسی روند ده ساله تجارت ایران – بحرین (بازه زمانی ) 1384-94

تجارت میان ایران و بحرین در ده سال گذشته محدود بوده و روندی نزولی داشته اما از سال  1391به
بعد ابتدا با شیبی مالیم و در سال  1394به شکلی قابل توجه واردات از بحرین افزایش یافته است.
بجز سال های  84و  91در تمامی سالها تراز تجاریمان با این کشور منفی بوده است.
متوسط قیمت صادرات در ده سال گذشته با شیبی مالیم و نوساناتی اندک رو به فزونی بوده ولی متوسط
قیمت واردات از سال  1388با شتاب باالیی افزایش یافته به رکورد  17.5دالر در هر کیلوگرم در سال
 1391رسیده است(به دلیل افزایش ناگهانی حضور کاالهای هایتک در سبد وارداتی)
اما در سال  1392شاهد سقوط آزاد این شاخص تا نزدیکی های صفر می باشیم.
با وجود رشد مثبت واردات بحرین از جهان در سال های گذشته (به استثنای سال آخر) بعد از سال
 1391و همزمان با تشدید تحریم ها واردات این کشور از ایران به شدت کاهش یافته و در سطحی بسیار
پائین باقی مانده است.

21

سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و بحرین طی سالهای
متوسط قیمت

متوسط قیمت

واردات

صادرات

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر







رشد

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر





















































































































































)(درصد

22

سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشور بحرین در طول یک دهه گذشته



ارزش واردات



تراز تجاری

میلیون دالر

ارزش صادرات



1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394



سال

قیمت متوسط صادرات به /و واردات از بحرین



متوسط قیمت صادرات



متوسط قیمت واردات


1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال

23

$/Kg



سازمان توسعه تجارت ایران

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به کشور بحرین




نرخ رشد صادرات

درصد




1393

1394

1392

1391

1390

1389

1388

1386

1387

1385




سال

ارزش واردات بحرین از جهان طی سال های 2005-15
















ارزش واردات


2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2011
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2006

2010
سال

2005



میلیون دالر



  





سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به بحرین طی سالهای 1385-94

سال














عمده کاالی صادراتی

مخلوط های هيدروکربورهای بودار  ،سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های  ،فرش و سایرکف پوش
های نسجي ,گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی شکل ،سيب  ,تازه
مخلوط های هيدروکربورهای بودار ،سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های آن ،فرش وسایرکف پوش
های نسجي ,گندم سخت به غيراز گندم دامي ،پسته
گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی شکل مایع شده ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ,سنگ آهن بهم
فشرده نشده و کنسانتره های آن  ،سيب  ,تازه ،رزینهای استخرا جي
فرش وسایرکف پوش های نسجي ,رزینهای استخرا جي ,سيب تازه،کاشي و سرا ميک ,پسته
فرش وسایرکف پوش های نسجي ,سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های آن ،رزینهای استخراجي,
سيب  ,تازه ،هيدروا کسيد آلومينيوم
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،زعفران  ،رزینهای استخرا جي ،شيریني  ،مغز پسته  ،کاشي یاسراميک معرق
محصوالت آهني اسفنجي،سيب  ,تازه ،محصوالت آهني حاصل ا زا حياءمستقيم  ،گالب استحصالي از گل
محمدی ،فرش وسایرکف پوش های نسجي
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،گالب استحصالي از گل محمدی ،سيب تازه ،انواع پسته خندان  ،کف پوش

کف پوش ها بجز گبه ،کف پوش های غيرمخملي باف ،گالب استحصالي از گل محمدی ،سيب تازه ،پسته
سایر کف پوش ها بجز گبه ،گالب استحصالي از گل محمدی،کف پوش های غيرمخملي باف ،فرش وسایرکف
پوش های نسجي ،سيب تازه

25

سازمان توسعه تجارت ایران

 .6بررسی روند ده ساله تجارت ایران – پاکستان (بازه زمانی ) 1384-94

صادرات ایران به پاکستان در ده سال گذشته همواره فراتر از واردات و تراز تجاری با این کشور مثبت
بوده است.
باالترین رشد صادرات به پاکستان در سال  47( 1393درصد) تحقق یافته و در این سال رکورد 940
میلیون دالر صادرات به این کشور ثبت شده اما در سال بعد با کاهش قابل توجه  300میلیون دالری رقم
ارزش صادرات به این کشور مجددا در سطح سال  640( 1392میلیون دالر) تثبیت شد.
در ده سال گذشته قیر نفت ،محصوالت فوالدی و سنگ آهن و مشتقات نفت حضور پر رنگی در سبد
کاالی صادراتی داشته اند.
در سال های گذشته پاکستان هم راستا با افزایش واردات از جهان ،واردات از ایران را نیز ارتقاء داده و
تحریم های وضع شده علیه ایران ،چندان تاثیری بر تجارت دو کشور نداشته اند.
کاهش واردات از ایران در سال های پایانی نیز با کاهش واردات این کشور از کل جهان مصادف گشته
است.

26

سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و پاکستان طی سالهای
متوسط قیمت

متوسط قیمت

واردات

صادرات

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر







رشد

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر





















































































































































)(درصد

27

سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشور پاکستان در طول یک دهه گذشته


ارزش صادرات



ارزش واردات

ميليون دالر





تراز تجاری


1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از پاکستان

متوسط قیمت صادرات
متوسط قیمت واردات

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال

28

$/Kg












سازمان توسعه تجارت ایران

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به پاکستان

1394

1392

1393

1391

1390

1389

1387

1388

1386

1385

درصد

نرخ رشد













سال

ارزش واردات پاکستان از جهان طی سال های 2005-15




  









2015

2014

2013

2012

2009

2008

2011
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2007

2010
سال

2006

ارزش واردات

2005



میلیون دالر










سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به پاکستان طی سالهای 1385-94

سال

عمده کاالی صادراتی



قراضه وضایعات ا زفوالدممزوج  ،پارا اکسيلن ،پسته ،پوست دباغي شده  ،محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج












پارا ا کسيلن ،پسته  ,قرا ضه وضایعات ا زفوالدممزوج  ،ترا نسفورماتورهای دی ا لکتریک  ،محصوالت از آهن یافوالد
غير ممزوج
پارا ا کسيلن  ،پوست دباغي شده  ،سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های  ،پسته  ،پلي ا تلين گرید بادی
پارا ا کسيلن  ،پلي ا تيلن گرید فيلم ،قيرنفت ،سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های آن  ،پوست دباغي
شده
قيرنفت ،پارا ا کسيلن ،پلي ا تيلن گرید  ،پوست دباغي شده  ،سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های آن
قيرنفت ،پارا ا کسيلن ،محصوالت تخت نوردشده ا زآهن یافوالدغيرممزوج  ،پوست دباغي شده ،محصوالت از آهن
یافوالدغير ممزوج
قيرنفت ،پلي ا تيلن ،پوست دباغي شده  ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج ،پارا ا کسيلن
قيرنفت ،پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره ،مصنوعات ا زموا دپالستيکي  ،روغن ترانسفور ماتور ،انواع
پسته خندان
سایر گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی شکل  ،قيرنفت ،پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره،
ترانسفورماتورهای دی ا لکتریک  ،نخود رسمي
قيرنفت ،گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی شکل  ،بوتان مایع شده  ،پوست خام حيوا نات ا زجنس
گوسفندوبره ،پروپان مایع شده

30

سازمان توسعه تجارت ایران

 .7بررسی روند ده ساله تجارت ایران – ترکمنستان (بازه زمانی ) 1384-94

صادرات ایران به ترکمنستان تا سال  1393با نرخ رشدی قابل توجه در حال صعود بوده و از سال 1388
از واردات پیشی گرفته و منجر به مثبت شدن تراز تجاری کشورمان تا به امروز شده است.
بدون در نظر گرفتن افت صادرات در سال  ،1394ترکمنستان را می توان جزو کشورهایی محسوب کرد
که جریان صادرات ایران به این کشور در یک دهه گذشته از رشدی پایدار برخوردار بوده است .ترکیب سبد
کاالهای برتر صادراتی نیز تا حدودی در این سالها ثابت بوده و تحول خاصی را به خود ندیده است.
متوسط قیمت صادرات از سال  1386به بعد دچار افت شده و هرچند در سال  1392مجددا شاهد
افزایش ارزش این شاخص می باشیم اما در مجموع در بیشتر سالها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط
قیمت صادرات بوده است.
در ده سال گذشته صعود و نزول ارزش ساالنه واردات ترکمنستان از جهان و از ایران تقریبا با یکدیگر
همزمان بوده و و از یک الگو تبعیت کرده اند .لذا می توان ادعا کرد که تحریم های بین المللی چندان
تاثیری بر تجارت دو کشور نداشته و روابط از این نظر کمتر آسیب پذیر می باشد.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و ترکمنستان طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

)(درصد

واردات

صادرات

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر













تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر















































































































































(میلیون
)دالر

سال

میلیون دالر

وضعیت تجارت ایران با کشور ترکمنستان در طول یک دهه گذشته







 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال
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ارزش صادرات
ارزش واردات
تراز تجاری

سازمان توسعه تجارت ایران

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از ترکمنستان

متوسط قیمت صادرات
متوسط قیمت واردات

$/Kg







1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به کشور ترکمنستان

نرخ رشد صادرات
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

سال

درصد











ارزش واردات ترکمنستان از جهان طی سال های 2005-15

  










ارزش واردات


  



2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2011
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2006

2010
سال

2005



میلیون دالر





سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به ترکمنستان طی سالهای 1385-94

سال

عمده کاالی صادراتی



نخ ,کف پوش های غيرمخملي باف،سيب تازه ،رنگها و ورني ها  ،شيریني



وسایل نقليه موتوری برا ی حمل ونقل  ،کف پوش های غيرمخملي باف ,نخ ,رنگها و ورني ها  ،شيریني



سيب زميني تازه یا سردکرده  ،سيب تازه ،کف پوش های غيرمخملي باف ،نخ ،پيازوموسير



سيمان سفيد پرتلند،سيب تازه ،رنگها و ورني ها ،کف پوش های غيرمخملي باف ،سيب زميني تازه یا سردکرده



سيمان سفيد پرتلند،سيب تازه ،رنگها و ورني ها ،کف پوش های غيرمخملي باف ،سيب زميني تازه یا سردکرده



سيمان سفيد پرتلند ،سيب زميني تازه یا سردکرده ،قير نفت، ،کف پوش های غيرمخملي باف ،سيب تازه



سيمان سفيد پرتلند ،سيب زميني تازه یا سردکرده ،لوله و شيلنگ، ،کف پوش های غيرمخملي باف ،سيب تازه



لوله و شيلنگ های  ،اوره  ،لوله هاوپروفيل ها ،کف پوش های غيرمخملي باف  ،سيب تازه




سایرلوله های خطي جوش داده شده  ،سيب زميني تازه یا سردکرده  ،لوله و شيلنگ  ،اسکلت وقطعات اسکلت,
لوله هاوپروفيل
سيب زميني تازه یا سردکرده  ،اسکلت وقطعات ا سکلت ،قيرنفت ،لوله هاوپروفيل  ،لوله و شيلنگ
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .8بررسی روند ده ساله تجارت ایران – ترکیه (بازه زمانی ) 1384-94

در ده سال گذشته همواره تراز تجاری ایران با ترکیه منفی بوده است .قدرمطلق این شاخص از سال
 1385رو به فزونی گذاشته اما خوشبختانه از سال (1391سالی که فاصله میان ارزش واردات و صادرات به
باالترین حد خود در ده سال گذشته رسید) تراز تجاری حرکت به سمت صفر را آغاز کرده نموده است.
ترکیب سبد کاالی صادراتی نیز در ده سال گذشته چندان تغییری نداشته و فراورده های مس و روی
و مشتقات نفت در صدر فهرست کاالهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته اند.
بجز در سال  1389در تمامی سالها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما
در مجموع صرفنظر از سالهای ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل توجه نمی باشد.
واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت می نماید .به
عبارت دیگر تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و ترکیه طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر
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سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشور ترکیه در طول یک دهه گذشته

ارزش واردات

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

تراز تجاری

سال

میلیون دالر

ارزش صادرات








متوسط قیمت صادرات به /و واردات از ترکیه

متوسط قیمت صادرات
متوسط قیمت واردات

$/Kg






1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال

رشد سالیانه صادرات ایران به کشور ترکیه


نرخ رشد صادرات























درصد





سال

ارزش واردات ترکیه از جهان طی سال های 2005-15







 

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2011
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2006

2010
سال

2005

ارزش واردات

میلیون دالر



   











سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به ترکیه طی سالهای 1385-94

سال

عمده کاالی صادراتی



پسته ،پلي اتيلن فتاالت ،وسایل نقليه باموتورپيستوني درونسوز  ،پوست دباغي شده  ،پلي ا تيلن گریدفيلم















وسایل نقليه باموتور پيستوني درونسوز  ،پسته  ،فروموليبدن ،شمش کوچک ا زمس  ،پلي ا تلين گرید بادی
کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده .وسایل نقليه باموتور پيستوني درونسوز  ،پلي ا تلين گرید بادی ،پلي
پروپيلن ها به شکل ا بتدا یي ،پسته
کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،.پلي ا تيلن گرید فيلم  ،وسایل نقليه باموتور پيستوني درونسوز ،پلي
اتلين گرید بادی  ،پلي اتيلن ترفتاالت
کاتودوقطعات کاتود ا زمس تصفيه شده ،.پلي اتيلن گرید فيلم  ،پلي اتيلن ترفتاالت ،روی غيرممزوج،
آلومينيوم بصورت کارنشده
کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،.پلي ا تيلن گرید فيلم  ،پلي اتيلن ترفتاالت ،روی غيرممزوج،
اتيلن ,پروپيلن ,بوتيلن وبوتادین مایع شده
کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،.پلي ا تيلن گرید فيلم  ،پلي اتيلن ترفتاالت ،روی غيرممزوج،
اوره
پلي ا تيلن گرید فيلم ،آلومينيوم بصورت کارنشده ،مس تصفيه شده ,روی غيرممزوج  ،پلي پروپيلن
کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،اوره ،پلي ا تيلن گریدتزریقي  ،آلومينيوم بصورت کارنشده ،پلي ا تيلن
گرید فيلم
روی غيرممزوج ،اوره ،پلي پروپيلن ،پلي ا تيلن گرید فيلم  ،پلي پروپيلن به اشکال ابتدایي
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .9بررسی روند ده ساله تجارت ایران – روسیه (بازه زمانی ) 1384-94

برخالف صادرات کم نوسان ایران به روسیه که در اوج خود به  500میلیون دالر در سال  1391و در
حضیض خود به  173میلیون دالر در سال  1394بالغ شده است ،واردات از این کشور نوسانات قابل توجهی
را در  10سال گذشته به خود دیدهاست .حداکثر ارزش واردات ساالنه در  10سال گذشته از این کشور
بیش از  1.6میلیارد دالر در سال  1391و حداقل آن  173میلیون دالر در سال  1394محقق شده است.
تراز تجاری در تمامی سال های مورد بررسی منفی بوده است .برخالف دیگر شرکای مورد بررسی در
این گزارش ،صرفنظر از دو سال  1392و  ،1393در دیگر سالها متوسط قیمت صادرات همواره بیشتر از
متوسط قیمت واردات بوده که حضور محصوالتی چون پسته و محصوالت غذایی فراوری شده در سبد
کاالهای صادراتی می تواند توجیه کننده این امر باشد.
نکته جالب این که در سال 1392که پایین ترین سطح متوسط قیمت صادرات ثبت شده ،سیمان در
صدر محصوالت صادراتی قرار دارد.
واردات روسیه از ایران در سال هایی که واردات این کشور از جهان روندی مثبت داشته چندان تغییری
به خود ندیده اما در سال هایی که واردات جهانی آن رو به کاهش بوده این کاهش شامل حال ایران نیز
می شده است .درمجموع می توان گفت با وجود عدم تأثیرپذیری قابل توجه روابط تجاری دو کشور از
تحریم های بین المللی ،حجم تجارت میان دو کشور و بخصوص صادرات ایران به روسیه بسیار ناچیز می
باشد.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و روسیه طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر
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سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشور روسیه در طول یک دهه گذشته



ارزش صادرات
ارزش واردات
تراز تجاری


1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

میلیون دالر






سال

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از روسیه


متوسط قیمت صادرات



متوسط قیمت واردات


1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال
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$/Kg



سازمان توسعه تجارت ایران

نرخ رشد صادرات ایران به کشور روسیه در ده سال گذشته



درصد






نرخ رشد صادرات
1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394




سال

میلیون دالر

15-2005 ارزش واردات روسیه از جهان طی سال های
  















ارزش واردات
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سال


























سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به روسیه طی سالهای 1385-94

سال

عمده کاالی صادراتی



پسته  ،وسایل نقليه باموتور پيستوني  ،وسایل نقليه باموتورپيستوني درونسوز  ،ا نگورخشک کرده ،سایر ميوه ها








پسته  ،وسایل نقليه باموتورپيستوني درونسوز  ،ا نگورخشک کرده،ا کسيدهاوهيدرا کسيدهای موليبدن،
خياروخيارترشي
پسته  ،وسایل نقليه باموتورپيستوني درونسوز  ،ا نگورخشک کرده،ا کسيدهاوهيدرا کسيدهای موليبدن،
خياروخيارترشي
خياروخيارترشي ،پسته  ،ا نگورخشک کرده  ،ا جزا ءوقطعات دیگهای مولدبخارودیگهای مولدآب  ،رب گوجه
فرنگي
خياروخيارترشي ،ا نگورخشک کرده ،کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمری  ...و غيره  ،مربا,ژله ,سيب زميني
خياروخيارترشي ،ا نگورخشک کرده ،کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمری  ...و غيره  ،مربا,ژله ,سایر
سبزیجات تازه یا سردکرده



انواع پسته خندان  ،خياروخيارترشي ،ا نگورخشک کرده  ،سيمان سفيد ،بوتان



سيمان سفيد پرتلند ،خياروخيارترشي ،انواع پسته خندان  ،سبزیجات تازه یا سرد کرده ،مکمل های دارویي



خياروخيارترشي ,مکمل های دارویي ،سيمان سفيد پرتلند ،رزین های ا پوا کسيد  ،سبزیجات تازه یا سرد کرده



خياروخيارترشي ،پره های ثابت و متحرک داغ توربين گازی ،کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمری  ...و غيره ،
سایرسيمان سفيد پرتلند،پسته
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .10بررسی روند ده ساله تجارت ایران – عراق (بازه زمانی ) 1384-94

روندی پایدار در رشد صادرات کشور مان به عراق باعث ارتقاء صادرات ایران از رقم  1.2میلیارد دالر در
سال  1384به رقم  6.2میلیارد دالر در سال  1394شده است .در طول این سالها تراز تجاری همواره
مثبت و رو به فزونی بوده و بجز در سال  1392در تمامی سالها شاهد رشد مثبت صادرات به این کشور
بوده ایم.
شاید مهمترین نکته منفی قابل ذکر در زمینه صادرات به این کشور را بتوان کاهش متوسط قیمت
صادرات به عراق عنوان نمود که نشانگر افزایش جایگاه محصوالت با ارزش افزوده و فناوری پایینتر در سبد
کاالهای صادراتی کشورمان به عراق می باشد .شاهد این مدعا حضور و تثبیت جایگاه سیمان به عنوان
اولین محصول صادراتی از سال 1387؛ سالی که روند نزولی متوسط قیمت صادرات آغاز شده می باشد.
با وجود کاهش شدید واردات عراق از جهان در سال  ،2015واردت این کشور از ایران به سان سال
های گذشته رشد مثبت را تجربه کرده که نشانگر جایگاه باالی ایران در بازار عراق و استحکام روابط تجاری
دو کشور می باشد.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و عراق طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر



























































































































































سال

میلیون ریال

وضعیت تجارت ایران با کشور عراق در طول یک دهه گذشته









ارزش صادرات
ارزش واردات
تراز تجاری
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال
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سازمان توسعه تجارت ایران

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از عراق
2.0
1.5

متوسط قیمت صادرات

$/Kg

1.0
0.5

متوسط قیمت واردات

0.0
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به کشور عراق





نرخ رشد صادرات

درصد




1394

1393

1392

1390

1391

1389

1388
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2006

2010
سال

2005

  

میلیون دالر









سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به عراق طی سالهای 1385-94

سال



عمده کاالی صادراتی

خياروخيارترشي ،آب که به آن شيرین کننده ا فزوده شده باشد ،سيب تازه ،بيسکویت ،کولرهای
آبي خانگي



سيب تازه ،سایرنان ها ,آب که به آن شيرین کننده ا فزوده شده باشد ،پسته تازه  ،بيسکویت



روغنهای سبک وفرآورده ها بجزبنزین ،سيب تازه  ،خياروخيارترشي ,سایرنان ها









سيمان سفيد پرتلند  ،سيب تازه ،وسایل نقليه باموتور پيستوني درونسوز ،روغنهای سبک وفرآورده
ها بجزبنزین ،خياروخيارترشي
سيمان سفيد پرتلند  ،وسایل نقليه باموتور پيستوني درونسوز ،سيب  ,تازه  ،وسایل نقليه
باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ی –احتراقي  ،کولرهای آبي
سيمان سفيد پرتلند  ،روغنهای سبک وفرآورده هابجزبنزین ،بستني  ،کولرهای آبي  ،سيب  ,تازه
سيمان سفيد پرتلند  ،روغنهای سبک وفرآورده ها بجز بنزین ،بستني  ،وسایل نقليه باموتورپيستوني
تناوبي جرقه ا ی –احتراقي  ،سيب  ,تازه
سيمان سفيد پرتلند  ،کاشي یا سرا ميک ،بوتان مایع شده  ،ماست ،بستني
سيمان سفيد پرتلند  ،کاشي یا سرا ميک  ،ماست ،گوجه فرنگي ,مواد شروع کننده و تسریع کننده وا
کنش شيميائي
سيمان سفيد پرتلند  ،کاشي ،مواد شروع کننده و تسریع کننده وا کنش شيميایي ،ماست،رب گوجه
فرنگي
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .11بررسی روند ده ساله تجارت ایران – عربستان (بازه زمانی ) 1384-94

بر اساس آمار تجارت میان دو کشور از سال  1387به بعد رونق پیشین خود را از دست داده و با روندی
نوسانی در سطی پایین تر از  200میلیون دالر تداوم یافته است.
از سال  1388متوسط قیمت واردات از متوسط قیمت صادرات پیشی گرفته و در سال  1392همزمان
با افزایش قابل توجه متوسط قیمت واردات شاهد سقوط شدید متوسط قیمت صادرات هستیم اما در سال
 1394این شاخص برای دو کشور در سطح پایین تر از یک دالر به یکدیگر نزدیک شده اند.در مجموع روند
تجارت دو کشور در دوره زمانی مورد بررسی ،پرنوسان و رو به افول بوده است.
واردات عربستان از ایران مسیری کامال در خالف جهت جریان واردات این کشور از جهان را طی نموده
و برغم افزایش مداوم واردات این کشور از جهان در دوره مورد بررسی صادرات ایران به عربستان در ده سال
گذشته رو به افول بوده است.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و عربستان طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر
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سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشور عربستان در طول یک دهه گذشته

ارزش واردات
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

تراز تجاری

سال

میلیون دالر

ارزش صادرات









متوسط قیمت صادرات به /و واردات ازعربستان

متوسط قیمت صادرات
متوسط قیمت واردات

$/Kg
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نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به کشور عربستان
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سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به عربستان طی سالهای 1385-94

سال
















عمده کاالی صادراتی

کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،.بنزن ،شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج ،محصوالت ازآهن
یافوالد غير ممزوج تخت نوردشده  ،آهن وفوالدغيرممزوج به ا شکال ا بتدا ئي
بنزن ،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،آهن وفوالدغيرممزوج به ا شکال ا بتدا ئي ،پسته،
محصوالت ازآهن یافوالد غير ممزوج تخت نوردشده
بنزن ،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،.محصوالت ازآهن یافوالد غير ممزوج تخت نوردشده ،
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،کف پوش های غيرمخملي باف
بنزن ،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی  ،شمش ا زآهن
وفوالدغيرممزوج ،زعفران اماده برای خرده فروشي
فرش وسایرکف پوش های نسجي .شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج ،کف پوش های غيرمخملي باف،
محصوالت ازآهن یافوالد غير ممزوج تخت نوردشده
کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،انواع زعفران ،ا نگورخشک کرده  ،فرش وسایرکف پوش های
نسجي ،زعفران اماده برای خرده فروشي
انواع زعفران ،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج ،زعفران اماده
 ،کف پوش های غيرمخملي باف
سيمان های پودر نشده موسوم به کلينکر ،محصوالت آهني اسفنجي ،انواع زعفران  ،انواع پسته
خندان  ،کف پوش های غيرمخملي باف
محصوالت آهني اسفنجي ،محصوالت نيمه تمام ا زآهن یافوالدغيرممزوج  ،انواع زعفران ،پسته،مغز
پسته تازه یا خشک ،ا نگورخشک کرده

محصوالت نيمه تمام ا زآهن یافوالدغيرممزوج  ،انواع زعفران ،پسته ،ا نگورخشک کرده  ،سيمان
سفيد
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .12بررسی روند ده ساله تجارت ایران – عمان (بازه زمانی ) 1384-94

صادرات به کشور عمان در ده سال گذشته روندی مثبت داشته و این روند در سال های اخیر سرعت و
شدت بیشتری به خود گرفته است.
تراز تجاری بعد از دو سال تجربه ثبت عدد منفی در سال های  87و  88با نوساناتی اندک در سالهای
بعدی مثبت و فزاینده بوده است اما واردات پس از کاهشی شدید در سال  ،1388تا سال  1393در فاصله
 60تا  75میلیون دالر تثبیت شده و در نهایت به  33میلیون دالر در سال  1394کاهش یافته است.
شایان ذکر است در غالب سالهای دوره مذکور متوسط قیمت صادرات با فاصله قابل توجهی کمتر از
متوسط ارزش واردات بوده است.
مقایسه روند واردات عمان از ایران و واردات این کشور از جهان در ده سال گذشته می تواند تأییدی بر
عدم اثرپذیری روند تجارت دو کشور از تحریم ها و رابطه مستحکم تجاری فیمابین باشد.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و عمان طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر
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سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با کشور عمان در طول یک دهه گذشته

ارزش صادرات



ارزش واردات



تراز تجاری
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میلیون دالر





سال

متوسط قیمت صادرات به/و واردات از عمان

متوسط قیمت صادرات
متوسط قیمت واردات

$/Kg
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نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به کشور عمان
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ارزش واردات عمان از جهان طی سال های 2005-15





 







ارزش واردات





2015

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2011

54

2006

2010
سال

2005



میلیون دالر

 





درصد



سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به عمان طی سالهای 1385-94

سال

















عمده کاالی صادراتی

محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج  ،مس تصفيه شده ،سنگ مس وکنسانتره های آن ،فرش وسایرکف پوش های
نسجي،شمش مفتول سازی ا زمس تصفيه شده
محصوالت از آهن یافوالد غير  ،گندم سخت به غيراز گندم دامي ،گندم سخت ،حيوا نات زنده ا ز نوع بز ،سنگ
مس وکنسانتره های آن
حيوا نات زنده ا ز نوع بز ،محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج  ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ،قيرنفت ،بوتن
(بوتيلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده
محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج  ،سيمان کلينکر ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ،قيرنفت ،سيمان سفيد
پرتلند
محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج  ،گندم سخت به غيراز گندم دامي ،سيمان سفيد پرتلند  ،هيدروکربورهای
غيرحلقوی  ،شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج
سایر گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی شکل ،بنزین ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ,پلي اتيلن ترفتاالت
بوتان مایع شده  ،پروپان مایع شده  ،قيرنفت ،محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج  ،فرش وسایرکف پوش های
نسجي
محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج ،قيرنفت ،شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج ،محصوالت آهني اسفنجي ،سنگ
مس وکنسانتره های آن
محصوالت از آهن یافوالد غير ممزوج  ،قيرنفت ،محصوالت نيمه تمام ا زآهن ،گازهای نفتي وهيدروکربورهای گازی
شکل  ،شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج.
قيرنفت ،محصوالت نيمه تمام ا زآهن یافوالدغيرممزوج  ،سایرحيوانات زنده از نوع گوسفند ،کاتودوقطعات کاتوداز
مس تصفيه شده ،سایر هيدروکربورهای حلقوی
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .13بررسی روند ده ساله تجارت ایران – قزاقستان (بازه زمانی ) 1384-94

صادرات به قزاقستان و واردات از این کشور در ده سال گذشته در خالف جهت یکدیگر حرکت کردهاند
بطوری که در سال های ابتدایی شاهد تراز منفی با قدرمطلق باال می باشیم اما به مرورو با رشد آرام صادرات
و در عین حال تنزل واردات از سال  1392تراز تجاری مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است.
مهمترین نکته در تحلیل رابطه تجاری دو کشور برتری متوسط قیمت صادرات بر متوسط قیمت واردات
در تمامی سالهای مورد بررسی می باشد .هرچند در سالهای اخیر فاصله دو کشور در این شاخص کاهش
یافته است .به عبارت دیگر محصوالت صادراتی ایران نسبت به واردات از این کشور دارای ارزش افزوده
باالتر می باشد.
از سوی دیگر ارزان بودن قیمت واردات نشانگر واردات مواد اولیه از این کشور است که منجر به ایجارد
ارزش افزوده و اشتغال در کشورمان می گردد.
در یک دهه گذشته جریان واردات قزاقستان از ایران و کل جهان تقریبا در یک راستا بوده اند اما در دو
سال پایانی با وجود کاهش شدید واردات این کشور از جهان ،ارزش واردات از ایران در سال  1393ثابت
مانده و در سال  1394نیز با شدتی کمتر در قیاس با کاهش واردات از جهان تنزل یافته است که این امر
نشانگر پایداری روابط تجاری میان دو کشور و عدم اثرپذیری از تحریم های بین المللی می باشد.
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سازمان توسعه تجارت ایران

1384-94وضعیت تجارت ایران و قزاقستان طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

)(درصد

واردات

صادرات

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر







تراز تجاری

ارزش

ارزش

(میلیون

واردات

صادرات

)دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر
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سال

سازمان توسعه تجارت ایران

وضعیت تجارت ایران با قزاقستان در طول یک دهه گذشته

ارزش صادرات



ارزش واردات

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

تراز تجاری



میلیون دالر





سال

متوسط قیمت صادرات به /و واردات از قزاقستان


متوسط قیمت صادرات



متوسط قیمت واردات



$/Kg



1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به قزاقستان
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نرخ رشد صادرات









ارزش واردات قزاقستان از جهان طی سال های 2005-15
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سازمان توسعه تجارت ایران

 5کاالی عمده صادراتی ایران به قزاقستان طی سالهای 1385-94

سال

عمده کاالی صادراتی



پسته  ،خرما  ،انگورخشک کرده  ،رنگهاوورني ها ،سيمان سفيد پرتلند  ،سنگ مرمر ،تراورتن ،رخام



پسته  ،پيرا هن یقه اسکي,پولوور ، ...لوستروسایروسایل روشنائي برقي  ،قفسه بایگاني,قفسه جای فيش ،..سيب



پسته  ،سيب زميني  ،پيرا هن یقه اسکي,پولوور ,...سيب  ،لوله ها وشيلنگ ها از مواد پالستيکي



پسته  ، ،رنگهاوورني ها ،پيرا هن یقه اسکي,پولوور ،...سيب زميني  ،گرمکن ورزشي






رنگهاوورني ها ،پيرا هن یقه اسکي,پولوور ،...صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک ر از پليمرهای اتيلن  ،لوله ها
وشيلنگها ،فرش وسایرکف پوش های نسجي
رنگهاوورني ها  ،ظروف شيشه ای ،صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک از پليمرهای اتيلن  ،سيمان سفيد پرتلند ،
سيب زميني
پسته  ،رنگهاوورني ها  ،ظروف شيشه ای ،صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک از پليمرهای اتيلن  ،سيمان سفيد
پرتلند ،



پسته  ،خرما  ،انگورخشک کرده ،سيمان سفيد پرتلند  ،رنگهاوورني ها



پسته  ،خرما  ،انگورخشک کرده ،سيمان سفيد پرتلند  ،رنگهاوورني ها



پسته  ،خرما  ،انگورخشک کرده ،سيمان سفيد پرتلند  ،رنگهاوورني ها
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سازمان توسعه تجارت ایران

 .14بررسی روند ده ساله تجارت ایران – قطر (بازه زمانی ) 1384-94

بجز در سال  1388در تمامی سالهای یک دهه گذشته ،تراز تجاری ایران در تجارت با قطر مثبت
بوده و از سال  1389به بعد همزمان با تداوم رشد مثبت صادرات (به استثنای سال  )1393شاهد بهبود
هرچه بیشتر تراز تجاری می باشیم.
در مقایسه متوسط قیمت صادرات و واردات متاسفانه آمار نشانگر سطح بسیار پایین متوسط قیمت
صادرات می باشد که این امر بر حضور پررنگ مواد اولیه و محصوالت خام در سبد صادراتی ایران به این
کشور داللت دارد.
روند واردات قطر از ایران در سال  1393در خالف جهت واردات از کل جهان کاهشی و در سال 1394
با شدتی بیشتر نسبت به افزایش واردات جهانی رشد نموده است.
درمجموع می توان نتیجه گرفت واردات این کشور از ایران در سطح محدود موجود ،اثر چندانی از
تحریم ها نپذیرفته است.
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1384-94وضعیت تجارت ایران و قطر طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر
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سال
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وضعیت تجارت ایران با کشور قطر در طول یک دهه گذشته



ارزش واردات



میلیون دالر

ارزش صادرات




تراز تجاری
1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

سال



متوسط قیمت صادرات به /و واردات از قطر

متوسط قیمت صادرات
متوسط قیمت واردات

$/Kg







1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به کشور قطر


درصد

نرخ رشد صادرات


1394

1393

1392

1391

1389

1390

1388

1387

1386

1385



سال

ارزش واردات قطر از جهان طی سال های 2005-15
میلیون دالر

2015

2014

2013

2012

2009

2011
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2008

2010
سال

2007

ارزش واردات

2006





2005
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 5کاالی عمده صادراتی ایران به قطر طی سالهای 1385-94

سال

عمده کاالی صادراتی



اتيلن  ،بنزن ،لوله هاوپروفيل ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ،ميله های آهني یافوالدی



اتيلن  ،بنزن ،لوله هاوپروفيل ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ،ميله های آهني یافوالدی












آهن وفوالدغيرممزوج ,به ا شکال ا بتدا ئي ،لوله هاوپروفيل  ،بنزن ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ،سيمان
کلينکر
آهن وفوالدغيرممزوج ,به ا شکال ا بتدا ئي ،لوله هاوپروفيل  ،بنزن ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ،سيمان
کلينکر
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،سيمان سفيد ،لوله هاوپروفيل  ،سيمان سفيد ،صفحه  ،ورق  ،لوحه  ،چهارگوش
واشياء همانند  ،تزیين نشدهاز گچ
فرش وسایرکف پوش های نسجي،سيمان کلينکر ،لوله هاوپروفيل  ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج تخت،
گریس
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،سيمان سفيد ،لوله هاوپروفيل  ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج تخت،
گریس
لوله ا زآهن یافوالد ,فرش وسایرکف پوش های نسجي ،لوله هاوپروفيل  ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج تخت ،
سيمان سفيد
کف پوش ها بجز گبه  ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج تخت  ،سيمان سفيد  ،سنگ گچ
سيمان کلينکر ،حيوانات زنده از نوع گوسفند  ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج  ،گوسفند مولد نژاد خالص ،کف
پوش ها بجز گبه
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 .15بررسی روند ده ساله تجارت ایران – کویت (بازه زمانی ) 1384-94

پس از تجربه دو بار کاهش شدید صادرات به کویت در سال های  1387تا  ،1391ارزش صادرات و
واردات بسیار نزدیک به هم و حدود  100میلیون دالر بوده است.
تنها در سالهای  1389و  1392تراز تجاری منفی بوده و در دیگر سال ها صادرات فراتر از واردات بوده
است .در سالهای  1393و  1394نیز شاهد افزایش قابل توجه صادرات توأم با کاهش شدید واردات هستیم.
متاسفانه در رابطه با کشور کویت نیز تفاوت فاحش میان متوسط قیمت صادرات و واردات مشهود است
بهطوری که از سال  1386به بعد متوسط قیمت واردات در کمترین حد خود  2دالر در سال  1392و
دربیشترین حد خود  6دالر در سالهای  1391و  1393بوده درحالی که متوسط قیمت صادرات  0.3دالر
در سالهای ابتدایی پس از طی روندی نزولی به  0.1دالر در سالهای پایانی رسیده است.
مقایسه روند واردات کویت از کل جهان و از ایران در سال های گذشته ،نشانگر کاهش شدید صادرات
ایران به این کشور تا سال  1389برخالف جهت روند واردات این کشور از جهان و احیای مجدد جریان
واردات از ایران از سال  1392می باشد.
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1384-94وضعیت تجارت ایران و کویت طی سالهای
متوسط

متوسط

رشد

قیمت

قیمت

تراز تجاری

ارزش واردات

ارزش صادرات

)(درصد

واردات

صادرات

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)(میلیون دالر

)کیلوگرم/(دالر

)کیلوگرم/(دالر
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سال
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وضعیت تجارت ایران با کشور کویت در طول یک دهه گذشته

ارزش صادرات

میلیون دالر




ارزش واردات



تراز تجاری

1394

1393

1392

1390

1391

1389

1387

1388

1386

1385

1384

سال



متوسط قیمت صادرات به /و واردات از کویت


متوسط قیمت صادرات



متوسط قیمت واردات



$/Kg



1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

سال

نرخ رشد سالیانه صادرات ایران به کشور کویت


نرخ رشد صادرات

1394

1393

1392

1391

1389

1390

1388

1387

1386

1385

درصد




سال

ارزش واردات کویت از جهان طی سال های 2005-15







2015

2014

2013

2012

2009

2008

2011
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2007

2010
سال

2006

ارزش واردات

میلیون دالر
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 5کاالی عمده صادراتی ایران به کویت طی سالهای 1385-94

سال
















عمده کاالی صادراتی

شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج ،سنگ مرمر ،تراورتن ،رخام  ،آهن وفوالدغيرممزوج به ا شکال ا بتدا ئي ،محصوالت
ازآهن یافوالد غير ممزوج  ،فرش وسایرکف پوش های نسجي
آهن وفوالدغيرممزوج به ا شکال ا بتدا ئي ،وسایل نقليه حمل ونقل کاال,باموتورپيستوني جرقه ا ی -احتراقي ،
شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج  ،فرش وسایرکف پوش های نسجي ،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده.
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،پسته  ،حلوا ماهيان  ،سنگ مرمر،
تراورتن ،رخام
شمش ا زآهن وفوالدغيرممزوج ،فرش وسایرکف پوش های نسجي،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده ،پسته،
سيمان کلينکر
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،حلوا ماهيان ،سيمان سفيد پرتلند  ،محصوالت ازآهن یافوالد غير ممزوج ،گچ
بنایي
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،حلوا ماهيان ،سيمان کلينکر  ،محصوالت ازآهن یافوالد غير ممزوج ،ميگو
فرش وسایرکف پوش های نسجي ،حلوا ماهيان ،سيمان کلينکر  ،محصوالت ازآهن یافوالد غير ممزوج ،نواع پسته
خندان
سيمان های پودر نشده موسوم به کلينکر ،محصوالت آهني اسفنجي ،محصوالت از آهن یافوالدغير ممزوج،
سيمانهای هيدروليک  ،فرش وسایرکف پوش های نسجي
سيمان کلينکر ،سایرسيمان سفيد پرتلند  ،ميله های آهني یافوالدی ،مغز پسته تازه یا خشک ،حلوا ماهيان
سایرحيوانات زنده از نوع گوسفند  ،گوسفند مولد نژاد خالص ،سيمان سفيد پرتلند ،سيمان کلينکر  ،موا دنباتي
تفاله های نباتي
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جمع بندی
بررسی اجمالی روند تجارت با  15کشور همسایه نشانگر موارد زیر می باشد:
 -1بررسي روند تجارت ایران با  15کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان
در کل دوره ده ساله گذشته بجز سال  1392مي باشد.
 -2درحالي که تا سال  1390تراز تجاری کشورمان در تجارت با همسایگان منفي بوده اما از
این سال به بعد تداوم رشد صادرات توأم با کاهش مداوم واردات از این کشور ها منجر
به مثبت شدن تراز تجاری شده است.
 -3در مجموع در حال حاضر تراز تجاری ایران در تجارت با  11کشور آذربایجان ،افغانستان،
ارمنستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،عراق ،عمان ،عربستان ،قزاقستان ،قطر و کویت مثبت
مي باشد به عبارت دیگر صادرات ایران به این کشورها فراتر از واردات از این کشورها
مي باشد.
 -4در رابطه با  5کشور افغانستان ،عراق ،عمان ،قطر و کویت عالوه بر مثبت بودن تراز تجاری
روند صادرات نيز صعودی ميباشد.
 -5تنها با یک کشور (امارات متحده عربي) عليرغم منفي بودن تراز تجاری ،روند صادرات
صعودی ميباشد.
 -6در رابطه با سه کشور بحرین ،روسيه و ترکيه ،ضمن منفي بودن تراز تجاری ،روند صادرات
نيز نزولي بوده و قدر مطلق تراز تجاری در حال افزایش است.
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 -7در زمينه شاخص متوسط قيمت صادرات و واردات تنها در مورد  5کشور آذربایجان،
بحرین ،ترکمنستان ،روسيه و قزاقستان متوسط قيمت صادرات در سال  1394برابر یا
بيش از متوسط قيمت واردات ميباشد.
 -8یکي از نکات قابل توجه در تجارت ایران با کشورهای همسایه همزماني افزایش ارزش
صادرات با کاهش متوسط قيمت صادرات مي باشد که نشانگر حرکت به سوی صادرات
محصوالت با ارزش افزوده و فناوری پایين و خامفروشي ميباشد.
 -9واردات سه کشور عراق ،افغانستان و عمان از ایران در سال های اخير عليرغم کاهش
واردات این کشورها از کل جهان ،روندی صعودی را تجربه کرده که نشانگر استحکام
باالی روابط تجاری کشورمان با این کشورهاست( به عبارتي دیگر در شرایط بحراني،
کشور ما جایگزین دیگر شرکا شده است)
 -10در مورد  10کشور آذربایجان ،امارات متحده عربي ،ارمنستان ،پاکستان ،ترکيه،
ترکمنستان ،قطر ،قزاقستان ،روسيه و کویت ،در سال های اخير کاهش یا افزایش واردات
از ایران هم جهت با کاهش و افزایش واردات از کل جهان بوده است.
 -11ارزش واردات از ایران در خالف جهت ارزش واردات از کل جهان برای دو کشور عربستان
و بحرین در سال های اخير رو به کاهش بوده است.
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