ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد:دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن
ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﯾﺮان
رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان
در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ واردات از ﺻﺎدرات ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮاز ﺗﺠﺎریﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺪت
دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺎرت
ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ،
ﺧﺎرﺟﯽﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻤﺮک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﺪود  ۲۹.۲۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ  ۱۵.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن واردات ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺣﺪود ۲۴
درﺻﺪی داﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن  ۱۳۹۹دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ارزﺷﯽ  ۹درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۲۳.۹۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺻﺎدراتﻣﺎن  ۱۳.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ۹.۵
درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ
در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و
ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ۳۵۸
دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۲.۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ
وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ  ۹.۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﺎرات و ﻫﻨﺪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اداﻣﻪ داد :اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻣﺎرات و
ﻫﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﺎزارﻫﺎ واﺳﻄﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﻤﺎن را در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮده
ﺳﻬﻤﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و
ﻣﺮاودات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻣﺎرات ﻋﻤﻼ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺳﻄﻪای
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺎزار و از آن ﺑﺎزار ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﺬف واﺳﻄﻪ در ﺗﺠﺎرت
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در ﭘﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭼﯿـﻦ ،ﻋـﺮاق ،اﻣـﺎرات ،ﮐـﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ و ﻫﻨـﺪ ﺑﻮدهاﻧـﺪ و ﺑﺎزارﻫـﺎی
وارداﺗﯽﻣﺎن ﭼﯿﻦ ،اﻣﺎرات ،ﮐﺮه ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ آن ﺣﻀﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر اول ﺻﺎدرات و واردات اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ
وی درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﮔﻔﺖ :در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽﻣﺎن ﺷﺶ درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﯿﺰان
ﺳﻬﻢﻣﺎن در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺖ  ۰.۲۴درﺻﺪ اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﺶ درﺻﺪ
رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺷﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در واردات اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ واردات
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﺠﺎرت ﺟﺎده دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻢ واردات .در اﯾﻨﺠﺎ واردات ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و
اﺷﮑﺎل در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺻﺎدرات ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و
ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮕﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺎن در ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن واردات داﺷﺘﯿﻢ و  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۴۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات ﻣﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاز ﺗﺠﺎریﻣﺎن دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎرات ﻻﻫﻮﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه و آﻣﺎر ﺻﺎدرات از واردات ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

