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های مرکز آمار های اخیر و با استفاده از دادهطی سال( کشور27)در این گزارش تجارت کاالیی ایران با اتحادیه اروپا •
مقایسده ددوه ، و با تجارت مشابه کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، برزیل، اندوونزی و ویتادا این اتحادیه بررسی

. است

ماظدر مقاصو و مبادی مهم تجاری ایران در رابطه با اتحادیه اروپا از دیگر موضوعاتی است که در این گزارش هدم از•
. به آن مورد بررسی قرار گرفته است( تجارت واقعی)تغییرات ارزدی و هم تغییرات مقواری 

افتده کده بخشی از مطلب به رونو صادرات کاالهای نفتی ایران به این اتحادیه طی بدازه دو سدا ه اخیدر اخت دا  ی•
. نیز در این بخش آورده دوه استنفتی و غیرنفتی مقایسه با برخی کشورهای صادرکااوه 

ددوه  و در ه ادداراین گدزارش بررسی نیز در کاالهای مبادالتی ایران با اتحادیه اروپا طی بازه زمانی مورد به ترکیب •
اتحادیده اراهده باوی اطالعات قبلی در رابطه با وضعیت تجارت ایران با اینبخش پایانی، سه نکته مهم در قا ب جمع

.  انودوه

های اقتصادیمعاونت بررسی

چکیده



هم در حوزه صادرات و هدم واردات بدا 2022تجارت کاالیی ایران با اتحادیه اروپا در سال •
4.2واردات کاالیی ایران در سال مزبدور از اتحادیده اروپدا حدوود . افزایش ارزش همراه بود

صدادرات کداالیی . درصو رددو داددت6.4، حوود 2021میلیاردیورو بود که نسبت به سال 
1.1میلیون یورویی دادت و بده حدوود 134اگرچه افزایش حوود 2022ایران هم در سال 

ار سدط  بدودن، موجدب ارتقدای معادادمیلیارد یورو رسیو، و ی افزایش مزبور به د یل انوک
ال مدورد تراز تجاری ایران با این اتحادیه در سد. صادرات کاالیی ایران به این اتحادیه نشو

.  ، تضعیف دوه است2021میلیارد بوده که نسبت به سال 3.1بررسی، مافی 

تادا  بدا برخالف ایران، تجارت کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، برزیدل، اندوونزی و وی•
تجربه 2022اتحادیه اروپا هم در بخش صادرات و هم واردات ردو قابل توجهی را در سال 

میلیداردیورویی، 20با افزایش بیش از 2022صادرات ترکیه به این اتحادیه در سال . کردنو
میلیاردیورویی، ویتادا  17میلیاردیورویی، برزیل با افزایش 23عربستان سعودی با افزایش 

میلیاردیورویی همراه بدود کده بده 6.6انوونزی با افزایش میلیاردیورویی و 12.8با افزایش 
. میلیاردیورویی ایران در همین موت است0.2مراتب بیشتر از ردو 

در مقایسه با واردات ایران از اتحادیه اروپا هم 2022واردات کشورهای ماتخب نیز در سال •
2021از ماظر سط  و هم از  حاظ میزان افزایش، از عملکرد باالتری در مقایسه بدا سدال 

دهدو نشان می2022مقایسه صادرات با واردات کشورهای ماتخب در سال . برخوردار است
ه اروپدا در که تراز تجاری اقت ادهای ویتاا ، انوونزی، عربستان سعودی و برزیل با اتحادید

میلیدارد 12.3میلیدارد یدورو، 14.3میلیاردیورو، 38.6مثبت و به ترتیب برابر با 2022سال 
ارد یورو بوده میلیارد یورو بوده در حا ی که تراز تجاری ترکیه حوود مافی یک میلی7یورو و 
.    است

های اقتصادیمعاونت بررسی

تجارت با اتحادیه اروپا
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های اقتصادیمعاونت بررسی

ارزش/ صادرات به تفکیک مقاصد
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میلیون یورو-ارزش صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا

آلمان ایتالیا اسپانیا رومانی

بلغارستان بلژیک هلند لهستان

اتریش کل صادرات به اتحادیه اروپا

سب مقاصو بررسی تفکیک صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا بر ح•
دهدو کده تغییدر قابدل تدوجهی درعموه طی سه سال اخیر نشان مدی

قاصدو ایران باستثاای کداهش سدهم برخدی مترکیب مقاصو صادراتی 
فکیدک نگرفته و تقریبا رونو عمومی صادرات بده تماناو هلاو، صورت 

. مقاصو عموه نیز مشابه کل ارزش صادرات، افزایشی است

االهدای چهار مق و اصلی ککشورهای آ مان، ایتا یا، اسپانیا و رومانی •
درصدو از کدل ارزش صدادرات را در سدال 64صادراتی ایران با سهم 

. دهاوتشکیل می2022

نسبت به سال قبل 2022باالترین ردو ارزدی صادرات ایران در سال •
، (درصدو52.2)در میان مقاصو ماتخب، مربوط به کشدورهای اسدپانیا 

و ( درصدو43)و بلغارسدتان( درصدو44)، هلادو (درصو51.5) هستان 
و ( درصدو9.8مافدی )کمترین ردو نیز مربوط بده کشدورهای ایتا یدا 

.  است( درصو7.8مافی )اتریش 



های اقتصادیمعاونت بررسی
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هزارتن-میزان صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا 

اسپانیا ایتالیا بلغارستان

رومانی بلژیک هلند

آلمان لهستان کل صادرات به اتحادیه اروپا

ه بر خالف ارزش، رونو عمومی مقوار صادرات کاالیی ایدران بده اتحادید•
ارزش مقایسه رونو صعودی. اروپا طی سه سال اخیر، کاهشی بوده است

کده با رونو نزو ی مقوار صادرات ایران به این اتحادیه، مویو ایدن اسدت
ن انتفاع ایران طی موت مورد بررسدی صدرفا از محدل افدزایش میدانگی

ر متغید. های صادراتی و نه ردو حجم صادرات حاصل دوه اسدتقیمت
ادرات حجم صادرات به د یل آن که به نوعی معرف تغییرات حقیقی صد

.است، از اهمیت بیشتری در تحلیل تجارت برخوردار است

یی با وجود رونو کاهشی اداره دوه در باو قبلدی، مقدوار صدادرات کداال•
درصدو 3حدوود 2021نسدبت بده 2022ایران به اتحادیه اروپا در سال 

هزارتن رسیو و با وجود ردو مزبور، مقوار 549افزایش یافت و به حوود 
هزارتای 659در سطحی کمتر از صادرات 2022صادرات ایران در سال 

.قرار گرفت2020در سال 

یدان با وجود افت مقوار کل صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا، در م•
49.8)کشورهای بررسی ددوه، مقدوار صدادرات بده کشدورهای اسدپانیا

در ( درصدو2)و رومدانی( درصو9.5)، هلاو(درصو15)، بلغارستان(درصو
در همین بدازه زمدانی، . افزایش دادته است2021نسبت به 2022سال 

آ مدان بیشترین افت مقواری صادرات ایران مربوط به مقاصو کشورهای
( درصدو12مافدی )و بلژیدک( درصدو16مافی )، ایتا یا(درصو21مافی )

.  است

مقدار/ صادرات به تفکیک مقاصد



های اقتصادیمعاونت بررسی

صادرات نفتی

هداجم ددوه از تبه د یل بحران تامین انرژی الز  در ماطقه اروپا نادی•
روسیه به اوکراین و کاهش واردات گاز از روسدیه، برخدی کشدورهای

فرصدت، صادرکااوه نفت از جمله عربستان سعودی با استفاده از ایدن
افدزایش 2022صادرات اقال  نفتی خود را به اتحادیده اروپدا در سدال 

وا  صادرات عربستان سعودی در سال مزبور نادی از افدزایش تد. دادنو
میلیداردیورو رسدیو کده 36.3مقوار و افزایش قیمت جهانی انرژی، به 

. درصو ردو کرد136بیش از 2021نسبت به سال 

بده ایدن صادرات اقال  نفتی کشورهای برزیل، انوونزی و حتی ترکیه•
10بده ترتیدب برابدر بدا 2022اتحادیه نیز طی رونو افزایشی در سال 

تدا 81میلیارد یورو بود کده بدین 3.6میلیارد یورو و 1.5میلیارد یورو، 
. افزایش یافت2021درصو نسبت به سال 763

2022ارزش صادرات اقال  نفتدی ایدران بده اتحادیده اروپدا در سدال •
درصدوی در 94همچاان در سط  کمی باقی مانو و با وجود افدزایش 

.   میلیون یورو هم نرسیو10به 2021مقایسه با سال 
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های اقتصادیمعاونت بررسی

ارزش/ مبادیبه تفکیک واردات 
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میلیون یورو-ارزش واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا

آلمان ایتالیا هلند فرانسه

بلژیک رومانی اسپانیا اتریش

بلغارستان کل واردات از اتحادیه اروپا

شدی رونو واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا طی سه سال اخیر افزای•
میلیارد یورو در سدال 4.2به 2020میلیارد یورو در سال 3.7بوده و از 

. نزدیک دوه است2022

مبدادی بررسی تفکیک واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا بر حسب•
دهدو کده تغییدر قابدل تدوجهی درعموه طی سه سال اخیر نشان مدی

ترکیب مبادی عموه وارداتی صدورت نگرفتده و همچادان کشدورهای
درصوی از کل 60آ مان، ایتا یا و هلاو در صور مبادی وارداتی با سهم 

. قرار دارنو2022ارزش واردات در سال 

نسبت به سال قبدل 2022باالترین ردو ارزدی واردات ایران در سال •
، (درصدو40)در میان مبادی ماتخب، مربدوط بده کشدورهای فرانسده

و و کمترین ردو نیز مربدوط بده( درصو16)و بلژیک( درصو23)ایتا یا
.  است( درصو12مافی )و هلاو( درصو33مافی )کشورهای رومانی



های اقتصادیمعاونت بررسی

مقدار/ مبادیبه تفکیک واردات 
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هزارتن-میزان واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا 

آلمان رومانی فرانسه

ایتالیا اسپانیا هلند

بلژیک بلغارستان کل واردات از اتحادیه اروپا

ال رونو عمومی مقوار واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا طی سه سد•
در سدال . درصو، افزایشی بوده اسدت5.6اخیر، با متوسط ردو ساالنه 

، کاهش مقوار واردات از این اتحادیده بده 2021بر خالف سال 2022
. دهدومیلیون تدن روی مدی2.56درصو و رسیون به رقم 15.5میزان 

ه مقایسه افزایش ارزش با مقوار واردات از اتحادیه اروپدا، مشدابه حدوز
حدوزه صادرات، مبین ردو میانگین قیمت کاالهای مبدادالتی در ایدن

. است

ات به نسبت مقوار واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا به مقوار صادر•
بدوده کده بده معادی واردات 4.7، حدوود 2022این اتحادیه در سدال 

.  مقواری به مراتب بیشتر در قیاس با مقوار صادرات است

ال با وجود افت مقوار کل واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپدا در سد•
، در میان کشورهای بررسی ددوه، مقدوار واردات از کشدورهای 2022
افدزایش داددته 2021نسبت بده ( درصو12)و آ مان( برابر15)فرانسه
بده در همین بازه زمانی، بیشترین افت مقدواری واردات مربدوط. است

.  است( درصو55مافی )کشور رومانی 



های اقتصادیمعاونت بررسی

ترکیب صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا
بادوی میلیون یورو، کاالهای صاعتی طبقده258میلیون یورو، مح والت غذایی و حیوانات زنوه با ارزش 311چهار گروه کاالیی دامل؛ مواد و مح والت دیمیایی با ارزش حوود 

با مجموع سهم 2022های عموه صادرات کاالیی ایران به اتحادیه اروپا طی سال میلیون یورو و مواد خا  غیرخوراکی به جز سوخت، گروه251دوه بر حسب ماده سازنوه با ارزش 
.  انودرصوی از کل صادرات ایران به این اتحادیه را تشکیل داده78حوود 

تدا 12با افزایش ارزددی2022ها صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ها و دخانیات، در سایر گروهبه استثاای دو گروه کاالیی مح والت غذایی و حیوانات زنوه و گروه نودیونی
.  های معونی استها و سوختها و چربی، همراه بوده که باالترین ردو متعلق به گروه روغن2021درصوی در مقایسه با سال 311

میلیون یورو-2021-22ترکیب کاالهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا 

2021 2022 درصد تغییر
سهم ارزشی 2021 

درصد

سهم ارزشی 2022 

درصد

کل محصوالت 921.4 1055.4 14.5 100 100

مواد دیمیایی و مح والت مرتبط 258.2 310.9 20.41 28.0 29.5

مح والت غذایی و حیوانات زنوه 318.3 257.9 -19.0 34.5 24.4

کاالهای صاعتی طبقه باوی دوه بر حسب ماده سازنوه 199 250.7 25.98 21.6 23.8

مواد خا  غیرخوراکی به جزسوخت 102.3 171.7 67.84 11.1 16.3

مادین آالت و تجهیزات حمل و نقل 16.7 18.7 11.98 1.8 1.8

مح والت متفرقه صاعتی 14.4 16.8 16.67 1.6 1.6

روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی و مو  ها 3.5 14.4 311.4 0.4 1.4

سوخت های معونی، روان کااوه  ها و مواد وابسته 5.1 9.9 94.12 0.6 0.9

سایر کاالها و مح والت 3.1 3.6 16.13 0.3 0.3

نودیونی  ها و دخانیات 0.8 0.7 -12.5 0.1 0.1



های اقتصادیمعاونت بررسی

ترکیب واردات کاالیی ایران از اتحادیه اروپا

ارزش ددیمیایی بدا یدورو، مدواد میلیارد 1.28ارزشبه ترتیب دامل مادین آالت و تجهیزات حمل و نقل با 2022سال سه گروه کاالیی عموه وارداتی ایران از اتحادیه اروپا طی 
. انودرصوی از کل ارزش واردات ایران از این اتحادیه را تشکیل داده77مجموع سهم یورو بوده که در میلیون 857ارزش با مح والت غذایی یورو و میلیارد 1.1حوود 

نسبت به سال قبل از آن، ردو دادته که باالترین افدزایش متعلدق2022درصو در سال 131درصو تا مثبت 13ارزش واردات گروه کاالهای گوناگون از اتحادیه اروپا بین مافی 
.    به واردات روغن ها و چربی ها و بیشترین کاهش نیز باستثاای سایر کاالها مربوط به مواد خا  غیرخوراکی به جز سوخت است

میلیون یورو-2021-22ترکیب کاالهای وارداتی ایران از اتحادیه اروپا 

2021 2022 درصد تغییر
سهم ارزشی 2021 

درصد

سهم ارزشی 2022 

درصد

کل محصوالت 3931.3 4183.4 6.4 100 100

مادین آالت و تجهیزات حمل و نقل 1186.5 1278.6 7.76 30.2 30.6

مواد دیمیایی و مح والت مرتبط 1067.5 1070.6 0.29 27.2 25.6

مح والت غذایی و حیوانات زنوه 708.4 857.2 21.0 18.0 20.5

مح والت متفرقه صاعتی 419.1 403.8 -3.65 10.7 9.7

کاالهای صاعتی طبقه باوی دوه بر حسب ماده سازنوه 219.3 236.6 7.89 5.6 5.7

مواد خا  غیرخوراکی به جز سوخت 121.1 114.6 -5.4 3.1 2.7

سایر کاالها و مح والت 115.9 100.7 -13.11 2.9 2.4

نودیونی  ها و دخانیات 68.6 71.1 3.6 1.7 1.7

روغن ها و چربی  های گیاهی و حیوانی و مو  ها 17.6 40.6 130.7 0.4 1.0

سوخت های معونی، روان کااوه ها و مواد وابسته 7.8 10 28.2 0.2 0.2



ی نشدان از تجارت کاالیی ایران با اتحادیه اروپا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و رونو صادرات و واردات واقع•
روپا هدم تضعیف عمومی آن طی سا های اخیر دارد، در حا ی که سایر اقت ادهای در حال توسعه از بازار اتحادیه ا

. کااواده میآالت و تجهیزات و هم صادرات کاالها به خوبی استفدر راستای تامین نیازهای تکاو وژیکی، مادین

بل توجده ، به د یل اختالالت در زنجیره تامین جهانی و تهاجم روسیه به اوکراین داهو افزایش قا2022طی سال •
عودی قیمت کاالهای مبادالتی به ویژه در حوزه انرژی در جهان بودیم که برخی اقت ادها از جملده عربسدتان سد

ان بده علدت توانستاو ماافع ارزی معااداری در حوزه صادرات نفتی به اتحادیه اروپا کسب کااو، در حدا ی کده ایدر
. ه کاوها نتوانست از این بازار حتی در سطحی مشابه اقت ادهای غیرصادرکااوه نفتی هم استفادتحریم

هدا و تدا روهعالوه بر سط  پایین تجارت، ترکیب کاالهای مبادالتی ایران با اتحادیه اروپا نیز محوود به برخی گد•
نگرفتده های صادراتی و وارداتی صدورتحوودی متمرکز بوده و طی سا های اخیر تغییری در ترکیب و تاوع گروه

.است

نکات مهم

های اقتصادیمعاونت بررسی


