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 چکیده

 

میلیون دالر در شش ماهه اول  334میلیارد و  2از  محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ارزش صادرات 

رسیده است.  در این مدت  1396میلیون دالر در شش ماهه اول سال  274میلیارد و  2به  1395سال

م کشاورزی نظیر افزایش و محصوالت خادرصد  10 صادرات صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 2 نیز یمحصوالت کشاورزی و صنایع غذایصادرات   اند. میزان پسته و سیب کاهش چشمگیری داشته

ی محصوالت کشاورزاست. در این دوره صادرات  بوده 1396هزار تن در شش ماهه اول سال  656میلیارد و 

 درصد  کاهش یافته است. 2.6به لحاظ ارزشی و  وزنیو صنایع غذایی 

 253شیرینی و شکالت) میلیون دالر(،  500م مهم صادراتی در این دوره عبارت بودند از: لبنیات) اقال

ر( و میلیون دال 78میلیون دالر(، انگور خشک کرده)  90میلیون دالر(، خرما)  218میلیون دالر(، پسته) 

 میلیون دالر(. 72زعفران ) 

ر کشو 5کشاورزی و صنایع غذایی صادر کرده است.  کشور دنیا محصوالت 110بیش از  در این دوره ایران

تصاص درصد ارزش صادرات این دوره را به خود اخ 70عراق، افغانستان، امارات، پاکستان و آلمان بیش از 

الر و ویتنام  میلیون د 61میلیون دالر، عراق بیش از  65در این دوره صادرات به امارات بیش از  اند.داده

 الر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.میلیون د 47بیش از 

ش میلیون ریال بوده ) کاه 544میلیارد و  20ارزش صادرات غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری 

درصد  11درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل( و سهم محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  3.2

 .و مابقی مربوط به محصوالت خام کشاورزی( درصد مربوط به صنعت غذا 7بوده است )

هزار تن به  26میلیون و  9؛  1396واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماهه اول  سال 

درصد به لحاظ  13میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  93میلیارد و  5ارزش حدود 

 ایش یافته است. درصد به لحاظ  ارزشی افز  26وزنی و  
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) سویامیلیون دالر(،  813) ذرتمیلیون دالر(،  996) برنجدر این دوره عبارت بودند از:  وارداتیاقالم مهم 

 میلیون دالر(. 285)  کنجالهو  (میلیون دالر 305) روغن خام آفتابگردانمیلیون دالر(،  456

 میلیون دالر؛ روغن خام 519بل برنج در این دوره واردات محصوالت غذایی نسبت به مدت مشابه سال ق

دالر  میلیون 77موز  و  میلیون دالر 80گوشت قرمز میلیون دالر؛  184میلیون دالر؛ ذرت  190آفتابگردان 

 افزایش یافته است.

ت میلیون ریال بوده و سهم محصوال 595میلیارد و  23ارزش واردات غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری 

 درصد بوده است .  22صنایع غذایی کشاورزی و 

ول امیلیون دالر در شش ماهه  698میلیارد و  1از منفی  محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی تراز تجاری 

رسیده است.  افزایش  1396میلیون دالر در شش ماهه اول سال  819میلیارد و  2به منفی   1395سال

صلی قرمز، ذرت و کنجاله در کنار کاهش صادرات اقالم اواردات کاالهای اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت 

 اندنظیر پسته عامل اصلی این افت تراز تجاری بوده

 

 

  



1396صنایع غذایی در شش ماهه نخست سال  و مقایسه با مدت مشابه سال قبل زی و تجارت محصوالت کشاورتحلیل   

  

 انهای گمرک ایرهای صنایع غذایی ایران بر اساس دادهمنبع: کانون انجمن                                                          39از   5

 

 

 شش ماههدر  صنایع غذایی صادرات 

 مشابه مدت با مقایسه در 1396 نخست

 قبل سال
 

 صنایع غذایی صادراتجهش در 

 

با رشد   1395ون دالر در شش ماهه اول سال میلی 287میلیارد و  1ارزش صادرات صنایع غذایی از      

از سوی دیگر در این مدت  1رسیده 1396میلیون دالر در شش ماهه اول سال  410میلیارد و  1صعودی به 

در در شش ماهه اول امسال رسیده است. به  923هزار تن  به  748صادرات صنایع غذایی از لحاظ وزنی از 

درصد   23.4درصد و به لحاظ وزنی  10.3ایع غذایی به لحاظ ارزش عبارت دیگر در این دوره صادرات صن

 افزایش یافته است.

 87فرنگی)میلیون دالر( و رب گوجه 107)، ماستمیلیون دالر( 115)پنیربستنی ، میلیون دالر( 119)شکالت

 بوده است.  1396در شش ماهه اول سال قلم مهم صادراتی صنعت غذا  5میلیون دالر( 

میلیون ریال بوده ) کاهش  544میلیارد و  20ت غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری ارزش صادرا

درصد بوده است ) این سهم در  7و سهم صنایع غذایی  (درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.2

 درصد بوده است(.  6مدت مشابه سال قبل 

                                                           
 بوده است.  میلیون دالر 228میلیارد و  1هزار تن به ارزش  722صادرات محصوالت صنایع غذایی  1394در شش ماهه اول سال  1
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میلیون دالر و  21میلیون دالر، پنیر و کشک  24صادرات بستنی بیش از  1396در شش ماهه نخست سال 

 میلیون دالر افزایش یافته است. 18صادرات شکالت بیش از 

 

  هزار تن به ارزش  334؛  1396صادرات لبنیات در شش ماهه اول  سال

درصد  3میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  500حدود 

 یافته است.افزایش ظ  ارزشی درصد به لحا 25به لحاظ وزنی و  

 

  هزار تن  98؛  1396در شش ماهه اول  سال  شیرینی و شکالتصادرات

میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال  253به ارزش حدود 

 یافته است.افزایش درصد به لحاظ  ارزشی  2و   درصد به لحاظ وزنی 0.04قبل 

 

 

  هزار تن به  62؛  1396ه اول  سال در شش ماه فرنگیگوجهربصادرات

 6میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  87ارزش حدود 

 یافته است. کاهشدرصد به لحاظ  ارزشی  4و   درصد به لحاظ وزنی

 

  هزار تن  63؛  1396در شش ماهه اول  سال آبمیوه و کنسانتره صادرات

است که نسبت به مدت مشابه سال قبل میلیون دالر بوده   47به ارزش حدود 

 یافته است. افزایشدرصد به لحاظ  ارزشی  52و   درصد به لحاظ وزنی 35
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 نخست صادرات  لبنیات در شش ماهه

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 1396

 

 

 لبنیات صادراتجهش در 

 

  میلیون دالر  500هزار تن به ارزش حدود  334؛  1396ماهه اول  سال  ششصادرات لبنیات در

ظ  ارزشی به لحا درصد 25 درصد به لحاظ وزنی و  3بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 افزایش یافته است.

 

 صوالت لبنی در نیمه نخست سال در چهار سال اخیر: ارزش صادرات انواع مح1جدول

 «میلیون دالر واحد: »

 

 

 

      

نیمه اول  تغییرات 1396 1395 1394 1393 

نسبت به مدت  96

 مشابه سال قبل

 %27 114.82 90.30 63.48 64.29 بستنی

 %24 108.58 87.77 95.98 75.72 پنیر و کشک

 %215 79.91 25.34 22.74 54.13 شیر خشک

 %25 82.98 66.16 61.03 47.88 شیر و خامه

 %16 1.44 1.24 0.42 0.63 کره

 %15- 105.39 123.61 132.89 123.53 ماست

 %38 5.86 4.25 5.16 6.76 سایر

 %25 498.99 398.67 381.71 372.93 جمع
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  است مو  میلیون دالر پنیر 108میلیون دالر،  114: بستنیارقام مهم صادراتی در گروه لبنیات؛

 سهم ارزشی انواع محصوالت لبنی در نمودار زیر نشان داده شده است. میلیون دالر. 105
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 کره، شیر و خامه، بستنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و میزان  صادرات پنیر، میزان

در جدول  لبنیروند تغییرات وزنی انواع محصوالت   صادرات ماست و آب پنیر کاهش یافته است.

 زیر ارائه شده است.

 صادرات انواع محصوالت لبنی در نیمه نخست سال در چهار سال اخیر میزان: 2جدول

نیمه  تغییرات 1396 1395 1394 1393 

نسبت به  96اول 

مدت مشابه سال 

 قبل

 %3- 27.11 27.83 29.58 31.21 بستنی

 %25 32.10 25.62 28.43 22.03 پنیر و کشک

 %298 21.68 5.45 5.03 13.31 شیر خشک

 %39 36.64 26.36 24.78 18.96 شیر و خامه

 %37 0.31 0.23 0.08 0.19 کره

 %18- 124.40 151.40 162.15 151.07 ماست

 %62 6.18 3.81 4.63 6.26 سایر

 %3 248.42 240.70 254.69 243.02 جمع

 « واحد: هزار تن»
 

ش شدالر در  2.01به  1395شش ماهه اول سال   دالر1.66صادراتی از انواع لبنیات  کیلو هر متوسط قیمت

درصد( و ماست  30ی ) بیش از در بین اقالم لبنی قیمت بستن است. یافته افزایش 1396ماهه اول سال 

 افزایش و قیمت پایه صادراتی سایر اقالم کاهش یافته است.
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 نخست شش ماههدر  شیرینی و شکالتصادرات  

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 1396 سال

 

 

 

 

  253هزار تن به ارزش حدود  98؛  1396در شش ماهه اول  سال  شیرینی و شکالتصادرات 

درصد  2و   درصد به لحاظ وزنی 0.04نسبت به مدت مشابه سال قبل دالر بوده  است که میلیون 

 یافته است.افزایش به لحاظ  ارزشی 

 

 ارزش صادرات انواع محصوالت شیرینی و شکالت در نیمه نخست سال در چهار سال اخیر :3جدول

نیمه اول  تغییرات 1396 1395 1394 1393  

نسبت به مدت  96

 قبل مشابه سال

 %5- 46.538 49.16 56.7 61.15 بیسکویت

 %7 11.97 11.21 10.45 9.04 ویفل و ویفر

 %18 118.73 100.40 81.52 86.66 شکالت

 %49 7.7437 5.18 5.19 4.02 آدامس

 %17- 67.839 81.58 83.1 89.25 سایر

 %2 252.82 247.54 237 250.1 جمع

 «میلیون دالر واحد: »
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 میلیون دالر 46میلیون دالر،  118: شکالت؛ شیرینی و شکالت راتی در گروه ارقام مهم صاد 

سهم ارزشی انواع محصوالت  میلیون دالر. 7.7میلیون دالر و آدامس  12 بیسکویت، ویفر

 در نمودار زیر نشان داده شده است. شیرینی و شکالت

 

 1396یمه نخست سال صادراتی در ن محصوالت شیرینی و شکالتسهم ارزشی انواع : 3نمودار

 

 

 

تبیسکوی

18%

رویفل و ویف

5%

شکالت

47%

آدامس

3%

سایر

27%

ارزش
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 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و میزان صادرات آدامس، شکالت و ویفر صادرات  میزان

در جدول  شیرینی و شکالتکاهش یافته است.  روند تغییرات وزنی انواع محصوالت  بیسکویت

 زیر ارائه شده است.

 مه نخست سال در چهار سال اخیردر نی شیرینی و شکالتصادرات انواع محصوالت  میزان: 4جدول

 

 

نیمه  تغییرات 1396 1395 1394 1393  

نسبت  96اول 

به مدت مشابه 

 سال قبل

 %7- 25.7 27.74 31.45 33.77 بیسکویت

 %6 6.27 5.94 5.5 4.85 ویفل و ویفر

 %15 37.8 32.74 29.71 32.92 شکالت

 %69 1.7 1.01 0.87 0.61 آدامس

 %13- 26.6 30.65 33.26 35.62 سایر

 %0.04 98.1 98.07 100.8 107.8 جمع

 

 « واحد: هزار تن»
 

 

 

دالر در  2.58به  1395الر  شش ماهه اول سال د 2.52انواع لبنیات صادراتی از  کیلو هر متوسط قیمت

حدود )  آدامسقیمت  بین محصوالت شیرینی و شکالت است. در  یافته افزایش 1396شش ماهه اول سال 

 کاهش یافته است. بیسکویتافزایش و قیمت پایه صادراتی  شکالت و ویفرو درصد(  70
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 ماه ششفرنگی گوجهو  فرنگیگوجهصادرات رب

 قبل در دو سال مشابه مدت با مقایسه در 1396 نخست

 

 

 

 رسیده بود 1395تن در نیمه اول سال  هزار 66 به 1394 تن هزار 62 از فرنگی گوجهرب صادرات میزان  •

 رسیده است. هزار تن  62هزار تنی به  4با کاهش  1396که مجددا در نیمه اول سال 

  1396دالر در نیمه اول سال  میلیون 91 به 1394سال   دالر میلیون 108 فرنگی ازگوجهرب صادرات ارزش  •

  4 کاهش)است میلیون دالر رسیده 87  1396و مجددا با سیر نزولی به رقم در نیمه اول سال   یافته کاهش

 (.درصدی

و نهایتا  1395در سال   دالر 1.38 به1394سال   دالر 1.71 از فرنگی صادراتیگوجهرب کیلو هر قیمت  •

 رسیده است. 1396دالر در شش ماهه اول سال   1.39

 103فرنگی به ارزش بیش از گوجههزار تن رب 65، بیش از 1393الزم به ذکر است در شش ماهه اول سال 

دالر بوده است. بطور  1.58لیو.ن دالر از کشور صادر شده بود و ارزش هر کیلو محصول صادراتی معادل می

کاهشی و در سال جاری  1395ساله اخیر قیمت پایه صادراتی در شش ماهه اول  تا سال  4خالصه در 

 افزایش نسبی به دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار داخل داشته است. 

  میلیون دالر  54هزار تن به ارزش حدود  211؛  1396در شش ماهه اول  سال  فرنگیوجهگصادرات

درصد به لحاظ  ارزشی  16درصد به لحاظ وزنی و   6بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 یافته است.کاهش 
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 با مقایسه در 1396 نخست ماه شش آردصادرات 

 قبل در سال مشابه مدت
 

 ردجهش صادرات آ

 

 

 

 

  میلیون دالر از  29هزار تن آرد گندم به ارزش تقریباً  117: حدود  1396ماهه اول سال  شش در

برابر  17برابر به لحاظ وزنی و  61کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 

آرد گندم به هزار تن  7.5کمتر از  1395ماهه اول سال  6به لحاظ ارزشی افزایش داشته است) در 

 میلیون دالر از کشور صادر شده بود( 2ارزش حدود 

   میلیون دالر آرد  از کشور  6.7هزار تن آرد به ارزش حدود  27در مجموع  1395همچنین در سال

 صادر شده بود.

  نسبت به دوره مشابه سال  1396ماهه اول سال  6آرد گندم کشور در  صادراتیقیمت واحد

کاهش در  سنت 1یافته است به عبارت دیگر حدود  کاهشسنت  25هب سنت  26قبل نیز از 

 .کشور قیمت هر کیلو آرد صادراتی
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 1396 نخست واردات  صنایع غذایی در شش ماهه

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در
 

 واردات اقالم اساسی میلیون دالری  900افزایش 

 صنایع غذایی ) برنج، روغن و گوشت(

 

میلیارد  1رقم  به 1394میلیون دالر در شش ماهه اول سال  50میلیارد و  2صنایع غذایی از  ارزش واردات  

میلیارد و  2اما مجددا با رشد صعودی به رقم  رسیده بود 1395در نیمه نخست سال  میلیون دالر 851و 

 2 غذا از رسیده است. از لحاظ وزنی نیز واردات صنعت  1396میلیون دالر در شش ماهه اول سال  718

 1395هزار تن در مدت مشابه سال  58میلیون و  2به   1394هزار تن در شش ماهه اول  187میلیون و 

رسیده   1396هزار تن در شش ماهه اول سال  798میلیون و  2کاهش یافته بود که با سیر صعودی به رقم 

درصد نسبت به  36اظ وزنی درصد و به لح 47است. در این دوره واردات صنایع غذایی به لحاظ ارزشی 

 یافته است. افزایشمدت مشابه سال قبل 

 

میلیون ریال بوده و سهم  595میلیارد و  23غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری  وارداتارزش 

  .درصد بوده است  12صنایع غذایی 
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و مقایسه با مدت  1396ل واردات انواع محصوالت صنایع غذایی در نیمه نخست سادر ادامه در جدول زیر  

 نشان داده شده است. 1395مشابه سال 

 بلقو مقایسه با مدت مشابه سال  1396در نیمه نخست سال  صنایع غذاییانواع محصوالت  واردات: 5جدول

 « واحد: هزار تن ـ میلیون دالر»
 تغییرات 1395 1396 

سهم  ارزش وزن محصول

 ارزشی

سهم  ارزش وزن

 ارزشی

 ارزشی وزنی

 %108 %86 %26 477.88 565.61 %37 996.07 1054.13 برنج

روغن خام آفتاب 

 گردان

356.97 305.44 11% 121.97 115.07 6% 193% 165% 

 %8- %10- %17 310.46 807.81 %10 285.08 725.40 کنجاله

 %26 %26 %10 184.10 43.86 %9 231.19 55.40 گوشت گوساله

 %43 %24 %7 130.43 185.35 %7 185.96 230.47 پالم

 %44 %42 %4 77.33 95.06 %4 111.53 135.36 روغن خام سویا

 %10- %25- %6 107.27 26.36 %4 96.13 19.78 کره

 %37 %26 %2 31.55 11.65 %2 43.17 14.73 کاکائو

 %89 %144 %1 20.77 13.38 %1 39.35 32.71 روغن نباتی

 %905 %821 %0 3.52 0.66 %1 35.41 6.09 گوشت گوسفند

CBS 14.83 28.11 1% 14.85 22.89 1% 0% 23% 

 %20- %14 %1 27.32 3.10 %1 21.87 3.52 شیر خشک

کنسرو غیر 

 گوشتی

17.67 18.40 1% 15.33 21.26 1% 15% -13% 

آب میوه و 

 کنسانتره

8.37 15.06 1% 12.48 18.82 1% -33% -20% 

سایر محصوالت 

 %9- %42- %2 42.48 46.02 %1 38.52 26.70 صنایع غذایی

 %47 %36 %100 1851.17 2058.01 %100 2718.96 2798.57 جمع

 



1396صنایع غذایی در شش ماهه نخست سال  و مقایسه با مدت مشابه سال قبل زی و تجارت محصوالت کشاورتحلیل   

  

 های گمرک ایرانهای صنایع غذایی ایران بر اساس دادهمنبع: کانون انجمن                                                          39از   18

 

 

 و مقایسه با مدت مشابه 1396در ادامه به تحلیل اقالم مهم غذایی وارداتی کشور در نیمه نخست سال 

 شود.پرداخته می 1395سال 

برنج

36.6%

روغن خام آفتاب گردان

هکنجال11.2%

10.5%
هگوشت گوسال

8.5%

پالم

6.8%

روغن خام سویا

4.1%

کره

3.5%

وکاکائ

1.6%

یروغن نبات

1.4%

ندگوشت گوسف

1.3%

CBS
1.0%

شیر خشک

0.8%

تیکنسرو غیر گوش

0.7%

رهآب میوه و کنسانت

0.6%

ع سایر محصوالت صنای

غذایی

11.3%

1396سهم ارزشی انواع محصوالت صنایع غذایی وارداتی در نیمه نخست سال : 4نمودار
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صنایع کشاورزی و محصوالت واردات  

 1396 سال نخست غذایی در شش ماهه

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در
 

 

 

  هزار  26میلیون و  9؛  1396در شش ماهه اول  سال  محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییواردات

 13میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  93میلیارد و  5تن به ارزش حدود 

  یافته است.یش افزادرصد به لحاظ  ارزشی   26و   درصد به لحاظ وزنی

  هزار  9میلیون و  8؛  1395در شش ماهه اول  سال  محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییواردات

. به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال میلیون دالر بوده  است 33میلیارد و  4تن به ارزش حدود 

میلیارد  1 نسبت به مدت مشابه سال قبل محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییجاری ارزش واردات 

 افزایش یافته است.میلیون دالر   60و 

  میلیون تن بوده است که در مدت مشابه  5.5؛ بیش از  1396واردات غالت در شش ماهه اول  سال

 میلیون تن غالت به کشور وارد شده بود.  4.8سال قبل حدود 

 

یلیون ریال بوده م 595میلیارد و  23ارزش واردات غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری 

 درصد بوده است .  22محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی و سهم 

 6درصد از ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در  80قلم مواد غذایی که سهم بیش از  12

اند در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است. مجموع ارزش به خود اختصاص داده 1396ماهه اول سال 
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و افزایش میزان  1396در شش ماهه نخست سال  میلیون دالر 61میلیارد و  4قلم بیش از  12ات این وارد

 بوده است. میلیون دالر  213میلیارد و  1ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از واردات آن

 

 

996.07 

813.47 

456.40 

305.44 

285.08 

267.11 

231.19 

185.96 

153.67 

129.27 

125.91 

477.88 

629.42 

410.16 

115.07 

310.46 

190.43 

184.10 

130.43 

132.38 

63.24 

126.90 

518.19 

184.05 

46.24 

190.37 

(25.38)

76.68 

47.09 

55.53 

21.29 

66.03 

(0.99)

برنج

ذرت

سویا

روغن خام آفتاب گردان

کنجاله

موز

گوشت گوساله

پالم

جو

حبوبات

چای

و مدت مشابه 1396مقایسه ارزش واردات اقالم اساسی غذایی در شش ماهه اول سال : 5نمودار 

(میلیون دالر)سال قبل 

95به 96تغییرات  1395 1396
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زش ار ها ازنو سهم آ 1396در نمودار زیر اقالم مهم کشاورزی و غذایی وارداتی در شش ماهه نخست سال 

 این دوره به تصویر کشیده شده است. واردات

   

جبرن

20%

ذرت

16%

اسوی

9%

روغن خام آفتاب گردان

هکنجال6%

6%

موز

5%

هگوشت گوسال

5%

مپال

4%

جو

3%

حبوبات

3%

چای

2%

روغن خام سویا

2%

کره

2%

انآفتابگرد

1%

وکاکائ

1%

سایر

16%

و سهم 1396اقالم مهم کشاورزی و غذایی وارداتی در شش ماهه نخست سال : 6نمودار

آن ها از ارزش واردات
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 در 1396 نخست واردات  برنج در شش ماهه

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه
 

 

 

 

 میلیون  996هزار تن به ارزش حدود  54میلیون و  1؛  1396در شش ماهه اول  سال  واردات برنج

درصد به لحاظ    108و   درصد به لحاظ وزنی 86دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.افزایش ارزشی 

 میلیون دالر بوده   477تن به ارزش حدود هزار  565؛  1395در شش ماهه اول  سال  واردات برنج

ردات برنج نسبت به مدت مشابه سال . به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری ارزش وااست

 افزایش یافته است.میلیون دالر  519 قبل

  درصد و در  37؛  1396در شش ماهه اول  سال سهم برنج از ارزش واردات صنایع غذایی کشور

 درصد بوده است. 26مدت مشابه سال قبل 

 

یلیون ریال بوده و سهم م 595میلیارد و  23غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری  وارداتارزش 

  .درصد بوده است   4.2برنج 
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 نخست در شش ماهه ذرتواردات  

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 1396
 

 

 

 

  میلیون  813هزار تن به ارزش حدود  578میلیون و  3؛  1396در شش ماهه اول  سال  ذرتواردات

درصد به لحاظ    29و   درصد به لحاظ وزنی 40دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.افزایش ارزشی 

  میلیون  629تن به ارزش حدود هزار  547میلیون و  2؛  1395در شش ماهه اول  سال  ذرتواردات

نسبت به مدت  ذرت. به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری ارزش واردات دالر بوده  است

 افزایش یافته است.دالر میلیون  184 مشابه سال قبل

 

میلیون ریال بوده و سهم  595میلیارد و  23غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری  وارداتارزش 

  .درصد بوده است   3.4 ذرت 
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 در شش ماهه سویا دانه و روغن خام واردات  

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 1396 نخست

 

 

 

 

  میلیون دالر بوده   456تن به ارزش حدود  هزار 984؛  1396اول  سال  در شش ماهه سویاواردات

درصد به لحاظ    11و  کاهش  درصد به لحاظ وزنی 17است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.افزایش ارزشی 

  میلیون  629تن به ارزش حدود هزار  188میلیون و  1؛  1395در شش ماهه اول  سال  سویاواردات

نسبت به مدت  سویاواردات  میزان. به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری الر بوده  استد

 یافته است. هزار تن کاهش 204 مشابه سال قبل

 

میلیون ریال بوده و سهم  595میلیارد و  23غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری  وارداتارزش 

  .درصد بوده است   1.9  دانه سویا

  میلیون  111تن به ارزش حدود  هزار 135؛  1396در شش ماهه اول  سال  سویا خام روغنواردات

درصد به لحاظ    44و   درصد به لحاظ وزنی 42دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.افزایش ارزشی 

  میلیون  77دود تن به ارزش حهزار  95؛  1395در شش ماهه اول  سال  سویاروغن خام واردات

سویا روغن خام  . به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری میزان واردات دالر بوده  است

 یافته است. هزار تن کاهش 40 نسبت به مدت مشابه سال قبل
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 در 1396 نخست واردات  روغن خام در شش ماهه

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه
 

 

 

 

 

میلیون دالر بوده   603تن به ارزش حدود  هزار 723؛  1396ال در شش ماهه اول  سواردات روغن خام 

افزایش درصد به لحاظ  ارزشی   86و   درصد به لحاظ وزنی 79است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.

 

 305تن به ارزش حدود  هزار 357؛  1396در شش ماهه اول  سال  روغن خام آفتابگرداناردات و 

درصد   165و   درصد به لحاظ وزنی 193میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.افزایش به لحاظ  ارزشی 

  میلیون دالر  214تن به ارزش حدود  هزار 243؛  1396در شش ماهه اول  سال  روغن پالمواردات

ارزشی درصد به لحاظ  38 وزنی و درصد به لحاظ  21قبل بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال 

  یافته است.افزایش 

  میلیون  111تن به ارزش حدود  هزار 135؛  1396در شش ماهه اول  سال  سویا خام روغنواردات

درصد به لحاظ    44و   درصد به لحاظ وزنی 42دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.افزایش ارزشی 
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واردات  دانه و روغن خام آفتابگردان  در شش 

 مشابه مدت با مقایسه در 1396 نخست ماهه

 قبل سال
 

 

 

 

  305تن به ارزش حدود  هزار 357؛  1396در شش ماهه اول  سال  روغن خام آفتابگردانواردات 

درصد   165و   درصد به لحاظ وزنی 193میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است.افزایش به لحاظ  ارزشی 

  115تن به ارزش حدود هزار  122؛  1395در شش ماهه اول  سال  روغن خام آفتابگردانواردات 

روغن خام . به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری میزان واردات میلیون دالر بوده  است

 یافته است. میلیون دالر افزایش 190 نسبت به مدت مشابه سال قبل آفتابگردان

 

لیون ریال بوده و سهم می 595میلیارد و  23غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری  وارداتارزش 

  .درصد بوده است  1.3  روغن خام آفتابگردان

  یون میل 70تن به ارزش حدود  هزار 77؛  1396در شش ماهه اول  سال  دانه آفتابگردان واردات

  دالر بوده  است.

  میلیون دالر  25هزار تن به ارزش حدود  41؛  1396واردات کلزا ـ کانوال  در شش ماهه اول  سال

 ه  است. بود
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 در 1396 نخست در شش ماهه  کنجالهواردات  

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه
 

 

 

 

  میلیون دالر  258تن به ارزش حدود  هزار 725؛  1396در شش ماهه اول  سال  کنجالهواردات

درصد به لحاظ  ارزشی   8و   درصد به لحاظ وزنی 10بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است. کاهش

  میلیون دالر بوده   310تن به ارزش حدود هزار  807؛  1395در شش ماهه اول  سال  کنجالهواردات

نسبت به مدت مشابه  کنجالهواردات  ارزش. به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری است

 یافته است. کاهشمیلیون دالر  25 سال قبل

 

میلیون ریال بوده و سهم  595میلیارد و  23ه اول سال جاری غیر نفتی کشور در شش ماه وارداتارزش 

  .درصد بوده است  1.2  کنجاله
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 در 1396 نخست در شش ماهه  موزواردات  

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه
 

 

 

 

 

 میلیون دالر بوده   267تن به ارزش حدود  هزار 347؛  1396در شش ماهه اول  سال  واردات موز

  یافته است. افزایشارزشی  وزنی و درصد به لحاظ 40سبت به مدت مشابه سال قبل است که ن

 میلیون دالر بوده   190تن به ارزش حدود هزار  247؛  1395در شش ماهه اول  سال  واردات موز

نسبت به مدت مشابه سال  . به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری میزان واردات موزاست

 یافته است. افزایشهزار تن   99 قبل

 

میلیون ریال بوده و سهم  595میلیارد و  23غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری  وارداتارزش 

  .درصد بوده است  1.1  موز
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  گوشت قرمز )گوسفند و گوساله(واردات  

 با مقایسه در 1396 نخست در شش ماهه

 قبل سال مشابه مدت
 

 

 

  میلیون  231تن به ارزش حدود  هزار 55؛  1396در شش ماهه اول  سال  گوشت گوسالهواردات

یافته  افزایشارزشی  وزنی و درصد به لحاظ  26دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه سال قبل

  است.

  میلیون دالر  35هزار تن به ارزش حدود  6؛  1396در شش ماهه اول  سال  گوشت گوسفندواردات

 بوده  است. 

 میلیون ریال بوده  595میلیارد و  23اردات غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری ارزش و

 درصد بوده است .  1.1میلیون دالر و سهم آن از واردات این دوره   266و سهم گوشت قرمز 

 

 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1396: واردات گوشت قرمز در نیمه نخست سال 6جدول

 «لیون دالر واحد: هزار تن ـ می»
 تغییرات  1395  1396  

 ارزشی وزنی ارزش وزن ارزش وزن محصول

گوشت 

 گوساله

55.40 231.19 43.86 184.10 26% 26% 

گوشت 

 گوسفند

6.09 35.41 0.66 3.52 821% 905% 

جمع واردات 

 گوشت قرمز

61.48 266.60 44.52 187.63 38% 42% 
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 مقایسه در 1396 نخست واردات  روغن پالم  در شش ماهه

 قبل سال مشابه مدت با
 

  تن  هزار 243؛  1396در شش ماهه اول  سال  روغن پالمواردات

میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت  214به ارزش حدود 

  یافته است. افزایشارزشی درصد به لحاظ  38 وزنی و درصد به لحاظ  21قبل مشابه سال 

 میلیون ریال بوده  595میلیارد و  23ماهه اول سال جاری  ارزش واردات غیر نفتی کشور در شش

 درصد بوده است .  0.8پالم و سهم 

 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1396در نیمه نخست سال  پالم: واردات 7جدول

 «دالر  هزارتن ـ  واحد: ه»

  تغییرات 1395 1396  

 ارزشی وزنی ارزش وزن ارزش وزن شرح تعرفه تعرفه

15119010 RBD وبیشتر  لیتری 200  درظروف  پالم اویل       

216,418  
      

170,067  
      

179,904  
      

125,420  
20% 36% 

15119020  R.B.D لیتری 200درظروف   ا ولئین  پالم   

 وبیشتر

         

3,215  
         

2,552  
         

3,518  
         

2,336  
-9% 9% 

15119030 R.B.D لیتری 200  درظروف  سوپرپالم اولئین  

 وبیشتر

         

1,000  
            

814  
              -                  -      

               پالم کرنل استئارین ---- 15132912

65  
            

114  
              -                  -      

          سایر 15132919

7,107  
         

9,982  
         

1,831  
         

2,310  
288% 332% 

روغن پالم سیت یاروغن باباسو غیر مذکوردرجای  15132999

 دیگر .

               

0  
               

0  
               

1  
               

5  
-99% -99% 

15162010 C.B.S (Cocoa Butter Substite)  روغن

کاکائوجانشین کره   

       

14,833  
       

28,109  
       

14,854  
       

22,886  
0% 23% 

              CBE  ،CBRروغن 15162020

693  
         

2,171  
            

312  
         

1,120  
122% 94% 

.و چربی ها و روغن  های  نباتی هیدروژنه شده و.. 15162090

غن  جانشین  کره  ا جزا  آنها به  غیر ا ز رو

 C.B.Eکاکائووروغن 

            

300  
            

492  
         

1,525  
         

1,298  
-80% -62% 

       جمع 

243.631  
      

214.300  
      

201.945  
      

155.376  
21% 38% 
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کشاورزی و صنایع غذایی در شش   محصوالت صادرات

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در 1396 سال نخست اههم
 

      2از   محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییارزش صادرات 

 2به  1395میلیون دالر در شش ماهه اول سال 334میلیارد و 

در این مدت صادرات  است.  رسیده 1396میلیون دالر در شش ماهه اول سال  274میلیارد و 

زایش و محصوالت خام کشاورزی نظیر پسته و صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل اف

 .اندسیب کاهش چشمگیری داشته

  هزار تن در شش ماهه  587میلیارد و  2از  محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادرات    میزان

این در  رسیده است. 1396هزار تن در شش ماهه اول سال  656میلیارد و  2به  1395اول سال

یافته  کاهشدرصد   2.6وزنی ی و به لحاظ ارزشورزی و صنایع غذایی محصوالت کشادوره صادرات 

 است.

  میلیون دالر در شش  698میلیارد و  1  منفی از محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییتراز تجاری

 رسیده 1396میلیون دالر در شش ماهه اول سال  819میلیارد و  2 منفی  به 1395ماهه اول سال

 است.

 های اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت قرمز، ذرت و کنجاله در کنار کاهش افزایش واردات کاال

 اند.صادرات اقالم اصلی نظیر پسته عامل اصلی این افت تراز تجاری بوده

  و  1396در شش ماهه اول سال  محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییقیمت پایه صادراتی هر کیلو

 شته است.سنت بوده و تغییری ندا 88مدت مشابه سال قبل 

  میلیون ریال بوده  544میلیارد و  20ارزش صادرات غیر نفتی کشور در شش ماهه اول سال جاری

صنایع محصوالت کشاورزی و درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل( و سهم  3.2) کاهش 

درصد مربوط به صنعت غذا و مابقی مربوط به محصوالت خام  7) درصد بوده است 11غذایی 

 (کشاورزی
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 این صادراتبه تصویر کشیده شده است. مجموع ارزش ارزش اقالم مهم کشاورزی صادراتی در نمودار زیر 

 1396میلیون دالر در شش ماهه نخست سال  650میلیارد و  1بیش از  صنایع غذایی(از قلم  17) قلم 26

 بوده است.

 

218.84

118.73

114.82

108.58

105.39

90.69

87.00

82.97

79.91

78.61

71.97

67.84

63.35

59.21

54.52

46.54

37.95

29.38

25.83

23.23

18.46

17.49

13.50

12.61

11.97

10.94

پسته

شکالت

بستنی

پنیر و کشک

ماست

خرما

رب گوجه فرنگی

شیر و خامه

شیر خشک

انگور خشک کرده

زعفران

سایر شیرینی و شکالت

آب میوه و کنسانتره

کنسرو غیر گوشتی

گوجه فرنگی

بیسکویت

سیب زمینی

آرد

ماکارونی

خیار

کلم قمری

روغن نباتی

آبمعدنی

سیب

ویفل  ها و ویفرها

پیاز

) 1396ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی اصلی در شش ماه نخست سال : 7نمودار

(  میلیون دالر

میلیون دالر  274میلیارد و  2از  

محصوالت کشاورزی و صنایع صادرات 

میلیون  410میلیارد و  1 غذایی رقم 

درصد متعلق به صنایع  62یعنی  دالر

   غذایی بوده است.
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و مقایسه  1396صادرات پسته در شش ماهه نخست سال 

 به سال قبلبا مدت مشا

 

 1396زنگ خطر از دست دادن حدود نیمی از بازار پسته در نیمه نخست سال 

 

  میلیون دالر  219هزار تن به ارزش کمتر از  21.1؛ 1396صادرات پسته در  شش ماهه اول سال

هزار تن به ارزش حدود  40.1بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل  بیش از 

 دالر پسته از کشور صادر شده بود.  میلیون  382

  به لحاظ هزار تن  20نسبت به مدت مشابه سال قبل  1396پسته در نیمه نخست سال صادرات

به لحاظ ارزشی کاهش یافته است) الزم به یادآوریست صادرات میلیون دالر  163وزنی و حدود 

به لحاظ وزنی هزار تن  12نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل  1395پسته در نیمه نخست سال 

 به لحاظ ارزشی کاهش یافته بود (.میلیون دالر  100و حدود 

 و به لحاظ ارزشی  48لحاظ وزنی  بطور خالصه صادرات پسته نسبت به مدت مشابه سال قبل به

 داشته است.درصد افت  43

 بارت بترتیب ارزش ع 1396از دسته رفته پسته ایران در شش ماه نخست سال  اصلی  بازارهای

 ویتنام میلیون دالر(، 21)هند  میلیون دالر(، 31) امارات میلیون دالر(، 36) هنگ کنگبودند از: 

 . میلیون دالر 9و همچنین ترکیه، پاکستان و عراق بیش از  میلیون دالر( 15)

مقصد اصلی  20به مدت مشابه سال قبل  به   1396جزئیات آمار صادرات پسته در شش ماهه اول  سال 

 دراتی در ادامه ارائه شده است.صا
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 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1396در نیمه نخست سال  مقاصد اصلی صادرات پسته: 8جدول

 «واحد: ه تن ـ هزار دالر »

 تغییرات  1395 1396 

کشورطرف 

 معامله

سهم  ارزش وزن

 ارزشی

سهم  ارزش وزن

 ارزشی

 ارزشی وزنی

      آلمان

3,224  
    42,753  20%      

4,387  
    50,201  13% -27% -15% 

      عراق

2,648  
    27,257  12%      

3,853  
    37,237  10% -31% -27% 

امارات 

 متحده عربی

     

1,580  
    16,849  8%      

5,120  
    47,946  13% -69% -65% 

      قزاقستان

1,850  
    16,131  7%      

3,048  
    26,019  7% -39% -38% 

      هند

1,407  
    13,856  6%      

3,441  
    34,743  9% -59% -60% 

         لبنان

985  
    12,544  6%         

958  
    12,595  3% 3% 0% 

         افغانستان

953  
     9,006  4%      

1,202  
     9,956  3% -21% -10% 

فدراسیون 

 روسیه

        

917  
     7,867  4%         

361  
     3,012  1% 154% 161% 

         اسپانیا

952  
     7,592  3%      

1,367  
    11,015  3% -30% -31% 

         پاکستان

820  
     7,526  3%      

1,738  
    16,651  4% -53% -55% 

         ترکیه

604  
     5,834  3%      

1,565  
    15,629  4% -61% -63% 

         کویت

499  
     5,301  2%         

543  
     5,805  2% -8% -9% 

         ایتالیا

400  
     4,843  2%         

494  
     5,892  2% -19% -18% 

         اردن

413  
     4,834  2%         

282  
     2,962  1% 47% 63% 

         ویتنام

424  
     3,375  2%      

2,398  
    18,751  5% -82% -82% 

         هنگ کنگ

373  
     3,262  1%      

4,990  
    39,944  10% -93% -92% 

سایر 

 کشورها

     

3,054  
    30,007  14%      

4,449  
    43,288  11% -31% -31% 

     جمع

21.104  
  218,837  100%     

40.198  
  381,647  100% -48% -43% 
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 مقایسه در 1396 نخست در شش ماهه  خرما  صادرات

 قبل سال مشابه مدت با
 

 

 

 

 

 میلیون دالر بوده   90تن به ارزش بیش از  هزار 89؛  1396در شش ماهه اول  سال  صادرات خرما

یافته یش افزاارزشی به لحاظ  14 وزنی و به لحاظ  29است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  است.

 میلیون دالر بوده   79تن به ارزش حدود هزار  69؛  1395در شش ماهه اول  سال خرما   صادرات

 نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات خرما. به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال جاری است

 یافته است. میلیون دالر افزایش 11و معادل هزار تن   20حدود 
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 در 1396 نخست در شش ماهه  زعفران  تصادرا

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه
 

 

 

 

 

  میلیون دالر بوده  است  72تن به ارزش حدود  59؛  1396در شش ماهه اول  سال  زعفرانصادرات

ارزشی   درصد به لحاظ 13 و افزایش وزنیدرصد به لحاظ 4که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است. کاهش

 میلیون دالر بوده  است.  82تن به ارزش حدود  56؛  1395در شش ماهه اول  سال  صادرات 

  سنت  23قیمت هر گرم زعفران صادراتی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از

 کاهش داشته است.
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مقاصد صادراتی محصوالت کشاورزی و صنایع 

 با مقایسه در 1396 نخست در شش ماهه  غذایی

 قبل سال مشابه مدت
 

 

کشور دنیا محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به  110به بیش از  1396ایران از فروردین تا اول مهر ماه 

کشور عراق، افغانستان، امارات، پاکستان  5میلیون دالر صادر کرده است.  274میلیارد و  2ارزش بیش از 

 اند.را به خود اختصاص دادهدرصد ارزش صادرات این دوره  70و آلمان بیش از 

میلیون دالر، عراق بیش  65به امارات بیش از محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در این دوره صادرات  

 میلیون دالر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 47میلیون دالر و ویتنام  بیش از  61از 

  

 

 

 

عراق

47%

انافغانست

11%

امارات

انپاکست8%

4%

آلمان

4%

امویتن

3%

هترکی

2%

هند

2%

هنگ کنگ

2%

روسیه

2%

سایر 

کشورها

15%

سهم ارزشی صادرات محصوالت : 9نمودار 

کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماهه نخست

1395سال 

عراق

45%

انافغانست

امارات13%

5%

انپاکست

5%

آلمان

3%

امویتن

1%

هترکی

4%

هند

2%

هنگ کنگ

2%

هروسی

2%

هاسایر کشور

18%

سهم ارزشی صادرات محصوالت : 10نمودار

کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماهه 

1396نخست سال 
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  به   1396در شش ماهه اول  سال  اییمحصوالت کشاورزی و صنایع غذصادرات

میلیون دالر بوده  است که   28میلیارد و  1تن به ارزش حدود  386میلیون و  1؛ عراق

ارزشی  درصد به لحاظ  6وزنی و درصد به لحاظ  17نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  یافته است. کاهش

 

 به   1396ل در شش ماهه اول  سا صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت   286تن به ارزش حدود هزار 252؛ افغانستان

  یافته است. افزایشارزشی  درصد به لحاظ  6وزنی و درصد به لحاظ  9مشابه سال قبل 

 

 به امارات   1396در شش ماهه اول  سال  صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت   115تن به ارزش حدود  هزار 250؛ متحده عربی

  یافته است. کاهشارزشی  درصد به لحاظ  36وزنی و درصد به لحاظ  7مشابه سال قبل 

 

 به   1396در شش ماهه اول  سال  صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

بوده  است که نسبت به مدت مشابه میلیون دالر   106تن به ارزش حدود هزار 70؛ پاکستان

  یافته است.افزایش ارزشی  درصد به لحاظ  23وزنی و درصد به لحاظ  19سال قبل 

 

 به   1396در شش ماهه اول  سال  صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

میلیون دالر بوده  است که نسبت به مدت مشابه   79تن به ارزش حدود  هزار 8؛ آلمان

  یافته است. کاهشارزشی  درصد به لحاظ  4و افزایش وزنی درصد به لحاظ  7 سال قبل

به   1396در شش ماهه اول  سال  محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییجزئیات آمار صادرات 

 مقصد اصلی صادراتی در ادامه ارائه شده است. 20به   مدت مشابه سال قبل
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و مقایسه با مدت  1396در نیمه نخست سال  صنایع غذایی مقاصد اصلی صادرات محصوالت کشاورزی و: 9جدول

 مشابه سال قبل

 «دالر  میلیون تن ـ هزار واحد: ه»

 تغییرات 1396 1395 

سهم  ارزش وزن کشور

 ارزشی

سهم  ارزش وزن

 ارزشی

 ارزشی وزنی

 %6- %17- %45 1028.2 1386.7 %47 1089.9 1663.1 عراق

 %6 %9 %13 285.5 252.4 %12 269.7 232.1 افغانستان

 %36- %7- %5 115.7 250.4 %8 181.5 268.3 امارات 

 %23 %19 %5 106.8 70.5 %4 87.0 59.4 پاکستان

 %4- %7 %3 79.5 8.4 %4 83.3 7.8 آلمان

 %71- %73- %1 19.6 9.3 %3 67.1 34.9 ویتنام

 %69 %50 %4 89.8 73.4 %2 53.0 49.1 ترکیه

 %29- %11- %2 37.1 16.2 %2 52.1 18.1 هند

 %2 %276 %2 50.5 19.8 %2 49.3 5.3 هنگ کنگ

 %25 %16- %2 52.4 58.6 %2 41.9 70.2 روسیه

 %24- %19 %1 31.7 4.9 %2 41.9 4.1 اسپانیا

 %20- %8 %1 32.9 18.2 %2 40.9 17.0 قزاقستان

 %23 %3- %2 42.3 84.8 %1 34.4 87.3 ترکمنستان

 %18- %13- %1 17.0 27.1 %1 20.8 31.3 آذربایجان

 %7- %2- %1 18.1 25.1 %1 19.4 25.6 کویت

 %0 %16 %1 17.1 2.9 %1 17.1 2.5 لبنان

 %40 %52 %1 19.9 4.8 %1 14.2 3.2 چین

 %46- %56- %0 5.7 1.7 %0 10.5 3.8 سوریه

 %23 %231 %0 11.1 2.4 %0 9.1 0.7 ایتالیا

 %288 %1072 %1 33.5 69.8 %0 8.6 6.0 قطر

 %26 %200 %8 179.4 200.0 %6 142.6 66.7 سایر کشورها

 %3- %3- %100 2274.1 2587.5 %100 2334.4 2656.3 جمع

 


