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ساله10روند 
تجارت(2011)دههاینابتدایدر.استبودههمراهزیادیهاینوسانبااخیرسال10طیاروپااتحادیهوایرانکاالییتجارت

میلیارد10ازبیشواروپااتحادیهبهایرانصادراتآنیورومیلیارد17حدودکهبودهیورومیلیارد27بربالغاتحادیهاینباایران
کاهشباایرانوارداتوصادرات،2012ازپسسالیکوجوداینبا.(1نمودار)استبودهایرانازاتحادیهاینوارداتنیزیورو

افتویافتادامه2014و2013سالتاکاهشیرونداین.استبودهبیشتروارداتبامقایسهدرصادراتافتالبتهشد؛همراه
5.2منفیبه2011سالدریورومیلیارد6.6مثبتازاروپااتحادیهباایرانتجاریترازشدباعثوارداتمقابلدرصادراتبیشتر

.برسد(اخیرسال10طیاروپااتحادیهباایرانتجاریترازکسریبیشترین)2014سالدریورومیلیارد
درشدباعثوارداتبهنسبتصادراتبیشتررشدوشدهمراهافزایشباکشوروارداتوصادرات،2017و2016هایسالدر

کاهش2017بهنسبتکمیوارداتوصادراتاینکهبانیز2018سالدر.شودنزدیکصفربهتقریباًتجاریتراز2017سال
میلیارد0.7ناچیزچندهرمازادبهاروپا،اتحادیهباایرانتجاریترازشدموجبصادراتبهنسبتوارداتبیشترافتاماداشتند،
.برسدیورویی

،19-کوویدشیوعبهمربوطهایمحدودیتوایرانعلیههاتحریمتشدیدبا2020و2019هایسالدرونپاییددیریوضعیتاین
سال،دواینطی.رسیداخیرهایسالطیممکنسطحکمترینبههمیشهازشدیدترافتبااروپااتحادیهباایرانتجارت

(2020و2019هایسالدریورومیلیارد0.7)رسیدقبلهایسالبهنسبتناچیزیبسیاررقمبهاروپااتحادیهبهایرانصادرات
.(2020و2019هایسالدریورومیلیارد4حدود)گرفتقرارپایینیبسیارسطحدرنیزاتحادیهاینبهکشوروارداتو
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا 27.20 12.77 6.11 7.43 7.57 13.52 20.67 18.14 5.08 4.46

تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا 6.62 -1.74 -4.61 -5.20 -5.13 -2.60 -0.47 0.71 -3.72 -3.04

صادرات ایران به اتحادیه اروپا 16.91 5.51 0.75 1.12 1.22 5.46 10.10 9.42 0.68 0.71

واردات ایران از اتحادیه اروپا 10.29 7.26 5.36 6.32 6.35 8.06 10.57 8.71 4.40 3.75
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سال اخیر10روند ساالنه تجارت ایران و اتحادیه اروپا طی -1نمودار 
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صادراتی گروه کاالیی
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آنچهبراساس.دهدمینشانکاالییهایگروهتفکیکبهاروپااتحادیهبهایرانصادراتروندبعدی،اسالیدهایدر2نمودارو1جدول
کاهش2020تا2019و2015تا2013هایسالدراروپااتحادیهبهایرانصادراتکاهشاصلیدلیلشده،دادهنشان2نموداردرکه

نفتوشفربربیشترهایمحدودیتازناشیهمآنکهبوده«هاکنندهروانومعدنیهایسوخت»کاالییگروهدرایرانصادراتشدید
به2020سالدرکهبودهیورومیلیارد15.6حدوداروپااتحادیهبهکاالییگروهایندرایرانصادرات2011سالدر.استبودهایران
92حدود،2011بهنسبت2020سالدراروپااتحادیهبهایرانصادراتدرصدی96حدودافتاز.استرسیدهیورومیلیون96ازکمتر
.استبودهکاالییگروهایندرایرانصادراتافتازناشیآندرصدواحد

استهبود«زندهحیواناتوغذاییمواد»کاالییگروهبهمربوطاروپااتحادیهبهایرانصادراتکلازسهمبیشترین،2020سالدر
شدهندیبطبقهصنعتیکاالهای»و«هاکنندهروانومعدنیهایسوخت»،«مرتبطمحصوالتسایروشیمیاییمواد»آنازپس.(41%)

.دارندقراربعدیهایردهدر%12.4و%13.4،%18.5هایسهمباترتیببه«موادحسببر
صادرات.استبوده2016سالبهمربوطآنبیشترینو2019سالبهمربوط«زندهحیواناتوغذاییمواد»صادراتسطحکمترین

برخالف.استرسیدهخودسطحباالترینبه2020سالدروکردهطیرارشدیبهرورونداخیرهایسالطی«دخانیاتونوشیدنی»
سطحکمترینبه2020سالدروداشتهکاهشپیوستهطوربهبعدبه2012سالاز«سوختجزبهخوردنقابلغیرمواد»صادراتآن،
ادراتصرشدبااخیر،سالچندطیکهاستکاالییهایگروهازیکینیز«هاچربیوحیوانیوگیاهیهایروغن».استرسیدهخود

2020سالدریوروهزار118به2016سالدریورومیلیونیکازکاالییگروهایندراروپااتحادیهبهایرانصادراتوبودههمراه
.استرسیده
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هزار یورو –2020تا 2011های ارقام صادرات ایران به اتحادیه اروپا به تفکیک گروه کاالیی طی سال-1جدول 

گروه کاالیی صادراتی

روند 10 سال 2011201220132014201520162017201820192020گروه کاالیی

252,438251,287273,899294,711350,222366,232326,207305,994203,948292,790مواد غذایی و حیوانات زنده

303187247437293222254323409854نوشیدنی و دخانیات

179,510191,136152,713131,434118,562122,685130,707129,11888,46073,355مواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت

15,588,6104,510,88433,509172,71128,2984,262,4788,987,4778,255,39713,11195,576سوخت های معدنی و روان کننده ها

273752751123919118روغن های گیاهی و حیوانی و چربی ها

582,070258,98285,778138,702206,760191,104299,599313,969147,653132,133مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

246,019221,662161,228335,100474,005451,191281,141344,158183,59388,134کاالهای صنعتی طبقه بندی شده بر حسب مواد

48,12244,71131,22229,08730,77147,92449,47340,80521,65916,025ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

7,9744,9125,1756,0774,2115,7069,48114,20010,2949,764محصوالت صنعتی همگون

3,7995,3245,5265,6254,5907,8997,03520,3818,3053,800سایر کاالها 



گروه کاالیی صادراتی
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روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا به تفکیک گروه کاالیی-2نمودار 

مواد غذایی و حیوانات زنده نوشیدنی و دخانیات مواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت
سوخت های معدنی و روان کننده ها روغن های گیاهی و حیوانی و چربی ها مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

بندی شده بر حسب موادکاالهای صنعتی طبقه آالت و تجهیزات حمل و نقلماشین محصوالت صنعتی همگون
سایر کاالها 



گروه کاالیی وارداتی 
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«نقلوحملتجهیزاتوآالتماشین»به2020تا2011طیهاسالکلیهدراروپااتحادیهازایرانوارداتارزشبیشترین
نیزییکاالگروهاینازایرانوارداتشده،کماروپااتحادیهباایرانتجاریمراوداتکههاییسالدراگرچهاست،داشتهاختصاص

ازایرانواردات2011سال.(یورومیلیارد1.3)استداشتهاختصاص2020سالبهآنسطحکمترینوگرفتهقرارتاثیرتحت
کاالییگروهاینسهم،2020سالدر.(یورومیلیارد5.5)استداشتهقرارخودسطحباالتریندرکاالییگروهایندراروپااتحادیه

وارداتارزشدرصدی64حدودافتازدرصدیواحد41حدودسهموبودهدرصد33اروپااتحادیهازایرانوارداتکلارزشاز
.استدادهاختصاصخودبهرا2011بهنسبت2020سالدرایران

27سهمکهبوده«مرتبطمحصوالتسایروشیمیاییمواد»،2020سالدراروپااتحادیهازایرانوارداتیکاالییگروهدومین
السازاروپااتحادیهازکاالییگروهاینواردات.استدادهاختصاصخودبهرااروپااتحادیهازایرانوارداتکلارزشازدرصدی

.استرسیدهخودسطحترینپایینبه2020سالدرویافتهکاهششدتبهبعدبه2017
حدودسهم2020سالدرکهاستاروپااتحادیهازایرانوارداتیکاالییهایگروهازدیگریکینیز«زندهحیواناتوغذاییمواد»

روهگدوایندرایرانوارداتاخیرسالدوطی.استدادهاختصاصخودبهرااتحادیهاینبهایرانوارداتکلارزشازدرصدی14
.استداشتهافزایشکمیکاالیی



گروه کاالیی وارداتی
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روند 10 سال اخیر2011201220132014201520162017201820192020گروه کاالیی

266,128919,265744,8021,098,972578,142490,950409,281296,299393,240519,662مواد غذایی و حیوانات زنده

38,19321,2733,30317,92852,81772,20554,32446,44254,14447,902نوشیدنی و دخانیات

263,722158,317112,923127,116144,418201,401267,617206,916189,533175,094مواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت

18,62615,94411,20012,51919,96222,156285,37971,1805,9395,857سوخت های معدنی و روان کننده ها

15,1649,02159,46812,50611,93723,95216,02325,2434,4675,127روغن های گیاهی و حیوانی و چربی ها

1,763,2361,272,3251,190,3941,363,9551,533,6481,754,3491,904,2561,683,3701,278,9011,000,055مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

1,382,2741,073,874573,527427,014489,708722,447937,409798,004293,704231,434کاالهای صنعتی طبقه بندی شده بر حسب مواد

5,476,1843,107,7412,037,4592,569,9462,669,5143,742,8055,391,4944,732,4821,537,0221,252,440ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

822,939606,374540,966544,347675,518836,714961,837646,591492,431346,811محصوالت صنعتی همگون

192,24634,64938,230110,830138,589159,899186,80039,54527,74512,372سایر کاالها 

هزار یورو–2020تا 2011های ارقام واردات ایران از اتحادیه اروپا به تفکیک گروه کاالیی طی سال-2جدول 



گروه کاالیی وارداتی
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2020تا 2011های ارقام واردات ایران از اتحادیه اروپا به تفکیک گروه کاالیی طی سال-3نمودار 
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مواد غذایی و حیوانات زنده نوشیدنی و دخانیات مواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت
سوخت های معدنی و روان کننده ها روغن های گیاهی و حیوانی و چربی ها مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

بندی شده بر حسب موادکاالهای صنعتی طبقه آالت و تجهیزات حمل و نقلماشین محصوالت صنعتی همگون
سایر کاالها 



مقاصد صادراتی 
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ازرااروپاهاتحادیدرخودصادراتیمقاصدازبسیاریایراناروپا،اتحادیهباایرانتجاریمراوداتکاهشوهاتحریمتشدیدبااخیر،سال10طی
صادراتازیورومیلیارد12حدودجمعاً کهبودنداروپااتحادیهدرایراناصلیمقصدسهیونان،واسپانیاایتالیا،،2011سالدر.استدادهدست
یاایتالحالاینباشد،همراهباالیینسبتاًکاهشبااتحادیهاینبهایرانصادرات2012سالدر.دادنداختصاصخودبهراسالآندرایران

ایرانعلیههاتحریمیافتنشدتدلیلبه2013سالدر.شدتعویضهمبایونانواسپانیاجایگاهامابودایرانصادراتیمقصداولینهمچنان
عمدهمقصدسهعنوانبه2012و2011هایسالدرکهآلمانسال،ایندر.شدکوچکتراروپااتحادیهدرایرانصادراتیبازارهایازبسیاری

.داداختصاصخودبهرانخستجایگاهبود،نگرفتهقراراروپااتحادیهدرایرانصادراتی
وشتبازگایرانصادراتیاولمقصدعنوانبهخودجایگاهبهوکردتجربهراجزئیرشدایتالیابهایرانصادرات2015و2014هایسالدر

2016سالدرکهشدباعث2015سالاواخردربرجامامضای.گرفتقراراروپااتحادیهدرایرانصادراتیمقصددومینعنوانبهنیزآلمان
نخستجایگاهد،نبوقراراروپااتحادیهدرایرانعمدهصادراتیمقاصدجزوپیشترکهفرانسهسال،ایندر.شوداحیااروپااتحادیهبهایرانصادرات

پیداتوجهیقابلافزایشایتالیابهایرانصادرات2018و2017هایسالدر.گرفتندقرارآنازبعدهایردهدراسپانیاوایتالیاوکردخودآنازرا
وبرجامازآمریکامتحدهایاالتخروجبانیز2019سالدر.گرفتپسفرانسهازراایرانصادراتیمقصدبزرگترینعنوانبهخودجایگاهوکرد

.کردهتجربراایمالحظهقابلکاهشوگرفتقرارتغییردستخوشاروپااتحادیهبهایرانصادارتدوبارهایران،علیههاتحریمبازگشت
سایربامقایسهدرآلمان،بهایرانصادراتداد،دستازرااروپادرخودصادراتیبازارهایازبسیاریایرانکه2020و2019هایسالطی

.گرفتایجاروپااتحادیهدرایرانصادراتیمقصداولینعنوانبهونکردتجربهراایمالحظهقابلکاهشاروپا،درایرانصادراتیمهممقاصد
کشوردواینهبایرانصادراتمیزاناگرچهگرفتند،قراراروپااتحادیهدرصادراتیمقاصدسومینودومینعنوانبهایتالیاوهلند،2020سالدر

.استبودهکمتربسیارپیشهایسالبهنسبت



مقاصد صادراتی
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میلیون یورو-2020و 2011پنج مقصد عمده صادراتی ایران در اتحادیه اروپا در دو سال -4نمودار 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

مقاصد صادراتی

13

2020تا 2011های طی سال-مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا براساس ارزش صادرات-5نمودار 



مقاصد صادراتی 

14

دروبوده«زندهحیواناتوغذاییمواد»اروپااتحادیهعضوکشور27ازکشور11درایرانصادراتیعمدهکاالی،2011سالدر
بیشترینکشور،27اینمیاندر.استداشتهراکشوراینبهایرانصادراتکلارزشازدرصدی90باالیسهمکاالاینآنهااکثر

ومعدنیهایسوخت»اروپا،اتحادیهعضوازکشور8در.استداشتهاختصاصسوئدبهکاالییگروهایندرایرانصادراتارزش
داشتهراکاالییهگرواینازوارداتبیشترینایتالیاوگرفتهقرارایرانصادراتیکاالییگروهبزرگترینعنوانبه«هاکنندهروان
اینمیاندرکهدهشثبتایرانصادراتیکاالیبزرگترینعنوانبه«مرتبطمحصوالتسایروشیمیاییمواد»نیزکشور6در.است

.استدادهاختصاصخودبهراکاالییگروهایندرایرانصادراتارزشبیشترینبلژیککشور6
دراتیصاعمدهکاالیترکیباروپا،اتحادیهدرایران«هاکنندهروانومعدنیهایسوخت»بازارهایشدیدکاهشبا،2020سالدر

ایرانصادراتیعمدهکاالیاروپا،اتحادیهعضوکشور27ازکشور16در.استکردهتغییرکشورهاتفکیکبهاروپااتحادیهبهایران
غیرمواد».استداشتهاختصاصآلمانبهایرانصادراتارزشبیشترینآنهامیاندرکهاستبوده«زندهحیواناتوغذاییمواد»

دربود،نشدهثبتکشورهاازکدامهیچدرایرانصادراتیعمدهکاالییگروهجزو2011سالدرکه«سوختجزبهخوردنقابل
2020سالدر«هاکنندهروانومعدنیهایسوخت».استشدهبندیطبقهلوگزامبورگدرعمدهکاالییگروهعنوانبه2020سال
سایروشیمیاییمواد»کشور4در.استشدهثبتکشوراینایرانبهصادراتیکاالییگروهبزرگترینعنوانبههلنددرتنها

وحملتجهیزاتوآالتماشین»کشور2درو«موادحسببرشدهبندیطبقهصنعتیکاالهای»کشور3در،«مرتبطمحصوالت
.استشدهثبتایرانصادراتیعمدهکاالییگروهعنوانبه«نقل



مقاصد صادراتی
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2020و 2011های گروه کاالیی عمده صادراتی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال-3جدول 

20112020

کشورگروه کاالیی
سهم گروه کاالیی از کل 

صادرات ایران به این کشور )%(

ارزش صادرات در این گروه 

کاالیی )هزار یورو(

37.35,174اتریش

99.9102استونی

96.42,708اسلواکی

38.268ایرلند

59.44,578سوئد

40.1161فنالند

46.4556قبرس

99.1573لتونی

96.13,370لیتوانی

93.5218مالتا

91.12,417مجارستان

98.23,947,629اسپانیا

96.25,122,228ایتالیا

65.5469,153آلمان

98.698,768جمهوری چک

97.01,695,049فرانسه

80.069,667لهستان

89.71,412,783هلند

99.62,771,999یونان

75.1281,338بلژیک

56.91,588بلغارستان

33.51,457پرتغال

91.954,718رومانی

92.923,957کرواسی

97.344,188اسلوونی

58.73,538دانمارک

94.7100لوکزامبورگ

مواد غذایی و حیوانات زنده

سوخت های معدنی و روان کننده ها

مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

کاالهای صنعتی طبقه بندی شده بر حسب مواد

کشورگروه کاالیی
سهم گروه کاالیی از کل 

صادرات ایران به این کشور )%(

ارزش صادرات در این گروه 

کاالیی )هزار یورو(

39.84,022اتریش

66.637,342اسپانیا

64.4263استونی

82.43,596اسلواکی

49.552,832ایتالیا

48.8128,654آلمان

70.9813جمهوری چک

66.95,169دانمارک

68.08,420سوئد

68.311,544فرانسه

70.0305قبرس

68.11,403کرواسی

100.0582لتونی

75.08,947لهستان

68.165مالتا

55.01,895مجارستان

96.31,005لوکزامبورگمواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت

81.592,836هلندسوخت های معدنی و روان کننده ها

67.322,349بلژیک

47.314,286رومانی

44.53,823یونان

66.113,637بلغارستان

42.4121ایرلند

69.0791پرتغال

49.61,136لیتوانی

55.1615فنالند

71.11,467اسلوونی

مواد غذایی و حیوانات زنده

مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

کاالهای صنعتی طبقه بندی شده بر حسب مواد

ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل



مبادی وارداتی
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مبادیرفته،گقرارگستردهتغییراتدستخوشاروپااتحادیهدرایرانصادراتیمقاصدکهمیزانیبهاخیر،سال10طی
راایرانوارداتیمبادیدرنخستجایگاههموارهآلمانسال،10اینطی.استنکردهتجربهراتغییراتیایرانوارداتی
رزشا.استبودههمراهکاهشباکشوراینازایرانوارداتارزشها،تحریمتشدیدبااخیرسالدوطیاگرچهداشته،
.استرسیده2020سالدریورومیلیارد1.5به2011سالدریورومیلیارد3حدودازآلمانازایرانواردات
وارداتاخیرسالدوطی.استبودهایتالیاسال10اینتمامیدرنیزاروپااتحادیهدرایرانوارداتیعمدهمبدادومین
.استشدهسومیکتقریباًکشوراینازایرانواردات2011سالبامقایسهدر2020سالدروداشتهافتایتالیاازایران

و2019سالدودرامابوده،فرانسهاروپااتحادیهدرایرانوارداتیمقصدسومین2018تا2011هایسالطیاینکهبا
.استشدهتثباروپااتحادیهدرایرانوارداتیمبداچهارمینعنوانبهفرانسهویافتهاختصاصهلندبهآنجایگاه2020

ارزشکهآنچنان(2020تا2019و2015تا2013)شدهتشدیدایرانعلیههاتحریمکههاییدورهطیکلی،طوربه
آنلیاصدلیلکهاستنداشتهافتکشورهااینازایرانوارداتیافته،کاهشاروپاییکشورهایبهایرانصادرات

ازکهوپااراتحادیهدرخودصادراتیبازارازبزرگیبخشایرانشدهباعثکهبودهایرانعلیهنفتیهایتحریماعمال
.بدهددستازبودند،«هاکنندهروانومعدنیهایسوخت»کاالییگروهخریداران
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2020تا 2011های مبادی وارداتی ایران در اتحادیه اروپا براساس ارزش واردات طی سال-7نمودار 



مقاصد صادراتی 
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بوده«صنعتیکاالهایوآالتماشین»ایرانوارداتیعمدهکاالییگروهاروپا،اتحادیهعضوکشور27میاناز،2011سالدر
قرارالتریباسطحدرکشورسایربهنسبتآلمانازایرانصنعتیکاالهایوآالتماشینوارداتکشور،16اینمیاندر.است

کشور8درایرانوارداتیعمدهکاالییگروهاین،برعالوه.دارندقراربعدیهایردهدرفرانسهوایتالیاآنازپس.استداشته
کاالییروهگایندرایرانوارداتارزشکشورها،اینمیاندر.استبوده«مرتبطمحصوالتسایروشیمیاییمواد»نیزدیگر

ویوناندر«دهزنحیواناتوغذاییمواد»کاالیی،گروهدواینبرعاله.استبودهبیشترکشورهاسایربهنسبتبلژیکاز
ایرانوارداتیعمدهکاالییگروهجزوپرتغالواسلوونیکشوردردو«موادحسببرشدهبندیطبقهصنعتیکاالهای»

.اندبوده
اخیرهایسالطیاروپااتحادیهازایران«صنعتیکاالهایوآالتماشین»وارداتشد،دادهنشاننیز2جدولدرکههمانطور

گروهاینآنهاازایرانوارداتیعمدهکاالیکهکشورهاییتعداد،2020سالدر.استداشتهکاهشتوجهیقابلطوربه
وادم»آنهاازایرانوارداتیعمدهکاالیکهکشورهاییتعدادمتقابالً.استرسیدهکشور8بهوداشتهکاهشبوده،کاالیی

.استرسیدهکشور14بهوداشتهافزایشبوده«مرتبطمحصوالتسایروشیمیایی
ینترمهمنیز«زندهحیواناتوغذاییمواد»و«سوختجزبهخوردنقابلغیرمواد»،«هاکنندهروانومعدنیهایسوخت»

.استبودهاروپاییکشورهایبرخیازایرانوارداتیکاالی



مبادی وارداتی
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کشورگروه کاالیی
سهم گروه کاالیی از کل واردات 

ایران از این کشور )%(

ارزش واردات در این گروه 

کاالیی )هزار یورو(

4811,498یونانمواد غذایی و حیوانات زنده

5837,480ایرلند

28148,103بلژیک

6837,964بلغارستان

4569,772دانمارک

522,866قبرس

541,620کرواسی

9612,895لیتوانی

10014مالتا

4429,362اسلوونی

6221,662پرتغال

49143,151اتریش

45295,911اسپانیا

45995استونی

434,735اسلواکی

641,190,052ایتالیا

511,558,630آلمان

3518,879حمهوری چک

75157,665رومانی

88646,162سوئد

55911,248فرانسه

4124,829فنالند

40422لتونی

4428,385لهستان

673,699لوکزامبورگ

234,080مجارستان

48287,389هلند

مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

کاالهای صنعتی طبقه بندی شده بر حسب مواد

ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

کشورگروه کاالیی
سهم گروه کاالیی از کل 

واردات ایران از این کشور )%(

ارزش واردات در این گروه 

کاالیی )هزار یورو(

5652,947بلغارستان

646,783پرتغال

9448,036رومانی

51464استونیمواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت

8790لتونیسوخت های معدنی و روان کننده ها

5555,153اتریش

6220,297اسلوونی

847,229ایرلند

3464,694بلژیک

358,065حمهوری چک

1018,312دانمارک

429,173سوئد

59149,584فرانسه

965,339قبرس

452,708کرواسی

61308لوکزامبورگ

681,936لیتوانی

9760مالتا

2899,961هلند

307,939مجارستان

50102,705اسپانیا

544,434اسلواکی

58323,553ایتالیا

36549,294آلمان

633,418فنالند

309,237لهستان

365,945یونان

مواد غذایی و حیوانات زنده

مواد شیمیایی و سایر محصوالت مرتبط

ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل

2020و 2011های گروه کاالیی عمده وارداتی ایران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال-4جدول 

20112020



پاپیشنهادات برای ارتقاء سطح تجارت با ارو

21

دیتولیخطوطوآالتماشینویافتهکاهششدتبهایرانایسرمایهکاالهایوارداتاخیرهایسالطیکهآنجاییاز•
وباالولوژیتکنباکاالهایتولیدسابقهباکشورهایرسدمینظربهاند،شدهمستهلکوفرسودههمصنایعازبسیاری
از.باشندیرانابهکاالهااینوارداتبرایخوبیوارداتیمبادیتوانندمیایتالیایاوبلژیکآلمان،مانندجدیدآالتماشین

گونهنایازتکنولوژیوآالتماشینوارداتتاشودبرقرارالزمهایگریتسهیلراستاایندرشودمیپیشنهادرواین
جملهازکشورارزیمنابعتوانمیهمچنینراستاایندر.گیردصورتاداریفرآیندحداقلباوتعرفهنرخکمترینباکشورها
کنولوژیتسطحارتقاءبرایراصادراتعوارضازحاصلریالیمنابعیاوشدهآزاداخیرارزیمنابعیاملیتوسعهصندوق
.داداختصاصکمتر،افزودهارزشبایاخامکاالهایارزشزنجیرهبامرتبطباالترافزودهارزشباصنایعتولیدخطوط

ادراتصتوسعهبرایقویمحرکیومنشاهموارهخارجیمستقیمگذاریسرمایهجذبتوسعه،حالدراقتصادهایاکثردر•
مستقیماریگذسرمایهمهمسوابقدارایکهباالتکنولوژیدارایاروپاییمبادیشناساییراستاایندر.استکشورهااین

درذاریگسرمایهبرایآنهاهدایتوتشویقبرایموانع،رفعوفرایندهاتسهیلهمراهبههستندکشورهاسایردرخارجی
.شودمیپیشنهادکشور،



پاپیشنهادات برای ارتقاء سطح تجارت با ارو
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هاییاستستنظیمدرهاآنمشورتیخدماتازاستفادهبرایاروپاکمیسیونجملهازاروپاییفنینهادهایباهمکاریتوسعه•
توسعهحالدراقتصادهایاولویتباآیندهسال5طیآزادتجارتتوافقبرقراریبرایریزیبرنامهوکشورتجاریبخشکالن
.گیردصورتاروپا،

چنینهموبازرگانیهایاتاقجملهازکشوردوخصوصیبخشنهادهایمیانمشترکیاطالعاتتبادلوارتباطیهایشبکه•
.شودبرقراروایجادطرفدوتجارمیانارتباطیشبکه

یرفراگنهادهایهمکاریباهدف،اروپاییکشورهایدرایرانیتجاربهمشاورهخدماتارائهایحرفهوتخصصیمراکزایجاد•
ورودبرایاقتصادیفعاالنتوانمندیوظرفیتتقویتوهااگاهیسطحارتقایموجبتجارت،توسعهسازمانوخصوصیبخش

.شودمیمنطقهایندرمحصوالتشانبازارتوسعهو


