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  1389 سالآمار واردات نساجي كل كشور براساس اطالعات موجود و كارشناسي نشده طي 

  
 

 ارزش دالري كشور طرف معامله شرحرديف

 136.573.508 تركيه -لمانآ –جمهوري كره -امارات متحده عربي-عربستان )آميدپلي پروپيلن ، پلي اتيلن فتاالت ، پلي(و گرانول نساجيانواع چيپس 1

 484.628.575 مالزي -چين  -تركيه –جمهوري كره  –آلمان  )ايكرك،آوات، پشم،پلي استر،ويسكوز، اكريليك ،سنتتيك، كنف، الياف شيشه(انواع الياف  2

  85.692.403 تركمنستان -تاجيكستان  –جمهوري كره–سنگاپور–ازبكستان  )حالجي شده ،آخال،شانه زده(پنبه  3
 258.731.389 بنگالدش - امارات متحده عربي – هند -جمهوري كره -چين )آميد، ابريشم، قيطان، بند،طناب ،ريسمانكنف، پشم، پلي استر،دوال، چندال، تابيده، نايلون،پليپنبه،(انواع نخ  4

 188.565.981 ژاپن -سعودي عربستان-چين-تركيه-عربيت متحدهامارا )، نمد، ملحفهاي ،مخملپنبه، تارو پودي،سنتتيك،گازباف،توربافي،كتان،كشباف،دانتل،حوله(انواع پارچه 5

  81.614.048  جمهوري كره -چين -امارات متحده عربي -آزاد چابهارمنطقه   پارچه چادر مشكي 6
 20.414.018 آلمان -بلژيك-امارات متحده عربي–چين–تركيه )فرش ماشيني و موكت(هاانواع كفپوش 7

 )، مينك ، نمديسفري ، راشل(انواع پتو 8
 

 1.143.940 منطقه آزاد كيش -چين -تركيه  -منطقه آزاد چابهار  -امارات متحده عربي

 19.782.683 سوئيس -تركيه-چين-ايتاليا-امارات متحده عربي )لباس مردانه و زنانه و نوزاد، ورزشي، جوراب ، لباس زير،كاله،شال ،پالتو،ژاكت ،لباس شنا(انواع پوشاك 9

 42.263.927 ايتاليا - اتريش–چين  –امارات متحده عربي  –تركيه  )گلدوزي ، قالب دوزي(انواع عالقبندي   10

  7.009.320  ايتاليا –منطقه آزادكيش  -چين  -امارات متحده عربي-تركيه  )كيسه خواب و اسباب تختخواب و اشياء تخت ،كوسن، و تشك و روتختي وغيره( انواع كاالي خواب  11
12 

ا، دستمال تزئيني، روتختي ،تسمهجوال،كيسه،پرده كركره ،پوششهاي ديواري،كف شوره(ساير منسوجات
 )نقاله،فيتيله،چادر،اشياءشستشويي توالت و آشپزخانه و كمربند و بند لباس و باندهاي ساده و غيره

 120.122.588 تركيه -آلمان -امارات متحده عربي  -جمهوري كره - چين 

 1.326.419.792 و فرش دستباف آالتماشين دات بجز رنگ وجمع كل وار

 76.442.870 تركيه - لمانآ -هند – امارات متحده عربي -چين مواد تكميلي رنگرزي)استرو رنگهاي نساجي كاتيونيكپلي-مخلوط-هاي رنگي مستربچگرانول(انواع رنگها   13

14 
ي،آهارزني، برش، تكسچرايزينگ، كشش، كشبافيزني، حالجريسندگي وبافندگي،شانه(آالتانواع ماشين

  )ژاكارد چرخهاي دوزندگي وغيره
 

  428.506.730 ايتاليا -چين – سوئيس –تركيه  -آلمان

  142.623  امارات متحده عربي  -تركيه -چين  فرش دستباف  15
  1.831.512.015و فرش دستباف آالتجمع كل واردات با رنگ و ماشين

    
             گمرك جمهوري اسالمي ايران  :منبع
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  1389سال آمار صادرات نساجي كل كشور براساس اطالعات موجود و كارشناسي نشده طي 
 

 ارزش دالري كشور طرف معامله شرحرديف

 247.980.857 ايتاليا -ان افغانست – آذربايجان –چين  -هند )آميد پلي پروپيلن ، پلي اتيلن فتاالت ، پلي(و گرانول نساجي  انواع چيپس 1

 43.341.223 تركيه-ايتاليا-افغانستان-هند–چين )، پنبه آخال، آوات، كرك، پشم،پلي استر،كتان، كنف ، سنتتيك، پشم شيشه (انواع الياف 2

 28.956.726 ازبكستان - تاجيكستان-تركيه-عراق-فغانستانا )آميد، بند،طناب ،ريسمانپنبه، كنف، پشم ، پلي استر، دوال ، چندال، تابيده، نايلون،پلي(انواع نخ  3

  44.899.614 تركمنستان -افغانستان  – آلمان - عراق –تركيه  )اي ،مخمل،پلوش و نمدپنبه، تارو پودي،سنتتيك،گازباف،توربافي،كتان،كشباف،دانتل،حوله(انواع پارچه   4
 301.565.290 قرقيزستان -پاكستان -عراق  - تركمنستان -ان افغانست )فرش ماشيني و موكت(ها انواع كفپوش 5

 )سفري ، راشل ، مينك ، نمدي(انواع پتو 6
 

 3.424.431 تركمنستان - سوريه  -روسيه  –افغانستان  –عراق 

 92.417.161 قزاقستان - امارات متحده عربي–آذربايجان-عراق-فغانستانا )لباس مردانه و زنانه و نوزاد، ورزشي، جوراب ، لباس زير،كاله،شال ،پالتو،ژاكت ،لباس شنا(انواع پوشاك 7

 3.445.382 تاجيكستان - ازبكستان -آذربايجان  -افغانستان -عراق )گلدوزي ، قالب دوزي(انواع عالقبندي  8

 1.993.402 تركمنستان – قزاقستان -عراق-آذربايجان-افغانستان )هكيسه خواب و اسباب تختخواب و اشياء تخت ،كوسن، و تشك و روتختي وغير(انواع كاالي خواب 9

10 
تمال تزئيني،تسمه نقاله ،چادرجوال،كيسه،پرده كركره ،پوششهاي ديواري،كف شورها، دس(ساير منسوجات

 )تيله،اشياءشستشويي توالت و آشپزخانه ، مبلمان و غيرهف
 75.335.322 تاجيكستان -آذربايجان  - تركمنستان -افغانستان   -عراق

  843.359.408 آالت و فرش دستبافجمع كل صادرات بجز رنگ وماشين
 4.665.378 ازبكستان   - امارات متحده عربي – ارمنستان -آذربايجان -تركيه ، مواد تكميلي رنگرزي)استرو رنگهاي نساجي كاتيونيكپلي-مخلوط-هاي رنگي مستربچگرانول( انواع رنگها  11

  560.217.619  ايتاليا  - عربستان سعودي –امارات متحده عربي  -آمريكا - لمانآ  فرش دستباف 12
 )شبافي،ژاكاردككشش،،زني،حالجي،آهار، برش،تكسچرايزينگوبافندگي،شانهريسندگي(آالتانواع ماشين 13

 
 4.809.199  افغانستان  - يمن -عربستان سعودي  –سوريه -آلمان

  1.413.051.604آالت وفرش دستبافنگ وماشينجمع كل صادرات با ر
  

  گمرك جمهوري اسالمي ايران  :منبع
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  ميليون دالر : واحد

  
  ميليون دالر : واحد        

  
  

  گمرك جمهوري اسالمي ايران: منبع 

  1389سال  صادراتنمودار ميزان 

  1389سال  وارداتنمودار ميزان 



۵ 
 

  جرايد
  90فروردين  22دنياي اقتصاد دوشنبه 

 89رشد صادرات فرش در سال 

: درصدي ارزش صادرات فرش در سال گذشته اعالم كرد 12رييس مركز ملي فرش با اشاره به رشد 
  . ميليون دالر افزايش يافت 520به  89صادرات فرش ايران در سال 

هزار تن  8سال گذشته در مجموع : فيصل مرداسي در تشريح چگونگي صادرات فرش در سال گذشته گفت
 4از لحاظ وزني، حدود  88ميليون دالر از كشور صادر شده كه اين رقم نسبت به سال  556فرش به ارزش 

مار ساالنه در آ: رييس مركز ملي فرش ايران افزود. درصد رشد داشته است 12درصد و از نظر ارزشي 
هاي عودت داده شده،  ميليون دالر عودت فرش وجود دارد كه با كسر رقم فرش 35تا  25صادرات فرش، 

وي عمده بازارهاي هدف . رسد ميليون دالر مي 520ارزش خالص صادرات فرش ايران در سال گذشته به
ه عربي، ايتاليا، ژاپن و لبنان صادرات فرش ايران در سال گذشته را به ترتيب، آلمان، آمريكا، امارات متحد

به گفته مرداسي، بازارهايي نظير چين، قزاقستان، مالزي و برزيل نيز بازارهاي جديدي بودند كه . اعالم كرد
اي داشته است؛ ضمن اينكه  هاي قبل رشد قابل مالحظه صادرات فرش ايران به اين كشورها نسبت به سال

  . ي جديد در دستور كار قرار گرفته استجاري افزايش صادرات به بازارها در سال

  

  1390فروردين  18ملت ما پنج شنبه 

  ميليارد دالري واردات از صادرات 38سبقت 

توان از كسري  اين را مي. گذراند تجارت خارجي ايران با وجود آمارهاي دولتي چندان روزهاي خوبي را نمي
بر اساس آمارهاي رسمي منتشر  88سال . ميليارد دالري تراز بازرگاني كشورمان به خوبي متوجه شد 38

ي را تجربه كرد كه با توجه به ميليون دالر كسر 665ميليارد و  33شده تراز بازرگاني خارجي ايران بيش از 
كاهش يابد اما نه تنها شاهد كاهش كسري  89شد اين رقم در سال  بيني مي اظهارات مقامات دولتي پيش

ميليارد دالر به بيش از  5تراز بازرگاني خارجي ايران نبوديم بلكه اين رقم در سال گذشته با افزايشي حدود 
  . ميليارد دالر رسيد 38

ميليارد دالر و در سال  37در مجموع اين سال ميزان كسري تراز بازرگاني بيش از  1387 همچنين در سال
هاي اخير گام مثبتي در كاهش  رسد در سال با اين وجود به نظر مي. ميليارد دالر بود 33نيز بيش از  1386

  .تراز بازرگاني خارجي ايران برداشته نشده است
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ن ميزان صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي، بدون احتساب ميعانات براساس آمار گمرك جمهوري اسالمي ايرا
ميليون  26327معادل (ميليون يورو  19960هزار تن و به ارزش  868/59، به مقدار 1389گازي، طي سال 

درصد افزايش  26/20درصد و از نظر ارزش  03/26بوده است كه نسبت به سال قبل از آن، از نظر وزن ) دالر
هاي معدني،  درصد از وزن صادرات را سوخت 60درصد از ارزش و  50بيش از  1389سال  در. داشته است

  .اند هاي فلزات تشكيل داده و سنگ) شامل پسته(هاي خوراكي  محصوالت شيميايي آلي، مواد پالستيك، ميوه

بورهاي هاي غيرحلقوي، گازهاي نفتي و هيدروكر هاي حاصل از نفت، الكل آهن، كودهاي ازته، تفاله سنگ
، در 1389درسال ) شامل پسته(پوست  هاي سخت گازي شكل، پليمرهاي اتيلن، گندم، آمونياك وميوه

اند كه باعث رشد صادرات نسبت به  درصد افزايش ارزش داشته 55/49درصد افزايش وزن و  32/46مجموع 
، و 93/6ت به رقم سال پيش از آن شده است بدون در نظر گرفتن اين اقالم، رشد وزني و ارزشي صادرا

واحد ارزش  47/13واحد وزن و  10/19رسد به عبارت ديگر صادرات اين اقالم باعث افزايش  درصد مي80/6
كشور  20، كشورهاي ايتاليا، بلژيك، هلند و عراق بيشترين كاهش ارزش را در بين 1389در سال . شده است

كنگ، تركيه، اندونزي و چين  ي تايوان، هنگدر سال گذشته، كشورها. اند عمده مقصد صادرات تجربه كرده
بر اين اساس واردات كشور، طي . اند كشور عمده مقصد صادرات داشته 20بيشترين افزايش ارزش را در بين 

بوده ) ميليون دالر 64364معادل (ميليون يورو  48665هزار تن، به ارزش  45287، به ميزان 1389سال 
درصد افزايش  42/16درصد كاهش و از نظر ارزش  78/12ز نظر وزن است كه نسبت به سال قبل از آن، ا

هاي  آالت و دستگاه درصد وزن واردات را ماشين 43درصد ارزش و  50در سال جاري بيش از . داشته است
  .اند هاي برقي تشكيل داده آالت و دستگاه هاي معدني و ماشين مكانيكي، آهن و فوالد، فلزات گرانبها، سوخت

هاي حاصل از نفت، گندم، جو، ذرت، برنج، شمش از آهن و فوالد،  ، واردات اقالمي نظير روغن1389در سال 
 44ورق گرم فوالدي، پروفيل از آهن و فوالد، دانه سويا، موز و روغن دانه آفتابگردان، در مجموع بيش از 

در نظر گرفتن  بدون. درصدي كل واردات شده است 78/12درصد كاهش وزن داشته كه باعث كاهش وزن 
در اين سال كشورهاي تركيه، . رسد درصد مي 42/35و  37/35اين اقالم، رشد وزني و ارزشي واردات، به رقم 

كشور عمده مبدأ واردات  20سوييس، سوئد، امارات متحده عربي و مالزي، بيشترين افزايش ارزش را در بين 
ليا، هلند، آلمان و اتريش، بيشترين كاهش وزن و كشورهاي انگلستان، هند، ايتا. اند به خود اختصاص داده

  .اند كشور عمده مبدأ واردات داشته 20ارزش را در بين 

بدون احتساب صادرات نفت خام و ساير موارد مندرج در (تراز بازرگاني خارجي جمهوري اسالمي ايران 
) ميليون دالر 037/38معادل (ميليون يورو  705/28با كسري  1389طي سال ) توضيح كاالهاي غيرنفتي

 101با ) بدون احتساب نفت، گاز و خدمات(مواجه بوده است طي اين مدت، تراز بازرگاني خارجي كشور 
  .كشور ديگر مثبت بوده است 90كشور دنيا، منفي و با 
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  20101در سال و رشد توليد ناخالص جهاني از تجارت جهاني كاال و خدمات  WTOزارش گ

 ترين صادركنندگان دنيا آلمان، بزرگ  ين، آمريكا و چ 

  هزار ميليارد دالر گذشت15ارزش صادرات جهاني كاال از 

 2010دهد كه تجارت جهاني كاال در سال  نشان مي WTOگزارش نهايي : زاد نفيسه آفرين –فرهاد گوران 
ترين صادركننده  چين بزرگ. ميليارد دالر رسيده است 15238درصدي را سپري كرده و به  5/14رشد 

  .ميليارد دالر برآورد شده است 1578كاال در سال گذشته ميالدي بوده كه ارزش صادرات كاال از اين كشور 

آمريكا و . گيرد است كه نام كشور اژدها در صدر صادرات جهاني قرار مي 2009از سال  اين دومين بار پس
 1269و  1278آلمان دومين و سومين صادركنندگان بزرگ جهان هستند كه ارزش صادرات آنها به ترتيب 

كشور قرار  30درصد تجارت جهاني كاال در اختيار  3/82نكته مهم اين است كه . ميليارد دالر بوده است
همچنين در فرآيند واردات جهاني نيز . از اين نظر داشته اند 2010ه سهم رو به رشدي نيز طي سال دارد ك

و  1395ميليارد دالر همچون سال هاي گذشته در صدر قرار گرفته و چين و آلمان با  1968آمريكا با 
 7/82جهاني كاال نيز كشور برتر از واردات  30سهم . اند ميليارد دالر در جايگاه دوم وسوم ايستاده 1067

  . درصد برآورد شده است

 3505و  3665كارشناسان سازمان تجارت جهاني ارزش صادرات و واردات خدمات بازرگاني را نيز به ترتيب 
در اين . درصد بوده است 7/86و  8/89كشور برتر دنيا به ترتيب  40اند كه سهم  ميليارد دالر ارزيابي كرده

درصد برآورد شده كه باالترين  6/3ناخالص جهاني در سال گذشته ميالدي گزارش همچنين رشد توليد 
  . درصد اتفاق افتاده است 3/10رشد از اين نظر در چين با رقم 

اين گزارش نشانگر اين است كه بر خالف رشد منفي صادرات در كشورهاي بزرگ صادر كننده طي سال 
اند، به طوري  شد صادرات خود پشت سر گذاشتهرا با افزايش چشمگير ر 2010، اين كشورها سال 2009

. درصد برآورد شده است 5/27درصدي را تجربه كرده و رشد صادرات ژاپن  4/28كه چين رشد صادراتي 
 4/15رشد مثبت  2010طي سال  2009درصدي در سال  14رغم رشد منفي  صادرات آمريكا نيز به

  .درصدي را ثبت كرده است

بيني  درصد پيش 5/6را نيز حداقل  2011زان رشد تجارت جهاني در سال همچنين مي WTOكارشناسان 
  .اي از ابهام فرو برده است هاله بيني را در اند اگر چه زلزله و سونامي هولناك در ژاپن اين پيش كرده

                                                            
 1390فروردين  23دنياي اقتصاد .  ١
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رشد قابل توجه تجارت در سطح كشورها در سال گذشته ميالدي، حكايت از اين دارد كه جهان به تدريج، 
رسيده  2009و  2008هاي  هاي اقتصادي خود پس از طي يك دوره بحران در سال مرحله بهبود زخمبه 

  .است
در اين ميان، به گفته پاسكال المي، دبيركل سازمان تجارت جهاني، اگرچه آمار و ارقام رشد تجارت در 

اين بحران هنوز  است، اما عوارض 2009جهان نشانگر نوعي آرامش پس از وقوع بحران مالي سنگين سال 
  .ادامه دارد كه نشانه آن نرخ باالي بيكاري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است

تر اين وضعيت، كشورهاي جهان بايد در مقابل فشارها  المي معتقد است براي بهبود هرچه بيشتر و سريع
گر روياي بستن بازارهاي موجود را ايستادگي كنند و بيشتر به دنبال يافتن بازارهاي هدف جديد باشند و دي

  .در سر نپرورانند

  .ناميده است» پايداري اقتصادي«را سال  2011دبيركل سازمان تجارت جهاني بر اين اساس، سال 
، دليل عمده رشد قابل توجه حجم تجارت جهان در سال گذشته ميالدي، WTOبه اعتقاد كارشناسان 

اي  افزايش رقابت پذيري توليد در بازارهاي جهاني است، دو مقولهبهبود زنجيره ذخاير سوخت و غذا و نيز 
  .كه منجر به افزايش ريسك كشورها در گشودن بازارهاي صادراتي براي محصوالتشان شده است

رود كه بحران اخير در ژاپن كه به افزايش قيمت اقالم مواد غذايي و مواد اوليه و نابساماني  البته بيم آن مي
اتي ذخاير سوختي منجر شده، روند رو به بهبود تجارت جهاني را مختل كند كه در اين زمينه، در بازار صادر

ريزي هدفمند براي اقتصاد  اند تنها راه محدود كردن دامنه اين تاثيرات، برنامه كارشناسان هشدار داده
  .جهاني است

هاي جهان،  در بين ساير قاره گزارش سازمان تجارت جهاني بيانگر اين است كه روند رشد در منطقه آسيا 
تر است ؛ چرا كه ارزيابي آمار تجارت در كشورهاي در حال توسعه آسيايي و حوزه كشورهاي  سريع

دهد كه ركوردي قابل  خبر مي 2010درصدي سهم تجاري اين مناطق در سال  45المنافع از رشد  مشترك
  .توجه در تاريخ اقتصاد اين كشورها ارزيابي شده است

درصدي را  6/3، رقم 2010سازمان تجارت جهاني در مورد نرخ توليد ناخالص داخلي جهان در سال  گزارش
تا  1990هاي  ثبت كرده كه اين رقم يك ركورد شاخص در نرخ رشد توليد ناخالص جهان در فاصله سال

  .رود به شمار مي 2008

بيني ادامه رشد نرخ  است و پيش» فراتر از يك ركورد«معتقدند اين ميزان نرخ رشد،  WTOكارشناسان 
GDP  يعني پيش از  2005و  2000هايي  اين ميزان نرخ رشد در سال. تر كرده است را آسان 2011در سال

وقوع بحران مالي جهان نيز بر اثر عواملي چون كاهش قيمت تمام شده كاالها و مساعد كردن زمينه فضاي 
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ترين داليل سير  ال توسعه تجربه شده است؛ عواملي كه مهميافته و در ح رقابت صادراتي در كشورهاي توسعه
  .شوند محسوب مي 2010صعودي تجارت جهان در سال 

جهان، اين نكته نيز حائز اهميت است كه نرخ توليد ناخالص كشورهاي در حال توسعه  GDPدر بررسي نرخ 
در  GDPن بين، نرخ رشد در اي. يافته بوده است بيش از نرخ مذكور در كشورهاي توسعه 2010در سال 

تر از نرخ رشد در مناطق ديگر بوده كه اين موضوع  درصدي، شاخص 8/8كشورهاي منطقه آسيا با ثبت رقم 
درصد را  7/9درصد و  3/10مديون اقتصاد رو به رشد كشورهايي چون چين و هند است كه به ترتيب، ارقام 

  .اند براي نرخ توليد ناخالص داخلي خود ثبت كرده

درصد ثبت شده كه رتبه اول در اين  8/5در حوزه آمريكاي جنوبي و مركزي نيز  GDPسط نرخ رشد متو
  .درصد بوده است 5/7منطقه، از آن برزيل با 

تا  2005هاي  دهد كه نرخ توليد ناخالص داخلي در منطقه آفريقا نيز در فاصله سال ها نشان مي ارزيابي
درصدي را براي  9/1شرايط اين منطقه با منطقه اروپا كه رقم درصد بوده كه مقايسه  7/4، معادل 2010
GDP خود به ثبت رسانده، حاكي از رشد اقتصاد آفريقا است .  

درصد نرخ رشد  6/3ترين كشور در رشد نرخ توليد ناخالص داخلي، آلمان با  گفتني است در حوزه اروپا، موفق
  .بوده است

شورهاي مهم در اين حوزه بپردازيم، بايد خاطرنشان كرد كه نرخ اگر بخواهيم به بررسي جزء به جزء برخي ك
درصد و  8/2ترين كشور توسعه يافته،  براي آمريكا به عنوان مهم 2010رشد توليد ناخالص داخلي در سال 
  .است درصد اعالم شده 9/3ترين كشورهاي در حال توسعه،  ژاپن به عنوان يكي از مهم
بر اين اعتقادند كه حفظ سير صعودي توليد ناخالص داخلي به عنوان يكي  در عين حال كارشناسان اقتصادي

هاي رشد تجارت در كشورهاي جهان، نيازمند توجه به محورهايي چون ساماندهي و  ترين شاخص از مهم
  .متعادل نگه داشتن بهاي سوخت است

 31دي، به طور متوسط ميال 2005و  2000هاي در توضيح اين مطلب آمده است بهاي هر بشكه نفت در سال
  .جهان نيز باال بوده است GDPها، نرخ رشد  دالر به ازاي هر بشكه نفت بوده كه در اين سال

يعني سال وقوع بحران مالي جهان، حكايت  2008دالري هر بشكه نفت در سال  96مقايسه اين رقم با بهاي 
انداز مصرفي، ناقض رشد  ريزي و صرفا با چشم هاي انرژي بدون برنامه از اين نكته دارد كه افزايش قيمت حامل

  .كشور عمده است 30تجارت جهاني 

نكته دومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بهبود فضاي كسب و كار و اشتغالزايي است كه امروز نه تنها 
ون گريبانگير كشورهاي در حال توسعه، بلكه دامنگير كشورهاي توسعه يافته جهان نيز شده و با عواملي چ
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تشديد نيز » گرايي به جاي توليدگرايي رغم كاهش توليد و نزول درآمد سرانه و نيز، مصرف افزايش تقاضا به«
  .شده است

درصدي در اين حوزه را  6/8، رقم 2010ها از نرخ بيكاري در جهان در سال  ، آخرين ارزيابيWTOبه گزارش 
  .ثبت كرده است

، ارزيابي روند رشد حجم واردات در سطح 2010ن در سال پس از بررسي موضوعي روند رشد تجاري جها
جهان به عنوان شاخص ديگر رشد تجاري در سال مذكور، بيانگر اين نكته است كه به رغم جلوتر بودن 

يافته نسبت به كشورهاي در حال توسعه از منظر رشد تجاري با در نظر گرفتن تمامي  كشورهاي توسعه
يافته از واردات آنها جلوتر بوده؛ به نحوي كه نرخ صادراتي اين  وسعهها، صادرات در كشورهاي ت شاخص

اين در حالي است كه اين روند در .درصد ثبت شده است 7/10درصد و نرخ وارداتي آنها  9/12كشورها، 
 9/17درصد در مقابل نرخ رشد  7/16كشورهاي در حال توسعه، برعكس بوده و نرخ رشد صادرات آنها 

اين ارقام حكايت از اين دارد كه ميانگين نرخ رشد واردات در جهان طي سال .نها بوده استدرصدي واردات آ
  .بوده است 3/14، 2010



١١ 
 

  )ميليارد دالر( 2010صادركنندگان و واردكنندگان برتر جهان در سال 

  ارزش واردكنندگان  ارزش صادركنندگان  رتبه

  1968  آمريكا  1578  چين  1

  1395  چين  1278  آمريكا  2

  1067  آلمان  1269  آلمان  3

  693  ژاپن  770  ژاپن  4

  606  فرانسه  572  هلند  5

  558  انگليس  521  فرانسه  6

  517  هلند  466  كره جنوبي  7

  484  ايتاليا  448  ايتاليا  8

  442  هنگ كنگ  411  بلژيك  9

  425  جنوبي كره  405  انگليس  10

  

، تراز بازرگاني كشورهاي آمريكا، فرانسه، انگلستان، ايتاليا و ددرگ يم صخشمچنانچه از جدول فوق 
  .باشد منفي مي يداليم 2010 لاس ردكنگ  هنگ

  مريم فرزندي: تهيه و تنظيم

  دفتر مطالعات آماري و راهبردي

  انجمن صنايع نساجي ايران

  1390فروردين 


	جلد گزارش
	فهرست
	آمار صادرات کل کشور و صنعت نساجی در 12 ماهه سال 1389
	12ماهه اول سال 1389
	نمودار 12ماهه اول1389
	جراید1

