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 1400 و1399ماهه  12 در چایانواع  صادرات و وارداتمقایسه  یتحلیلگزارش 

 

  1400و 1399 ماهه 12چای صادرات : مقایسه تطبیقی آمار 1جدول 

 ماه ها و جمع کل
 1400آمار صادرات چای سال  1399آمار صادرات چای سال 

 متوسط یک کیلوگرم )دالر( ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( )دالر(متوسط یک کیلوگرم  ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم(

 01/1 1,837,920 1,818,905 79/0 123979 149950 فروردین

 93/0 1,546,703 1,663,404 73/0 85002 116423 اردیبهشت

 93/0 811,798 876,371 92/0 284804 308756 خرداد

 98/0 1,432,781 1,456,845 09/1 1205946 1105890 تیر

 95/0 1,470,803 1,551,468 12/1 1832698 1642721 مرداد

 98/0 3,583,483 3,638,747 91/0 1464037 1611905 شهریور

 02/1 3,666,742 3,580,508 97/0 1296210 1341234 مهر

 03/1 2,753,963 2,673,046 01/1 1618830 1598240 آبان

 99/0 2,286,061 2,317,603 95/0 1487823 1563132 آذر

 65/1 3,979,855 2,412,334 90/0 1771069 1969385 دی

 87/0 2,092,538 2,394,044 94/0 1558703 1649719 بهمن

 88/0 2,535,901 2,888,118 99/0 3134552 3145388 اسفند

 03/1 27,998,548 27,271,393 98/0 15,863,653 16,202,743 جمع
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 1400و  1399 ماهه 12چای واردات : مقایسه تطبیقی آمار 2جدول 

ماه ها و جمع 
 کل

 1400چای سال  وارداتآمار  1399چای سال  وارداتآمار 

 متوسط یک کیلوگرم )دالر( ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم( متوسط یک کیلوگرم )دالر( ارزش )دالر( وزن )کیلوگرم(

 07/5 18,900,990 3,724,003 94/4 20418444 4131356 فروردین

 12/5 23,289,466 4,545,057 74/4 28118233 5934482 اردیبهشت

 04/5 29,992,621 5,950,947 74/4 20162911 4252867 خرداد

 22/5 32,091,212 6,141,804 04/5 24806658 4921436 تیر

 10/5 24,968,893 4,895,799 02/5 18823046 3752718 مرداد

 04/5 41,410,580 8,222,744 8/4 20568984 4285453 شهریور

 16/5 28,056,936 5,436,703 60/5 27814896 4967699 مهر

 22/5 29,133,584 5,583,238 94/4 23890730 4838087 آبان

 03/5 35,327,465 7,019,600 91/4 36512681 7429045 آذر

 01/5 38,799,981 7,742,732 02/5 36180632 7191999 دی

 22/5 37,413,388 7,165,803 28/5 29873287 5655854 بهمن

 23/5 46,775,648 8,950,323 60/5 42647653 7605524 اسفند

 12/5 386,160,764 75,378,753 07/5 329,818,155 64,966,520 جمع
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 تحلیل صادرات: 

  شد )الزم به توضیح  دالر 03/1بوده که بدین ترتیب ارزش واحد یک کیلوگرم چای صادراتی به طور متوسط حدود میلیون دالر  28با ارزشی حدود  تُن 27,271حدود 1400ماهه  12صادرات

های , مربوط به سال1399ایل سال و او 1398اواخر سال  است بخش اعظمی از چای صادراتی از نوع مرغوب نبوده, بخشی از آن سنواتی و بخشی دیگر از آن به دلیل شیوع کرونا و توقف فعالیت گمرک در
 شود(.ترانزیت  می گذشته است و همچنین بنابر استعالمات صورت گرفته بخش دیگری نیز صادرات مجدد است یعنی چای صادر شده ایرانی نیست و فقط از مسیر ایران

 یافته است. افزایش درصد 3/68حدود , 1399مشابه مدت نسبت به  1400ماهه  12های صورت گرفته, میزان چای خشک صادراتی بر اساس تحلیل 

  بوده است. تومان 23981حدود میلیارد تومان( و متوسط ارزش یک کیلوگرم چای صادراتی  9/653)حدود  میلیارد ریال 6539حدود 1400ماهه  12ارزش ریالی صادرات 

  های دوم و سوم هستند.در رتبه مرتبه( 18) منطقه ویژه اقتصادی پیامو  (مرتبه 58) گمرک مشهدبوده و پس از آن  منطقه آزاد انزلیمرتبه از گمرک  170بیشترین میزان فراوانی صادرات با 

  آذربایجان, بلژیک, کنیا, قزاقستان, از جمله: هند,گرجستان, روسیه, عراق, تاجیکستان, ترکمنستان, افغانستان, استرالیا, ازبکستان, کانادا, ترکیه, جمهوری 1400ماهه  12در  کشور 28صادرات به

 .و ارمنستان کویت ,لبنان, فنالند, قطر, سوئیس, آلمان, چین, امارات متحده عربی, هلند, اکراین, انگلستان, قرقیزستان

  است. بوده تن( 1600) تاجیکستان, تن( 1872) ازبکستان ,تن( 2194) عراق تن(؛ 2538)حدود  هندتن(,  3372)حدود  روسیه به ترتیب به کشورهای1400ماهه  12بیشترین صادرات چای در 

  که از روسیه, قزاقستان و قرقیزستان کشور  3به  3,714,268با ارزش معادل  تُن( 4043)حدود کیلوگرم  4,043,857؛ یعنی 1400ماهه  12صادرات چای در درصد  8/14حدود

مندند, صورت گرفته که با ارزش واحد کمتر نسبت به رقیب هندی بسیار ترجیحی در قالب توافقنامه آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهرههستند و از مزایای تعرفه عضو اتحادیه اوراسیا کشورهای 

 ناچیز است.
 

 :واردات تحلیل

 شد. دالر 12/5به طور متوسط حدود  وارداتیارزش واحد یک کیلوگرم چای  که بدین ترتیببوده  یلیون دالرم 1/386حدود با ارزشی  تُن 75,378حدود  1400ماهه  12 واردات 

 یافته است. افزایش درصد16, 1399 ماهه 12 نسبت به 1400 ماهه 12های صورت گرفته, میزان چای خشک وارداتی در بر اساس تحلیل 

  به شرط آنکه چای سال )یعنی  و متوسط ارزش یک کیلوگرم چای وارداتیمیلیارد تومان  9654تومان حدود ( 25000) میانگین با احتساب نرخ میانگین دالر به ارزش 1400 ماهه 12ارزش ریالی چای وارداتی

, افزایش هزینه واردات آن از مسیر غیرمستقیم از مسیر مستقیم وکاهش واردات چای  شایان ذکر است یکی از عوامل افزایش قیمت چای وارداتی, بوده است. تومان 128000 حدودباشد(  2022-2021تولید 

 است. حمل و نقل, افزایش قیمت جهانی مواد غذایی

 گرفته استصورت  بار( 38) منطقه ویژه اقتصادی پیام و بار( 59) ویژه اقتصادی شهید رجاییمنطقه , بار( 67) 1منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  اتاز گمرک به ترتیب بیشترین میزان فراوانی واردات. 

 و افغانستان عراق, , آلمانویتنام ,, چینترکیه , کنیا,ند, سریالنکا, امارات متحده عربیه :کشور 10 از 1400 سال اول ماهه 12در چای  واردات. 

 میلیون دالر(  7/106تن به ارزش حدود  18326از چای وارداتی )یعنی حدود  درصد 3/24حدود  ؛هند از کشوریلیون دالر( م 168ن به ارزش حدود تُ 34285 حدود)یعنی چای وارداتی   از درصد 5/45 حدود

به و به عنوان کشور بدون باغات چای )صادرات مجدد(  امارات متحده عربیدالر( از کشور میلیون  5/71تن به ارزش حدود  14368از چای وارداتی )یعنی حدود  درصد 19 و بوده است سریالنکااز کشور 

 شود.میوارد  و ..., (دالر 94/3تن به ارزش واحد  1470) کنیاویتنام, چین,  مابقی از ترکیه, امارات متحده عربی و وهند, سریالنکا  کشور 3از چای به ترتیب از درصد  8/88عبارت دیگر حدود 
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 )کیلوگرم( 1400و  1399های صادرات و واردات چای در سالوزنی مقایسه میزان . 1نمودار  

           (دالر) 1400و  1399های صادرات و واردات چای در سال ارزشمقایسه . 2نمودار 
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 درصد 5/76 :1399نسبت به  1400میزان رشد ارزش صادرات 

 درصد 1/17 :1399نسبت به  1400میزان رشد ارزش واردات 

 درصد 3/68 :1399نسبت به  1400صادرات  وزنیمیزان رشد 

 درصد 16 :1399نسبت به  1400واردات  وزنیمیزان رشد 


