گزارش اقتصاد کرمان ()1

بررسی روند تجارت خارجی استان کرمان
-1بررس�ی میزان صادرات استان کرمان در
 10ماهه ابتدای سال93و مقایسه آن با مدت
مشابه در سال های  91و 92
با توجه به آمار مربوط به صادرات اس��تان کرمان،
در دوره ده ماهه س��الجاری ،مقدار 327,286تن
کاال ب��ه ارزش 974,315هزاردالر ب��ه بازارهای
*
معصومه سعید
خارجی صادر شده و نس��بت به دوره مشابه سال
قبل ،صادرات از لحاظ وزن با حدود  22درصد افزایش و از لحاظ ارزش با حدود
 71درصد افزایش مواجه شده است و وضعیت صادرات استان در ده ماهه ابتدای
سالجاری نسبت به دو سال گذشته در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد.
(البته بایستی توجه داشت که بس��یاری از محصوالت صادراتی استان از طریق
سایر گمرکات کشور نیز ارسال و درآمار گمرکات سایر استان ها وارد می گردد)
با توجه به نمودار شماره  ،1در ده ماهه ابتدای سال  92نسبت به دوره مشابه در
س��ال  ،91افت صادرات از لحاظ ارزش دالری به میزان  15درصد داشته ایم ،اما
از لحاظ وزنی  49درصد رشد وجود داشته اس��ت .با توجه به بررسی های بعمل
آمده ،از عم��ده ترین دالیل کاهش ارزش و قیمت کاالهای صادراتی اس��تان در
سال  92به نسبت س��ال  ،91می توان به نیاز کش��ورهای همسایه به کاالهای با
ارزش افزوده کمتر ،سوء استفاده خریداران بازارهای کشورهای همسایه نسبت
به کاهش دادن قیمت کاالها به دلیل تحریم ه��ا علیه ایران ،گاهی اوقات رقابت
شدید و ناسالم صادرکنندگان با یکدیگر در بازارهای محدود کشورهای همسایه و
پذیرش قیمت های پائین تر ،افزایش ریسک و عدم برگشت ارز صادراتی به خاطر
تنگناهای تحریمی و افزایش هزینه های حمل و نقل و بازاررسانی کاالها به دلیل
شرایط تحریمی اشاره کرد.
نمودار ش��ماره (-)1مقایسه میزان صادرات غیرنفتی اس��تان کرمان درده ماهه
ابتدای سال های  91و92و 93
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ماخذ :آمار اداره کل گمرکات استان کرمان-محاسبات گزارش
-2بررس�ی میزان واردات اس�تان کرمان در ده ماهه ابتدای سال93و
مقایسه آن با مدت مشابه در سال های  91و 92
نمودار ش��ماره (-)2مقایسه میزان واردات اس��تان درده ماهه ابتدای سال های
 91و92و 93

ماخذ :آمار اداره کل گمرکات استان کرمان-محاسبات گزارش
با بررسی آمار مربوط به واردات استان ،در دوره ده ماهه سالجاری مقدار86,678
تن انواع کاالها به ارزش 567,289هزار دالر به اس��تان وارد ش��ده است که در
مقایسه با دوره مشابه س��ال  1392از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با73درصد و
 98درصد افزایش مواجه شده است.از لحاظ وزن و ارزش کاالهای وارداتی ،در ده
ماهه ابتدای سال  92به نسبت دوره مشابه سال  22/6 ،91درصد کاهش در وزن
و 4/5درصد کاهش درارزش کاالهای وارداتی مشاهده می شود که این کاهش را
می توان به عواملی همچون وجود مشکالت و محدودیت داخلی در دستیابی به ارز
جهت خرید و واردات کاال از خارج ،مشکالت در پذیرش ال سی از طرف بانک های
خارجی و الزام در انتقال کل ارز به فروش��ندگان خارجی و خرید نقدی ،محدود
شدن بازارهای مبدا ،به دلیل پیروی برخی از کشورها از اعمال تحریم علیه ایران
و در نتیجه کاهش عرضه کاالها به واردکنندگان ایرانی و گران تر ش��دن قیمت
کاالها به خاطر بهره گیری از کشورهای واسطه ،کمبود منابع نقدینگی نزد صنایع
نیازمند به واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه ای و گران شدن قیمت کاالهای
وارداتی در ارتباط با تحمل هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها نسبت داد.
-3بررس�ی قیمت کااله�ای صادراتی و واردات�ی در ده ماه�ه ابتدای
سال93و مقایسه آن با مدت مشابه در سال های  91و 92
از لحاظ قیم��ت کااله��ای صادراتی اس��تان ،ب��ا توجه ب��ه نمودار ش��ماره ،3
متوس��ط قیمت یک کیلو کاالی صادراتی اس��تان در ده ماهه ابتدای سال ،93
معادل2/98دالر می باشد که در مقایسه با متوس��ط قیمت در دوره مشابه سال
 1392به میزان هر کیلو2/10دالر با 41/9درصد افزایش مواجه ش��ده اس��ت.
این در حالی اس��ت که قیمت یک کیلو کاالی وارداتی در ده ماهه س��ال جاری
معادل6/54دالر می باشد که در مقایسه با متوس��ط قیمت در دوره مشابه سال
 1392به میزان هر کیلو5/90دالر ،با  10/84درصد افزایش می باشد.
بنابراین از لحاظ وضعیت ارزش افزوده کاالهای صادراتی در ده ماهه سال جاری
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته ایم.
نمودار شماره (-)3متوس��ط قیمت یک کیلو کاالی صادراتی استان در ده ماهه
ابتدای سال های  91و 92و93

ماخذ :اداره کل گمرکات استان کرمان و محاسبات گزارش

