گزارش اقتصاد کرمان ()2

-7سهم استان کرمان از صادرات کل کشور طی سال های اخیر
نمودار شماره(-)17سهم استان کرمان از صادرات کل کشور

ماخذ :آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات گزارش
با توجه به نمودار شماره  ، 17بطور میانگین در چند سال اخیر سهم استان کرمان
از کل صادرات کشور حدود 2/63صد می باشد.ام��ا مطمئناً سهم استان کرمان
بیشتر از این مقدار خواهد بود .زیرا برخی از محصوالت صادراتی استان از گمرکات
سایر استان ها صادر می شوند و بنابراین در آمار استان کرمان لحاظ نمی شوند.و
امکان دستیابی به آمار دقیق آنها وجود ندارد.
با توجه به نمودار فوق در ده ماهه ابتدای سال  ،93سهم صادراتی استان ازکشور
به نسبت چهار سال گذشته افزایش بیشتری داشته است.
-7سهم استان کرمان از واردات کل کشور طی سال های اخیر
نمودار شماره(-)18سهم استان کرمان از واردات کل کشور
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ماخذ :آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات گزارش
نمودار فوق سهم واردات استان کرمان نسبت به واردات کل کشور را نشان میدهد
.همانطور که شاهدیم در سالیان اخیر ،میانگی��ن سهم واردات استان به واردات
کشور حدود  0/8درصد است .بنابراین ب��ا مقایسه نمودارهای 16و  17می توان
نتیجه گرفت که استان کرمان استانی صادراتی است که صادرات آن حدودا ً سه
برابر واردات آن می باشد.
* کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل)

تحلیل جایگاه پسته
کرمان در بزرگترین
بازارهای وارداتی
پسته دنیا
معصومه س�عید :جای هیچ شک و شبهه ای نیست ک��ه درحال حاضر نیاز
به خ��روج از اقتصاد متک��ی به نفت بیش از ه��ر زمان دیگر ،ج��دی تربه نظر
می رسد لذا برنامه ریزی موثر ب��رای دستیابی به آن م��ورد نیاز است.یکی از
استراتژی های مهم برای ای��ن خروج ،تأکيد بر توسعه ص��ادرات غيرنفتی به
عن��وان روش دستيابی به رشد مستمر اقتصادی است ک��ه همواره به عنوان
يکی از راهبردهای محوری اقتصاد کش��ور و استان مطرح است .اين سياست
عالوه بر خارج نمودن اقتصاد کشور از حالت تک محصولي؛ منجر به بهبود تراز
پرداختهای ارزی و افزايش قدرت و مزيت نسب��ی رقابتی کشور و استان در
بازارهای جهانی میشود.
استان کرمان همواره در تولید و صادرات محصوالت صادراتی منجمله فرش،
پسته ،خرما ،گیاهان داروئی ،خشکبار ،مصنوعات مسی و محصوالت معدنی
و ...نقش بسزایی داشت��ه است بطوریکه از آن به عن��وان استانی صادراتی یاد
میشود با بررسی کاالهای واردات��ی در ده ماهه ابتدای سال  93نیز نشان می
دهد که عمده کاالهای وارد شده به استان نهادههای تولید ،کاالهای واسطهای
و ماشینآالت صنعتی است که نشان میدهد ،کاالی آماده مصرف وارد نشده
و به نوعی کمک به تولید و اشتغال در استان بوده است.
همچنین بررسی تراز تج��اری استان در سال های اخیر نش��ان می دهد که
همواره این تراز مثبت بوده و این موضوع ،برگ تاییدی است بر صادراتی بودن
کرمان.یکی از راهکارهای توسعه صادرات استان در بازارهای بالقوه و بالفعل
صادراتی ،بررسی و تحلیل سهم هر یک از محصوالت در بازارهای مورد توجه
است .طی سالیان اخیر عمده ترین محص��والت صادراتی استان ،پسته و مغز
پسته ،مصنوعات مسی ،خرما ،کاشی و سرامیک ،سیمان ،سنگ و کنسانتره
مولیبدن می باشد .در این میان ،پسته و مغز پسته سهمی بیش از  80درصد از
کل محصوالت صادراتی را داشته است.لذا با توجه به نقش مهم این محصول
در حجم صادرات استان ،به بررسی جایگاه این محصول در بزرگترین بازارهای
وارداتی پسته دنیا می پردازیم.
عمده ترین واردکنندگان محصول پسته استان کرمان
جدول شماره  ،1بزرگترین واردکنندگان پسته استان کرمان را طی  10ماهه
ابتدای سال  93نشان می دهد  .البته ذکر این نکت��ه بسیار ضروری است که
بخشی از پسته صادراتی استان ،از گمرک��ات سایر استان ها صادر می گردد و
در آمار صادرات استان کرمان درج نم��ی شوند .بنابراین مطمئناً حجم واقعی
صادرات پسته استان ،بیش از میزان وارد شده در جدول زیر است.
جدول شماره1

نام کشور

میزان واردات(هزار دالر)

ردیف
1

هنگ کنگ

3,468,826

2

امارات متحده عربی

1,028,795

