اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي

ﻧﻜﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 1394
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در ﺗﺎرﻳﺦ  26ﺗﻴـﺮ  ،1395ﻣﻴـﺮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ ﻛﺸـﻮر در ﺳـﺎل 1394
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ  3.23ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎل  ،1393از رﺷـﺪ  5.5درﺻـﺪي
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل  1394ﺑﺎ  9.7درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻌﺎدل  1574ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮد.
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  1379-94ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  1384ﺑﺎ  4.11ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺗﻮﻟﻴـﺪ و  2.6ﻣﻴﻠﻴـﻮن
ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ از  46.8درﺻﺪ ﺑﻪ  48.7درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ارزش  FOBﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ 1اﻳﺮان در ﺳﺎل  1394ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن ،ﻣﻌﺎدل  33.57ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺳـﻬﻢ آن در
ﻛﻞ ارزش ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﺸﻮر  52درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ رﺷﺪ ﺣﺪود  10درﺻﺪي ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ،ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل  1394در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎل  ،1393ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 40
درﺻﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ،ﻛﻞ ارزش  FOBﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل  1394ﺣﺪود  64.59ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ
رﻗﻢ  86.5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺎل  ،1393ﻛﺎﻫﺶ  25.3درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ارزش  31ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر از ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل  1394ﺑﻪ  48درﺻﺪ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻬﻢ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ از  64درﺻﺪ ﺳﺎل  1393ﺑﻪ  52درﺻﺪ در ﺳﺎل  1394ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  0.3درﺻﺪي ارزش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﺎل  ،1394اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ از ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﺸـﻮر
ﻧﻪ از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺬﻛﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ در ﺗﻨﺰل  25.3درﺻﺪي ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  25.2واﺣﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﺸﻮر دارد.

 - ١ارزش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ،ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي )ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي  2710، 2709و  ( 2711ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ،ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان ،ﻣﻠﻲ ﭘـﺎﻻﻳﺶ
و ﭘﺨـﺶ ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﻲ اﻳﺮان ،ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ )ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻏﻴﺮ ﮔﻤﺮﻛﻲ(
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اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 1394
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز(

ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز(
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