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کاهش ارزش صادرات کاالیی کشور
در هشت ماهه منتهی به آبان سال 6931

 براساس آمارهای گمرک ،در هشت ماه منتهی به آبان سال  ،6931حدود  5.82میلیارد دالر کاال (به
غیر از نفت خام) به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 685
درصدی همراه بوده است .مهمترین کاالیی که در افت ارزشی صادرات طی این مدت تاثیر داشته
«گاز طبیعی مایع شده در ظروف یکهزار سانتیمتر مکعب و بیشتر» بوده است .این کاال که سهمی
حدود  5درصدی از ارزش کل صادرات کشور را دارد ،طی مدت مورد بررسی حدود  77درصد افت
صادرات داشته است .سهم این کاال از افت ارزش کل صادرات کاالیی ایران در هشت ماه منتهی به
آبان سال  6931معادل  289واحد درصد بوده است.
 در عین حال که ارزش کل صادرات کاالیی (بدون نفت خام) کشور طی هشت ماهه سال  6931با
افت مواجه بوده اما صادرات کاالیی غیرنفتی کشور با رشد حدود  69درصدی مواجه بوده است .به
عبارتی میتوان گفت عامل اصلی کاهش ارزش صادرات کشور طی این مدت ،افت ارزش صادرات
اقالم نفتی بوده است.
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صادرات کاالیی

6

ایران در هشت ماهه سال 6931

اقالم عمده صادراتی (سهم از ارزش کل صادرات)%

مبادی عمده صادراتی (سهم از ارزش کل صادرات)%
تايلند%1.3 ,
عمان%1.3 ,
پاكستان%1.9 ,

سهم ده قلم عمده صادراتی از ارزش کل صادرات ایران 3.73 :درصد

تركيه%5.0 ,

میعانات گازی

%61.6

چين%20.2 ,

صادرات
پروپان مايع شده در
ظروف يک هزار سانتي
متر مکعب و بیشتر

هشت ماهه سال 6931

28.43

%9.65

فرآورده ها بجز بنزين

افغانستان%6.5 ,

میلیارد دالر
جمهوري كره ,

عراق%15.3 ,

ساير روغن های سبک و

هند%6.3 ,

%9.6

امارات متحده

%2.18

عربي%13.7 ,

متانول %2.14

 %6..4پسته ها با پوست تازه يا خشک

پلي اتیلن گريد فیلم با چگالي کمتر از  %94بجز نوع پودری 

 %6.38اتیلن گلیکول (اتان دیئول)

%2.99

 %6.38محصوالت نیمه تمام از آهن يا فوالد غیرممزوج دارای

%2.04

کمتر از  %25کربن ،که در جای ديگر ذکرنشده

سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از  %40به هم فشرده نشده
بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بیشتر

گروههای عمده صادراتی در هشت ماهه سال  -6931براساس قسمتهای کتاب مقررات صادرات و واردات

(سهم از ارزش کل صادرات /%میلیون دالر)



سوخت هاي معدني ،روغن هاي معدني و محصوالت حاصل از…






مواد پالستيكي و اشياء ساخته شده از اين مواد
محصوالت شيميايي آلي
چدن ،آهن و فوالد
ميوه هاي خوراكي؛ پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند

 6صادرات کاالیی (غیر از نفت خام) از صادرات مشتقات نفتی (گروههای تعرفه  567 ،5773و  )5766و کاالهای غیرنفتی تشکیل شده است.
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ارزش صادرات کاالیی کشور در هشت ماه منتهی به

طی  .ماه نخست سال  ،6931ارزش صادرات

آبان سالهای  6935و 6931

کاالیی کشور با افت  1721درصدی

 8ماهه 6931

 8ماهه 6935

نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده

 28.5میلیارد دالر

 28.8میلیارد دالر

است.

مقدار صادرات کاالیی کشور در هشت ماه منتهی به
آبان سالهای  6935و 6931
 8ماهه 6931

 8ماهه 6935

 .8.8میلیون تن

 85.9میلیون تن

طی این مدت ،مقدار صادرات کاالیی کشور نیز
افت  .7.2درصدی را تجربه کرده است.
با توجه به این مطلب می توان گفت صادرات
کاالیی ایران هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی با
افت مواجه بوده ؛ اما افت مقداری صادرات بیشتر
از افت ارزشی آن بوده است.
متوسط قیمت صادراتی کشور در هشت ماه منتهی
به آبان سالهای  6935و 6931

متوسط قیمت صادرات کاالیی ایران در هشت
ماه منتهی به آبان سال جاری نسبت به مدت

 8ماهه 6931

 8ماهه 6935

مشابه سال گذشته با رشد  .76درصدی

 916دالر بر تن

 998دالر بر تن

همراه بوده است.
این امر نشان میدهد طی این مدت ،ایران به
طور متوسط کاالهای گران قیمتتری (شاید
کاالهایی با تکنولوژی باالتر) را نسبت مدت
مشابه سال گذشته صادر کرده است.
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روند ماهانه صادرات کاالیی ایران طی هشت ماهه سالهای  6935و ( 6931میلیون دالر)
ارزش صادرات

ارزش صادرات غير نفتي
5

5





5

5





5

5





5

5





5

5




آبان

مهر

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

فروردين

آبان

مهر

شهريور

مرداد

تير

خرداد

ارديبهشت

19

فروردين

195

*منظور از صادرات غیر نفتی ،صادرات کاالیی به جز کدهای تعرفه  5767 ،5773و  5766است.

 طی هشت ماهه سال  ،6931ارزش صادرات کاالیی ایران با متوسط رشد ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل)
حدود  787درصدی همراه بوده است؛ اما این رشد در هشت ماهه سال  6932ماهانه تقریباً  7897درصد رقم
خورده بود .متوسط رشد ماهانه صادرات غیر نفتی کشور طی هشت ماهه سال  6932و  6931نیز به ترتیب
حدود  5درصد و  1درصد بوده است.
 با نگاهی به ترکیب صادرات کاالیی میتوان گفت در هشت ماهه سال  6931سهم کاالهای غیر نفتی از
صادرات کاالیی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.
 در هشت ماهه سال  ،6931به طور متوسط حدود  53درصد ارزش کل صادرات کاالیی به اقالم نفتی اختصاص
داشته و در هشت ماهه سال  ،6932اقالم نفتی حدود  9182درصد از ارزش کل صادرات کاالیی کشور را در بر
داشته است.
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تغییر ارزش صادرات برخي محصوالت بیشترين تاثیر را در افت ارزش کل صادرات
کااليي کشور در هشت ماه منتهي به آبان  139.نسبت به مدت مشابه سال ،1395
داشته اند.
گاز طبيعي مايع شده در ظروف يکهزار سانتي متر مكعب و بيشتر (با كد تعرفه )27111190
سهم از رشد ارزشي :منفي  5,3واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 1,59 :درصد

ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور در ظروف يکهزار سانتيمتر
مكعب و بيشتر (با كد تعرفه )27111990
سهم از رشد ارزشي :منفي  1,9واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 1,57 :درصد

محصوالت از آهن يا فوالد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،بصورت طومار با پهناي  600ميليمتر
يا بيشتر به ضخامت حداقل  0/75ميليمتر پاك شده درسطح (با كد تعرفه )72092500
سهم از رشد ارزشي :منفي  1,5واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,39 :درصد

ساير روغنهاي سبک و فرآوردهها بجز بنزين (با كد تعرفه )27101290
سهم از رشد ارزشي :منفي  1,00واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 2,69 :درصد

كاتود و قطعات كاتود از مس تصفيه شده (با كد تعرفه )70031100
سهم از رشد ارزشي :منفي  1,00واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,35 :درصد

مواد شروع كننده و مواد تسريع كننده واكنش شيميائي و فرآورده هاي كاتاليسک غير مذكور و غير
مشمول در شماره ديگر (با كد تعرفه )39159090
سهم از رشد ارزشي :منفي  0,97واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,36 :درصد

ساير پلياتيلن گريد بادي با چگالي  %90يا بيشتر بجز نوع پودري (با كد تعرفه )39012009
سهم از رشد ارزشي :منفي  0,76واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,59 :درصد

پارا اكسيلن (( )xylene-pبا كد تعرفه )29020300
سهم از رشد ارزشي :منفي  0,59واحد درصد

سهم از ارزش كل صادرات 0,19 :درصد
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تغییرات ايجاد شده در انتخاب برخي مقاصد صادراتي بیشترين تاثیر را در افت
ارزش کل صادرات کااليي کشور در هشت ماه منتهي به آبان  139.نسبت به مدت
مشابه سال  ،1395داشته است.

تركيه
سهم از ارزش كل صادرات 0,97 :درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  0,2واحد درصد

ژاپن
سهم از ارزش كل صادرات :يک درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  1,7واحد درصد

امارات متحده عربي
سهم از ارزش كل صادرات 13,6 :درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  1,6واحد درصد

ايتاليا
سهم از ارزش كل صادرات 0,99 :درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  0,39واحد درصد

هند
سهم از ارزش كل صادرات 6,3 :درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  0,37واحد درصد

اسپانيا
سهم از ارزش كل صادرات 0,33 :درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  0,3واحد درصد

برزيل
سهم از ارزش كل صادرات 0,03 :درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  0,20واحد درصد

ارمنستان
سهم از ارزش كل صادرات 0,32 :درصد

سهم از رشد ارزشي :منفي  0,22واحد درصد
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حدود .6.

قلم کاالی صادراتی (با کد تعرفه هشت رقمی) ،که در هشت ماهه سال

 6932از کشور صادر شده ،در فهرست اقالم صادراتی هشت ماه نخست سال  6931وجود نداشته
است.

چهار

کشور کوبا ،سوازيلند ،چاد و هندوراس

که ایران در هشت ماه

منتهی به آبان  6932کاال به آنها صادر کرده ،از فهرست مقاصد صادراتی ایران در هشت ماهه
نخست سال  6931حذف شدهاند.

منبع آمارها :گمرک جمهوری اسالمی ایران و محاسبات آماری

تهیه شده توسط فروغ کريمي امیرکیاسر
آذر ماه 139.



