اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

عدم تنوع ساختار صادرات صنعتی ایران
در این گزارش با تکیه بر آمار صادرات کاالهای صنعتی که به طور ماهانه توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به تفکیک کدهای آیسیک دو رقمی منتشر میشود ،وضعیت صادرات این بخش طی هفت ماهه
نخست سال  6931مورد بررسی قرار گرفته است.
صادرات کاالی صنعتی

در  7ماهه نخست  6931ارزش صادرات کاالی صنعتی حدود  6181میلیارد دالر بوده که حدود  71درصد از مجموع
صادرات کاالیی (بدون نفت خام) را به خود اختصاص داده است.
صادرات کاالی صنعتی در  7ماهه  6931نسبت به مدت مشابه سال  6931حدود  989درصد رشد داشته است.

نمودار -1مجموع صادرات کاالی صنعتی-میلیون دالر
18834
رشد  3.3درصدی صادرات صنعتی
18239

ارزش صادرات  7ماهه 1395

ارزش صادرات  7ماهه 1396
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رشد صادرات کاالهای صنعتی

در میان فعالیتهای مختلف بخش صنعت درکدهای آیسیک دو رقمی ،بیشترین رشد صادرات در  7ماهه نخست سال
 6931مربوط به صنعت ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی و بیشترین کاهش صادرات مربوط به صنعت ساخت
سایر تجهیزات جابه جایی طبقهبندی نشده درجایدیگر میباشد .همچنین صنعت ساخت مواد و محصوالت شیمیایی با
سهم حدود  2واحد درصدی در رشد صادرات بخش صنعت ،بیشترین تاثیر را داشته است.

1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار  -2رشد ارزش صادرات بخش صنعت در  7ماهه سال  1396نسبت به مدت مشابه سال
- 1395درصد
ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع…
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع…
فرش و صنایع دستی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت منسوجات
ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت…
ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت فلزات اساسی
ضایعات و پسماند
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
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عدم تنوع ساختار صادراتی در بخش صنعت

طی هفت ماهه نخست  ،6931در مجموع  6181میلیارد دالر صادرات صنعتی انجام شده که در میان فعالیتهای اصلی
صنعتی (کد دو رقمی آیسیک)  1گروه "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"" ،ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه
نفت و سوختهای هستهای"" ،ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیها"" ،ساخت فلزات اساسی" و "ساخت سایر
محصوالت کانی غیرفلزی" سهمی بالغ بر  11درصد از ارزش صادرات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.
همچنین مطابق نمودار  ،4ده فعالیت ابتدایی نیز سهمی حدود  37درصد از صادرات صنعتی ایران را در بر گرفته اند .این
سهم نشان می دهد که تنوع محصوالت صادراتی ایران در بخش صنعت بسیار کم و محدود به چند فعالیت اصلی است.

2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار -3ارزش صادرات هر یک از صنایع بر اساس کد دو رقمی آیسیک در  7ماهه
(1396میلیون دالر)

6,121

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

3,460

ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای

3,339

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها

2,322

ساخت فلزات اساسی

828

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

820

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

501

ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

376

ساخت منسوجات

243

فرش و صنایع دستی

218

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات

157

ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر

101

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و…

67

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

61

ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر

51

ضایعات و پسماند

45

ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

45

ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و…

31

ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست

27

ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان…،

9

ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی

5

ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر

5

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

1

ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

0.7
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
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3

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نمودار -4سهم هر یک از صنایع از صادرات صنعتی ایران7 -ماهه -1396درصد
32.5

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

18.4
17.7

ساخت کک ،فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای
ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها

12.3

ساخت فلزات اساسی
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پنج فعالیت سهم حدود
 11درصدی از صادرات
صنعتی

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی
ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک
ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت منسوجات
فرش و صنایع دستی
ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان ،کیف دستی ،زین و یراق و انواع پاپوش
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی
ساخت وسایل نقلیه موتوری،تریلر و نیمه تریلر
ضایعات و پسماند
ساخت مبلمان ،مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر
ساخت ابزار پزشکی ،ابزار اپتیکی و ابزار دقیق ،ساعت های مچی و نواع دیگر ساعت
ساخت پوشاک ،عمل آوردن و رنگ کردن پوست

ده فعالیت سهمی

ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه ،به استثنای مبلمان ،ساخت کاال از نی…

حدود  37درصدی

ساخت رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی

از صادرات صنعتی

ساخت سایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشده در جای دیگر
انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
ساخت محصوالت از توتون و تنباکو
ساخت ماشین آالت دفتری ،حسابداری و محاسباتی
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طاهره کریمی دستنایی
دی ماه 1396
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