اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

عوامل موثر بر رشد ارزش صادرات اقالم عمده
طی دو ماهه نخست سال 7931

براساس آمارهای تجارت روزانه گمرک ایران ،فهرستی از  52قلم عمده صادرات کاالیی ایران (غیر از نفت خام)
استخراج شده است .با مقایسه آمار صادرات این اقالم در دو ماه نخست سال  7931با مدت مشابه سال گذشته ،مشاهده
میشود که اغلب این کاالها با افزایش ارزش صادرات همراه بودهاند.

خرداد 7931

ارتشهبی 7931

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

براساس آخرین آمارهای گمرک ایران در قسمت آمار تجارت روزانه ،فهرستی از  52قلم کاالی عمده صادرات کاالیی (بدون نفت خام) ایران از ابتدای سال تا 97
اردیبهشت سال  7931استخراج شده است .ارزش صادرات این اقالم حدود  4.7میلیارد دالر بوده که حدوداً بین  60تا  70درصد ارزش کل صادرات کاالیی
کشور طی این دوره را تشکیل میدهد.
آمارها نشان میدهد که مجموع ارزش صادرات  52قلم کاالی عمده صادراتی کشور طی دو ماهه نخست سال  ،7931نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 45
درصدی را تجربه کرده است .در عین حال به لحاظ وزنی نیز مجموع صادرات این اقالم با افزایش قریب به  9.1درصدی همراه بوده است.
به طور کلی تغییر ارزش صادرات کشور تحت تاثیر دو عامل تغییر حجم صادرات و تغییر متوسط قیمت کاالهای صادراتی قرار دارد.
براساس آمارها و محاسبات کارشناسی ،طی دو ماهه نخست سال  1397عامل مسلط در رشد ارزش صادرات اقالم عمده ،افزایش
متوسط قیمت کاالهای صادراتی بوده است .براساس آمارها ،افزایش متوسط قیمت کاالهای صادراتی سهمی حدود  34واحد درصد و
تغییرات حجم صادرات ،سهمی حدود  11واحد درصد در رشد  45درصدی ارزش صادرات  25کاالی عمده صادراتی کشور داشته است.
همانگونه که آمارها نشان می دهد شاخص بهای کاالهای صادراتی در فروردین  7931در مقایسه با فروردین سال  7936رشد  49درصدی داشته است .افزایش نرخ
ارز و حرکت آن به سمت نرخ واقعی ،می تواند عاملی در جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان برای رشد صادرات کشور باشد.
شایان ذکر است که از مجموع  4.7میلیارد دالر صادرات  52قلم کاالی مورد بررسی ،حدود  2.7میلیارد دالر آن به اقالم نفتی (کدهای تعرفه  5170 ،5103و
 )5177اختصاص دارد که این موضوع نیز حاکی از وابستگی شدید صادرات ایران به نفت و محصوالت آن است .کاالهایی که بیشترین نقش را در رشد ارزش صادرات
ایران طی مدت مورد بررسی ،داشتهاند به ترتیب «میعانات گازی»« ،سایر روغنهای سبک و فرآوردهها بجز بنزین» و «محصوالت نیمه تمام ازآهن یا فوالد
غیرممزوج با سطح مقطع مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بیش از  500میلی متر» هستند.
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اقالم عمده صادراتی کشور طی دو ماهه نخست 7931
دو ماهه 7931
شرح کاال

درصد تغییر

دو ماهه 7931

وزن خالص

ارزش

وزن خالص

ارزش

(هزار تن)

(میلیون دالر)

(هزار تن)

(میلیون دالر)
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ساير روغنهاي سبک و فرآوردهها بجز بنزين()01727002

445

045

510

70561

7167

7265

پلياتيلن گريد فيلم باچگالي کمتر از  % 05به جز نوع پودري ()70277272
بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر ()01777702









74761

















ساير گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده غير مذکور در ظروف يک
هزار سانتي متر مکعب و بيشتر()01777002













پلي اتيلن با وزن مخصوص (چگالي)  2605يا بيشتر ،گريد لوله ()70270202













ميعانات گازي ()01202272
پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر ()01777002

اتيلن گليکول (اتان دي ئول) ()00247722

محصوالت نيمه تمام از آهن يا فوالد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل که
اندازه پهناي آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از  022ميلي متر
()10217702













اوره حتي به صورت محلول در آب ()77207222













آهن و فوالد غيرممزوج ،به اشکال ابتدائي (غير از شمش) ،که در جاي ديگر ذکر نشده
()10250222













قيرنفت ()01770222













ساير فرآوردههاي غير مذکور داراي  %12وزني يا بيشتر نفت يا روغنهاي معدني قيري
()01727002















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

دو ماهه 7931
شرح کاال

درصد تغییر

دو ماهه 7931

وزن خالص

ارزش

وزن خالص

ارزش

(هزار تن)

(میلیون دالر)

(هزار تن)

(میلیون دالر)

وزنی

ارزشی

ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکالنيها ،سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها ،بنزن،
تولوئن ،اکسلين ها ،استيرن ،اتيل بنزن ،کومن ()00200222













پلي اتيلن با وزن مخصوص (چگالي)  2605يا بيشتر ،گريد تزريقي ()70270272













محصوالت نيمه تمام از آهن يا فوالد غيرممزوج داراي کمتر از  %04کربن ،که در جاي
ديگر ذکر نشده ()10217022













پلي اتيلن با وزن مخصوص (چگالي)  2605يا بيشتر ،گريد بادي ()70270252


























هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده ،غير از اتيلن ،پروپن ،بوتن و ايزومرهاي آن،
بوتا ()00270022













گوجه فرنگي ،تازه يا سرد کرده ()21202222
شمش از آهن و فوالد غير ممزوج ،که در جاي ديگر ذکرنشده ()10257222

























ميلههاي آهني يا فوالدي ،گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يا بعد از نورد
تاب داده شده ،يا با تغيير شکل يافتگيهاي حاصل از نورد ()10750222













ساير مخلوطهاي هيدروکربورهاي بودار ( )Aromaticکه در  042درجه سانتيگراد
طبق روش  %54 ،05ASTM Dحجمي آن يا بيشتر تقطير شود ()01214222













مجموع













هندوانه ،تازه ()20217722
روي غيرممزوج محتوي  00/04تا  %00/00وزني به صورت کارنشده ()10277072

پستهها با پوست تازه يا خشک ()20204722

منبع دادهها :آمارهاي تجارت روزانه گمرک ج.ا.ا



