
 

 گروه محصوالت  صناعی تبدیلی
 
 



: میلیون دالر      وزن: ارزش
 هزار تن

 عملكرد صادرات محصوالت عمده صنایع تبدیلی

 گروه كااليي رديف

شش 
  1397ماهه

شش ماهه 
 درصد تغييرات 1396

مهمترین کشورهای  
 هدف صادراتی طی  

 1397ماهه شش 

 ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 43 57 37 98 54 154 انواع كمپوت و كنسرو 1
 103 عراق

 27 افغانستان

 -7 -3 63 87 58 84 رب گوجه فرنگي 2
 54 عراق

 27 افغانستان

خميرهای غذايي، ماكاروني و   3
 خمير مايه

33 37 26 29 27 25 
 17 افغانستان

 8 عراق

 26 4 47 64 59 67 انواع كنسانتره و آبميوه 4
 20 افغانستان

 16 پاكستان

 15 12 39 123 45 138 محصوالت خوراكي گوناگون 5
 114 عراق

 9 افغانستان



: میلیون دالر      وزن: ارزش
 هزار تن

 عملكرد صادرات محصوالت عمده صنایع تبدیلی

 گروه كااليي رديف
درصد  1396ماهه  6 1397ماهه 6

 تغييرات

مهمترین کشورهای هدف 
 صادراتی طی  

 1397ماهه   6

 ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 108 167 4.6 1.7 9.6 4.5 آب معدني و آشاميدني 6
 3 عراق

 0.8 پاکستان

 150 182 21 29 54 83 نباتيهای  روغن 7
 65 افغانستان

 7 عراق

 59 323 63 10 100 43 قند و شکر و فرآورده های آن 8
 18 ترکمنستان

 15 عراق

-9 2 6.5 1.9 5.9 اسانس ها وعرقيات 9  5- 
 0.9 عراق

 0.8 امارات

-30 9.8 9.4 6.8 6.6 نوشيدني ها 10  30- 
 8 ترکیه

 1 عراق

 34 36 318 456 427 620 جمع کل محصوالت صنایع تبدیلی

 



1397بازارهای دارای رشد صادرات صنایع تبدیلی طی شش ماهه  

 كشور گروه كااليي
 صادرات
   97شش ماهه 

 (ميليون دالر)

 صادرات
   96شش ماهه 

 (ميليون دالر)

درصد 
 رشد

 125 0/8 2 ترکیه کمپوت وکنسرو

 82 57 103 عراق

 136 1/5 4 فدراسیون روسیه كنسانتره و آبميوه ها

 30 15 20 افغانستان

 259 18 65 افغانستان روغن نباتي 

 208 2 6 پاکستان

 99 1 2 پاکستان خوراكيهای گوناگون

 14 100 114 عراق

آب معدني و 
 آشاميدني

 509 0/5 3 عراق

 180 0/07 0/2 افغانستان

 1332 1 18 ترکمنستان وشکر قند

 802 1/6 15 عراق

 محاسبه درصد رشد قبل  از رند کردن اعداد انجام شده است . 



1397بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات صنایع تبدیلی طی شش  ماهه  

 كشور گروه كااليي

 صادرات
   97شش ماهه 

 (ميليون دالر)

 صادرات
   96شش ماهه 

 (ميليون دالر)

 درصد كاهش

فدراسیون  رب گوجه فرنگی
 روسیه

1/1 2/5 56 
 54 1/8 0/8 امارات اسانس و عرقیات 

 نوشیدنیها 

 7.5 5/5 5/1 ترکیه
 22 1/5 1/2 عراق

 36 0/08 0/05 افغانستان
 27 0/05 0/03 قطر

 44 14/6 8/2 ترکیه آبمیوه و کنسانتره
 31 2 1/4 ترکمنستان روغن نباتی

 محاسبه درصد کاهش قبل  از رند کردن اعداد انجام شده است . 



صنایع تبدیلیتراز تجاری محصوالت عمده   
:  میلیون دالر            وزن: ارزش

 هزار تن

ردي
 گروه كااليي ف

 صاردرات
 1397ماهه  شش طی  

 واردات 
 تراز تجاری 1396ماهه  شش طی  

 وزن ارزش وزن ارزش

 132 25 22 54 154 انواع کمپوت و کنسرو 1

 84 0 0 58 84 رب گوجه فرنگی 2

خمیرهای غذایی، ماکارونی و   3
 32 0.6 0.8 37 33 خمیر مایه

 56 6 11 59 67 انواع کنسانتره و آبمیوه 4

 111 12 83 45 138 محصوالت خوراکی گوناگون 5

 4 0.2 0.2 9.6 4.5 آب معدنی و آشامیدنی 6

 -379 561 462 54 83 روغنهای نباتی 7

 38 4 5 100 43 قند و شكر و فرآورده های آن 8

 -49 8 55 1.9 5.9 اسانس ها وعرقیات 9

 6 0.3 0.3 6.8 6.6 نوشیدنی ها 10
 -20 619 640 427 620 جمـع کل



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت صنایع تبدیلی

 صادرات از حاصل ارز برگشت نحوه ابهامات 

 به محصوالت برخی ورود ممنوعیت ونیز محصول وترانزیت ها کامیون ورود تعرفه افزایش 
 عراق بازار

صنایع صادراتی – تولیدی محصوالت تولید جهت اولیه مواد موقت ورود بودن زمانبر 
 ارز تخصیص بموقع عدم بدلیل غذایی

شرکتهای دستیابی عدم معتبر برندهای از معتبر غیر و کوچک شرکتهای سازی کپی 
 بازرگانی رایزنان تخصصی همکاری به نیاز و جهانی های بازار اطالعات به ایرانی

و اولیه مواد قیمت  رفتن باال دلیل به تبدیلی صنایع محصوالت شده تمام قیمت بودن باال 
 جهانی بازارهای در رقابتی توان کاهش نتیجه در

بودن باال بدلیل خارجی های نمایشگاه در صادرکنندگان فعال حضور و ریزی برنامه عدم 
 مشارکت  هزینه

قیمت ارزان بانکی تسهیالت اخذ در مشکالت 

 



محصوالت صنایع تبدیلی صادرات اهم دالیل کاهش   

   فرنگي گوجه رب صادرات كاهش علت  : 

 گوجه کشت زیر سطح کاهش بدلیل فرنگی گوجه رب تولید راندمان بودن پائین•

 ( خشکسالی) جاری درسال وهوایی آب نوسانات از ناشی فرنگی

 گوجه محصول تدارک به مربوط مشکالت از ناشی تولید شده تمام قیمت بودن باال•

   فرنگی

  صادرات از حاصل ارز برگشت نحوه ابهامات•

   صادرات درامر کافی لجستیکی امکانات نبود•
   



محصوالت صنایع تبدیلی صادرات اهم دالیل کاهش   

 وعرقيات اسانس صادرات كاهش علت : 

 باال بودن هزینه تولید •
 سیستم حمل و نقل ضعف •
 دریافت تسهیالت بانکی با نرخ باال در بهره بازپرداخت تسهیالت•
 فروشی توسط واحدهای صنعتی وصنفی توسط واحدهای غیر معتبرخام •
 استفاده از تکنولوژی نوین در فرآوری عرقیات وداروهای گیاهی  عدم •
 عدم وجود برندهای قوی صادراتی •
 حضور کمرنگ  شرکتهای تخصصی مدیریت صادرات•
حضور جزیره ای در بازارهای بین المللی وعدم تمایل به استفاده از برند •

 مشترک
 لزوم مراقبت سیاسی از بازارهای کشورهای همسایه•

 


