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اهداف طرح و مسیر بررسی محصوالت پژوهش حاضر: فصل اول
اهداف طرح-1-1



چارت محصوالت شوینده در پژوهش حاضر براساس کد تعرفه-1نمودارت با 

کل محصوالت شوینده

صااابون حمااام و دستشااویی بااا کااد   
34011110

34011130صابون بچه با کد 
34011150صابون رختشویی با کد 

صاااابون دترجنااات قاااالبی باااا کاااد 
34011160

34012010صابون مایع با کد  
صااابون بااه شااسل چیااپ  بااا کااد    

34012030

د  پودر یا مایع لباسشویی دستی با ک
34022010

ا کد پودر یا مایع لباسشویی ماشینی ب
34022020

34022050ژل یا مایع ظرفشویی با کد 
34022060پودرکف شوی با کد 

سایر فرآورده های تانسیواکتیف 
بسته بندی شده برای خرده فروشی  

34022090غیرمذکور 
پودر یا مایع لباسشویی با کد 

34029010
پودر یا مایع ظرفشویی با کد 

34029020
34029030مایع یا ژل ظرفشویی با کد 

سایر پاک کننده های صنعتی با کد 
34029040

ذکور سایر فرآورده  های تانسیواکتیو غیرم
34029090در جای دیگر با کد 

-گروه صابون
ها

گروه پودر و  
پاک کننده

گروه مواد  
اولیه شوینده

گروه  
شامپوها

سدیم لوریل سولفات با کد  
34021110

سدیم لوریل اتر سولفات با کد  
34021120

34021130السیل بنزن سولفونه با کد
ن با  کوکونات فتی اسید دی اتانول آمی

34021220کد 
34021240کوکوآمید و بتائین با کد 
34021320نونیل فنل اتوکسیله با کد 
ه با کد  پلیساتیلن گلیسول اتوکسیل

34021330
یک  سایر مواد آلی تانسیواکتیو انیون
حتی بسته بندی شده برای خرده  

34021190فروشی 
ونیاک  سایر مواد آلی تانسایواکتیو غیری 

حتااای بساااته بنااادی شاااده بااارای   
34021390خرده فروشی با کد 
ک،  غیرآنیونی)موادآلی تانسیواکتیو 
ه بندی  حتی بست( غیرکاتونیک، یونیک

34021900شده برای خرده فروشی 

انواع محصوالت شامپو
33051000با کد 

سایر با کد 
33059000

رفهچارت محصوالت شوینده در پژوهش حاضر براساس کد تع-1-2



چارت بررسی روند مقدار و ارزش صادرات محصوالت شوینده-1-3



چارت تحلیل موقعیت ایران در مقابل رقبا-1-4



چارت پیش بینی صادرات ایران و تحلیل استراتژی ها-1-5



چارت تحلیل میدانی صادرکنندگان-1-6



روند مقدار و ارزش صادراتی کل محصوالت شوینده ایران-2نمودار 

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تن-مقدار 99101 155938 206425 185125 134694 246402 224909 227860 272249 287688 206121

هزار دالر-ارزش صادراتی  58600 92250 121182 109359 88716 175733 163471 176413 217839 221853 188930
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ویژگی های آماری صادرات کل محصوالت شوینده-1جدول 

توضیحات
-مقدار صادرات 

کیلوگرم
-ارزش صادرات

دالر
-صادراتقیمت 

دالر به ازای هر کیلوگرم
2042283261467587990.7میانگین
99101123585999950.59حداقل
2876878702218531050.92حداکثر

5740124855347276.730.11انحراف معیار
0.280.380.15ضریب نوسان

رانروند صادرات گروه های مختلف محصوالت شوینده ازای: فصل دوم



1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تن-مقدار 23483.2 30599.4 36626.2 36100.0 22820.2 30765.1 18905.7 23927.2 24796.2 17376.7 15186.3

هزار دالر-ارزش 12814.2 17613.4 22430.4 22325.5 15141.2 20840.5 16513.5 21221.9 22426.3 15765.7 14163.3
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هاروند مقدار و ارزش صادرات در محصوالت گروه صابون-3نمودار 

هاویژگی های آماری صادرات شوینده گروه صابون-2جدول

دالر به ازای هر کیلوگرم-قیمت صادراتدالر-ارزش صادراتکیلوگرم-مقدار صادرات توضیحات
2550783218296001.550.75میانگین
15186289128142280.55حداقل
36626173224304440.93حداکثر

7210691.43640791.9170.15انحراف معیار
0.280.20.21ضریب نوسان

روند صادرات گروه صابون ها-2-5



14769505.27

6771040

1015210.6

996265.636

851641.8182

803213.636
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1383-1393های طی سال( کیلوگرم)هاگروه صابونمیانگین مقادیر صادراتی-4نمودار 
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1383-1393های طی سال( دالر)هاگروه صابونمیانگین مقادیر ارزش صادراتی -5نمودار 
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1383-1393های طی سال( دالر)هاگروه صابونمیانگین قیمت صادراتی -6نمودار 

روند صادرات گروه صابون ها-2-5
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0.677

0.629

0.545
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1383-1393های طی سالهاگروه صابونمیانگین نوسان مقدار صادراتی -7نمودار 
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هاگروه صابونمیانگین نوسان ارزش صادراتی-8نمودار 
1383-1393های طی سال
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ی طهاگروه صابونمیانگین نوسان قیمت صادراتی -9نمودار 
1383-1393های سال



1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تن-مقدار 60458 110330 151253 130793 93138.1 189839 151819 145378 164756 174073 104330

هزار دالر-ارزش صادراتی  34177.1 63105.8 85990.8 74033.8 58645.9 135069 104835 101315 113981 119452 73070.2
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روند مقدار و ارزش صادرات محصوالت شوینده گروه پودر و پاک کننده-10نمودار 

های آماری صادرات شوینده گروه پودر و پاک کنندهویژگی-3جدول 

دالر-ارزش صادراتکیلوگرم-مقدار صادرات توضیحات
دالر به  -قیمت صادرات

ازای هر کیلوگرم

134197058876069580.64میانگین

60457971341770630.57حداقل

1898394171350693680.71حداکثر

3865622430230940.430.06انحراف معیار

0.290.350.10ضریب نوسان



129467.09
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1383-1393های میانگین مقادیر صادراتی گروه پودر و پاک کننده طی سال-11نمودار 
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دالر

1383-1393های گروه پودر و پاک کننده طی سال( دالر)های صادراتی میانگین ارزش-12نمودار 
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1383-1393های گروه پودر و پاک کننده طی سال( دالر)میانگین قیمت صادراتی -13نمودار 

روند صادرات محصوالت گروه پودر و پاک کننده-2-6
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1383-1393های میانگین نوسان مقادیر صادراتی گروه پودر و پاک کننده طی سال-14نمودار 
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ی  های صادراتی گروه پودر و پاک کننده طمیانگین نوسان ارزش-15نمودار 
1383-1393های سال
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میانگین نوسان قیمتهای گروه پودر و پاک کننده طی-16نمودار 
1383-1393های سال



1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تن-مقدار صادرات 6818.174 8233.569 8730.957 7255.067 5019.363 7024.95 5820.431 6392.332 7442.56 7372.323 4557.336

هزار دالر-ارزش صادرات 6005.451 7080.926 7537.034 7069.823 5920.147 8413.196 7021.324 14067.843 18073.808 18214.074 10660.887
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(شامپوها)ها روند مقدار و ارزش صادرات محصوالت سایر شوینده-17نمودار 

(شامپوها)ها های آماری صادرات شوینده در گروه سایر شویندهویژگی-4جدول 

توضیحات
-مقدار صادرات 

کیلوگرم
-ارزش صادرات

دالر
-صادراتقیمت 

مدالر به ازای هر کیلوگر
6787915100058651.51میانگین
455733659201470.86حداقل
8730957182140742.47حداکثر

126911546562470.69انحراف معیار
0.190.470.46ضریب نوسان



1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

تن-مقدار  8341.8 6775 9814.79 10976.8 13716.4 18772.1 48364.3 52162.7 75254 88865.4 82047.4

هزار دالر-ارزش صادراتی  5603.25 4449.89 5223.89 5930.34 9008.45 11410.2 35101 39808.6 63357.5 68421.1 91035.5
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روند مقدار و ارزش صادرات گروه مواد اولیه-18نمودار 

های آماری صادرات شوینده در گروه مواد اولیهویژگی-5جدول 

توضیحات
-مقدار صادرات 

کیلوگرم
-صادراتارزش 

دالر
-صادراتقیمت 

دالر به ازای هر کیلوگرم
37735.5230849.970.72میانگین
6775.004449.890.53حداقل
88865.4491035.461.11حداکثر

32498.0631074.020.16انحراف معیار

0.861.010.23ضریب نوسان
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رتبه گروه محصوالت صادراتی براساس منافع و ریسک-25نمودار 



درصد-(3401محصوالت گروه )روند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت صابون ایران -6جدول 
2001200220032004200520062007200820092010201120122013صادرکنندگانکشورهای هدف

آذربایجان

35.1654.9345.5839.9844.1145.7224.7122.9826.5235.2239.9448.0443.96ترکیه
8.327.2014.9713.9020.4510.043.095.454.874.864.3812.4130.79اوکراین
11.8718.3429.8323.6120.1727.7624.1117.8110.2710.2110.209.549.32روسیه
37.68416.3654.2397.9735.3052.9110.5270.7030.3270.9540.4340.1980.123ایران

2452243219112546324240533986640076558804921296159742(هزار دالر) واردات کل 

ارمنستان

9.786.7811.7113.1534.0635.5330.0622.1525.6622.5223.6622.7526.76ترکیه
5.778.8410.2010.748.778.156.668.647.0814.7218.1522.2720.63اوکراین
4.458.3015.219.9111.6712.5111.6011.5110.6311.2410.0311.8612.83روسیه
71.66460.38851.3441.15723.11614.98713.3239.1419.967.7446.6877.5313.244ایران

1821165117162160317141975389751681738988867486049340(هزار دالر) واردات کل 

افغانستان

---6.294.3313.5318.4628.14---------------------پاکستان
---1.140.802.362.189.11---------------------چین
---1.620.341.352.683.10---------------------هند
---24.38353.79128.74941.76955.459---------------------ایران

240941108322877249391119233421---------------------(هزار دالر) واردات کل 

بحرین

------36.7838.3844.3941.3013.6014.5112.3213.1327.2546.6164.11عربستان سعودی

امارات متحده 
عربی

17.4519.3915.0416.4317.5026.6031.8230.3317.629.1511.40------

------7.988.175.485.908.824.216.679.7619.5618.015.57انگلستان
------1.3221.7671.9430.8592.0380.9090.6540.3320.050.2940.026ایران

408645285713605646623301397675331002019969267492116925585(هزار دالر) واردات کل 

گرجستان

------65.5154.6831.6922.7735.1344.1034.0536.5930.1935.0135.98ترکیه
------3.472.672.341.801.513.3714.707.1514.9915.2210.81جمهوری چک
------3.2722.8249.3936.7033.9325.0821.3316.6210.679.048.35روسیه
------5.510.3080.7031.1450.9780.6510.6050.7730.2490.0950.041ایران

4909731707323245006295843611767965612612147361519416980(هزار دالر) واردات کل 

عراق

0.000.0024.4928.1057.5338.1438.6961.0154.8059.3480.7177.7472.96ترکیه
38.5347.8744.5746.820.0029.8417.6417.4520.141.472.564.1310.89اردن
10.688.000.002.245.434.850.0010.428.639.944.715.075.59اندونزی
0.3210.2240.1950.0313.0993.5993.1070.8720.4830.7810.8140.7050.927ایران

46658552393687963575531658732645697984489273584733816779644599328(هزار دالر) واردات کل 

ازبکستان

18.6948.0152.7550.8164.2258.2942.9334.6737.9148.9662.7741.4255.02ترکیه
0.320.450.000.000.000.000.000.000.804.444.562.7917.61مالزی
4.1310.0411.9218.8410.0810.5515.2930.1836.2127.2912.7517.3111.05روسیه
57.02632.72313.0717.117.21821.69215.7817.84711.9396.0624.3962.0090.984ایران

7849404340706428363050255948519761629486116011961111660(هزار دالر) واردات کل 

کویت

---------------40.4137.9840.65---39.9030.8225.9731.34عربستان سعودی

امارات متحده 
عربی

12.2113.6619.7616.90---22.8027.5022.54---------------

---------------4.034.134.08---5.675.385.525.09انگلستان
---------------0.780.901.17---1.171.951.221.26ترکیه
---------------0.1470.2980.099---00.3420.2260.144ایران

3742333506322475903550997599605050975058---11756131521417718001(هزار دالر) واردات کل 



درصد-(3401محصوالت گروه )روند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت صابون ایران -6جدول ادامه 
2001200220032004200520062007200820092010201120122013صادرکنندگانکشورهای هدف

قزقیزستان

39.7244.4153.7857.9556.9967.3370.2269.7863.0260.9144.2947.3945.55روسیه

16.1820.1212.9710.1410.6513.0311.1910.7318.4616.2116.7420.0116.54ترکیه

24.6616.6820.7319.2319.994.273.132.441.192.9012.5010.8911.79قزاقستان

12.6225.6393.0191.6720.8260.3630.6162.1030.6071.9890.8325.7367.036ایران

2757299752345563508257798599112201088011314138141513217324(هزار دالر) واردات کل 

قطر

48.1748.9048.7248.5833.1217.1521.3425.5526.7831.5041.0941.5252.72عربستان سعودی

19.2619.4018.7521.0822.6732.0728.9035.3339.1935.0928.1523.6818.94امارات متحده عربی

2.975.008.162.048.265.644.142.174.154.984.847.256.62انگلستان

1.161.201.350.321.171.160.890.370.390.570.740.720.66ترکیه

0.8020.6230.960.3150.1190.3620.0920.1290.0070.006000ایران

586162586976539583761051010923194292732634382424174589459463(هزار دالر) واردات کل 

پاکستان

------38.6050.0441.5558.5951.7523.7716.5133.7242.6330.1839.06مالزی

------13.0911.6820.6115.6213.7010.426.736.8812.0120.0421.89اندونزی

------0.340.281.620.981.924.285.819.827.528.6812.41تایلند

------13.347.642.342.021.330.810.400.701.301.970.73ترکیه

------1.010.420.28900.06100.0440.0250.06500ایران

33564137534785738643102301321618791909111928170541784420268(هزار دالر) واردات کل 

تاجیکستان

9.276.1511.2715.2513.6014.7416.0920.2117.7826.3126.8128.9730.55روسیه

14.2622.8632.8432.2533.6138.0032.7847.8646.0643.0328.4230.6424.34ترکیه

6.636.976.958.7910.488.0213.299.708.4915.3620.8417.0719.31قزاقستان

67.44662.95545.71142.22134.8435.18427.72812.80823.54911.3948.6811.4174.82ایران

4749609877409989124081390711241225401891818765180302017620703(هزار دالر) واردات کل 

ترکیه

---------------26.5927.04---22.77------------مالزی

---------------12.9514.47---12.77------------اندونزی

---------------20.7412.51---16.99------------اسپانیا

---------------0.1630.105---0.071------------ایران

879049856895864579521618821402276133775848294735416999284793(هزار دالر) واردات کل 

ترکمنستان

34.8743.6330.2246.3446.7546.8542.6253.5061.6754.4669.8566.2761.73ترکیه

1.051.403.244.388.297.746.659.399.3311.368.5111.2415.35روسیه

0.000.000.000.090.001.185.0516.616.2412.277.068.729.11جمهوری چک

62.89753.13659.34540.91835.37934.92724.90612.68716.31611.4944.3821.2341.768ایران

5641605857414316409042263420448036885207591071167786(هزار دالر) واردات کل 

هاروند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت صابون-3-1



درصد-(3402محصوالت گروه )روند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت پودر و پاک کننده و مواد اولیه ایران -7جدول 

2001200220032004200520062007200820092010201120122013صادرکنندگانکشورهای هدف

آذربایجان

29.47536.47840.66555.45270.99672.57879.05773.80478.90878.00271.40375.2360.664ترکیه
1.4081.8974.264.3954.6486.7027.6967.9227.0685.0596.7115.4135.687روسیه

ایاالت متحده 
آمریسا

7.76117.85418.7814.937.3114.922.3361.72.4345.3062.4922.7395.23

36.34133.18417.03910.0364.052.6361.2761.2690.4610.3250.4250.6970.465ایران
68167802993011399137051991826496383004190748345528806532184670(هزار دالر) واردات کل 

ارمنستان
10.6384.97112.47919.61226.33435.97742.82942.60136.47332.95634.39129.88828.528ترکیه
1.1724.493.5614.4669.63415.38523.19429.39829.45725.22922.67422.69622.15روسیه
81.8779.34673.04259.1439.4129.68921.3116.1319.03920.56816.0714.11612.004ایران

34973118294936055491833313430228892254823128264662743631197(هزار دالر) واردات کل 

بحرین

------67.2362.80361.06966.32857.34564.42864.16557.38359.36840.99330.846عربستان سعودی
------6.1065.9984.965.8775.5644.42.5823.9733.5354.07516.413انگلستان
امارات متحده 
عربی

7.13210.29511.42610.19616.09616.06115.10520.47417.49520.35115.965------

------0.0570.5840.3010.2420.3110.6770.0570.181.1471.7660.949ترکیه
------2.1993.2652.3111.0421.2290.6240.3280.320.3010.3390.063ایران

12185118211328511995157801506821066272102860322900215203375152638(هزار دالر) واردات کل 

گرجستان

67.21963.06955.53255.94358.54757.51554.70943.51348.17753.12260.96163.64561.945ترکیه
0.382.666.8848.06610.67810.24516.44223.77718.72118.03813.03512.68115.173روسیه
0.0350.2750.0690.0350.09400.0470.1840.5842.3233.1192.7212.762بلغارستان

23.24723.87619.77421.79817.09419.82418.78315.92616.85513.2628.9147.4746.609ایران
2895327143298455117531981425411293732498328412369633997141130(هزار دالر) واردات کل 

عراق

54.51874.75966.01937.543010.2979.02214.8598.898.09425.11427.83136.042اردن
007.30132.87240.91219.79513.58910.1695.0644.47222.60223.78822.843ترکیه
10.2065.9112.800.0272.193.1770.5470.7142.71913.08810.5976.425چین

1.0150.3191.39314.73547.35322.87624.46929.44431.33414.01935.66734.0630.803ایران

308455300458006629396870321813210285049359150832405638133651127864198746(هزار دالر) واردات کل 

ازبکستان

6.37610.87920.41629.38717.2688.64119.79121.80225.17425.74135.0131.35336.868روسیه
2.2092.1242.6194.3054.31115.49235.45337.61537.15334.79517.09215.33813.274چین
22.60719.17122.06217.83919.18218.02316.91917.9612.06712.37112.78412.98812.373ترکیه

57.02647.93632.92519.59916.58614.3445.3241.5995.019.21411.24413.6937.187ایران
6383583759564832454651387815151301496921323234892001926267(هزار دالر) واردات کل 

کویت

---------------58.15958.5458.629---75.15972.36269.07268.982عربستان سعودی
امارات متحده 
عربی

9.35310.53412.0059.099---11.6099.44711.405---------------

---------------4.8225.9246.11---0.9491.7211.3953.164انگلستان
---------------0.4540.3930.442---00.1610.2720.469ترکیه
---------------0.9260.4680.215---3.1383.1233.0753.03ایران

3815039167412094033557896758138915182423119767111396144937131780(هزار دالر) واردات کل 

پودر و پاک کننده و مواد اولیهروند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت -3-2



درصد-(3402محصوالت گروه )روند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت پودر و پاک کننده و مواد اولیه ایران -7جدول ادامه 

2001200220032004200520062007200820092010201120122013صادرکنندگانکشورهای هدف

قرقیزستان

66.9259.53552.6758.61664.18963.19370.67472.83564.67542.63457.74660.39161.826روسیه
0.7971.0751.4140.713.1498.8944.8245.41912.26435.37820.27218.29115.111چین
2.4660.0690.9693.1714.8419.3425.6746.1187.094.1125.5175.9515.803لهستان
9.2567.73210.1833.5047.0728.7548.0158.897.32211.7466.0554.8643.169ترکیه
13.80924.30725.5516.710.3473.8943.2782.1251.3531.7860.7372.1712.343ایران

28057275754119754001712098768010411413718713028494782156714195676227997(هزار دالر) واردات کل 

قطر

46.48558.18855.25684.35262.64863.0650.60662.82862.87258.14955.448.19948.21عربستان سعودی
امارات متحده 
عربی

8.08510.6568.1885.53512.62217.95213.12511.0599.52811.69219.12717.9715.325

1.6131.1631.2160.6141.3270.8041.2561.1621.0021.4521.2592.726.396فرانسه
0.1260.1290.0240.0690.0950.070.0570.2871.1591.10.6231.0381.469ترکیه
0.1580.070.2260.0050.330.0090.0480.010.0140.00800.0130ایران

94878512839018718136432151331443400954210851086446286157663257(هزار دالر) واردات کل 

پاکستان

------7.785.7512.856.712.415.268.799.1520.1426.1530.02چین
------1.470.950.961.029.5113.6718.8512.658.256.4811.47هند
------8.579.447.8210.358.767.969.4412.614.7912.6811.21آلمان
------0.170.070.210.630.330.460.50.880.970.30.57ترکیه
------1.742.171.671.581.430.380.070.290.220.310.1ایران

284303128345809602757088373482964771305319458691027764477386475332(هزار دالر) واردات کل 

تاجیکستان

7.8517.2925.69814.85413.85614.05313.614.44816.34713.78417.40817.10214.009روسیه
009.94010.43312.26411.10317.2666.7887.4069.84914.34812.856قزاقستان
3.0990.155007.54625.64722.18834.33444.20522.8539.9197.07611.574چین
6.8182.7155.3983.2080.7011.0861.3811.6080.8530.7181.5342.5343.062ترکیه
70.24878.66678.02175.73263.17541.96748.45228.45729.01153.30658.49256.42355.09ایران

48412892335143424253131291150268659144881440773528020(هزار دالر) واردات کل 

ترکیه

39.1837.47531.91527.51826.86728.78529.16728.62131.75528.10325.59623.06523.191آلمان
12.24113.39513.51114.24216.91216.28816.03914.71814.67612.94112.21211.50610.678ایتالیا
0.4110.660.9581.7961.9622.0232.9485.9947.4496.1377.6577.8829.024لهستان
0.0660.0410.0140.0250.0710.020.0130.2230.40.1450.0730.5150.323ایران

85211108919138882173405204178227601276814359414301828368147463014487990503574(هزار دالر) واردات کل 

ترکمنستان

14.09415.26316.29915.43314.79816.23617.04930.6822.98428.15426.28831.92638.562ترکیه
0.9723.0343.57213.6367.2416.85111.5915.1779.42311.09714.77915.07712.932روسیه
00.0240.0180.42200.1481.7418.3268.2440.9953.9662.7954.936چین
75.38673.11967.92348.18569.83767.21954.46939.11251.87952.1437.5639.8735.689ایران

34984252557154565994808734537474914122312298811809022349(هزار دالر) واردات کل 

پودر و پاک کننده و مواد اولیهروند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت -3-2



درصد-(3305گروه محصوالت )روند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت شامپوی ایران -8جدول 

کشورهای  
هدف

2001200220032004200520062007200820092010201120122013صادرکنندگان

آذربایجان

0000000000.035012.59256.26رومانی
02.1075.4274.822.2615.8379.79983.30883.20680.04275.04565.61120.676سوئی 
5.24.4399.00913.518.6415.8135.3685.0164.0126.0028.44911.7958.204روسیه
44.67266.89271.23366.86977.26780.48.9565.7956.1098.95112.2675.3997.086ترکیه
0.8530.150.36900.0500.014000000ایران

1173132918982635398156437079105261154011429104511003810471(هزار دالر)واردات کل 

ارمنستان

3.0557.56314.14317.32712.77220.82221.94323.44924.43625.09826.18229.97234.598روسیه
0000000001.72716.58125.7327.262رومانی
28.21238.56234.81921.92416.62112.3648.98.5449.8516.8346.6416.7988.299آلمان
18.6889.3379.83912.23514.76413.3158.2357.7548.3969.0728.6147.7257.203ترکیه
11.687.0964.8425.3752.1741.6641.7260.5031.5392.9441.4731.4610.08ایران

1113107113011414220829444056696459796658679171207483(هزار دالر)واردات کل 

بحرین

------53.43849.544.8346.442.7953.8651.07648.7329.57842.6652.478عربستان سعودی
------3.3861.6892.0072.6581.9332.2891.3171.7095.5827.4727.149امارات
------0.4420.9562.2472.443.0451.3962.3232.5295.31411.4155.37هند
------0.0421.9124.6035.9711.7240.6593.3990.892.2250.6420.432ترکیه
------0.611.5111.1340.8330.3220.8730.6370.2930.330.3960.224ایران

------47554499458450416207515670608541485552795584(هزار دالر)واردات کل 

گرجستان

000006.5337.69322.12731.45331.8327.81129.52927.11چک
5.9489.89716.5312.26419.18416.0335.99212.39510.41913.7114.63217.37920.416روسیه
00.1030.9681.9341.4311.4177.67716.2817.82819.31417.72813.09315.366اوکراین
40.1824.74234.25243.07744.37145.21814.77710.69513.23311.65211.1612.6129.481ترکیه
000.4470.6590.1880.0770.130.09500000ایران

8919701343227542646493694384158139787095611027211712(هزار دالر)واردات کل 

عراق

0084.73283.54884.27185.95788.08186.43886.34978.82563.37560.64364.916ترکیه
0002.757.8517.0304.6614.0780.54522.7426.00921.134مصر
14.09814.7981.3711.130.7461.8921.6790.8622.0274.4874.6944.0843.723لبنان
69.83670.4047.3955.9621.521.6352.4092.051.7662.5941.6751.8211.754ایران

305223481410801152991749616553206392535628420389214486552312(هزار دالر)واردات کل 

ازبکستان

9.1779.7117.77427.50528.62415.1368.35312.53926.60837.73235.03635.44133.157روسیه
32.41623.77515.02316.8896.38813.30114.50414.98223.34619.4822.27227.42415.362ترکیه
01.7011.37511.65217.9739.94211.92219.13128.90116.41722.99613.01412.827اوکراین
38.0732.55427.8859.0695.311.7351.1811.4562.1551.46900.9750.746ایران

25232908330138002731303563434923335150126422880110072(هزار دالر)واردات کل 

کویت

---------------32.10931.52534.038---30.40835.55124.79729.472یعربستان  سعود

---------------16.02813.64311.263---24.05818.76120.11919.384آلمان
امارات متحده  
عربی

2.8293.0993.2674.161---7.7596.3918.356---------------

---------------0.4090.4381.094---01.071.5941.282ترکیه
---------------0.1410.1540.128---00.2780.2740.139ایران

---------------16141196292122222084287462794528063(هزار دالر)واردات کل 

شامپوهاروند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت -3-3



درصد-(3305گروه محصوالت )روند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت شامپوی ایران -8جدول ادامه 

کشورهای  
هدف

اصادرکنندگ
ن

2001200220032004200520062007200820092010201120122013

قرقیزستان

13.0620.39718.05224.63923.925.67230.1228.21930.5931.94537.36144.48852.579روسیه
41.8332.84636.51727.49625.64924.61915.50519.73720.74517.33814.23113.28813.846آلمان
0000000001.0338.56811.4699.946رومانی
2.0823.392.3222.120.9541.8813.513.63112.7978.1016.4925.3213.512ترکیه
4.5433.6826.9662.5190.7420.1880.1090.0940.0560.0690.0170.0340ایران

73187741937711024175312013125856336493446729705421434442147295(هزار دالر)واردات کل 

قطر

عربستان 
سعودی

30.53534.97626.47537.63628.13228.94632.02833.41335.78538.26636.41434.9739.856

امارات متحده  
عربی

3.7954.1552.9353.8717.93811.6111.61411.5187.9957.95311.52214.04313.297

4.5023.7474.513.9752.9864.7358.8753.7464.6284.8867.0098.179.921فرانسه
01.6474.4393.5470.8180.6780.4030.7651.0120.320.8370.2540.39ترکیه
0.0160.0290.2150.0460.1180.150.0590.0780.0240.0780.0030.0030ایران

3416426144154770721595859886123601337814599155481702820390(هزار دالر)واردات کل 

پاکستان

------3.0061.0212.1021.9572.9141.6611.45944.91668.26161.08348.402چین
عربستان 
سعودی

77.48670.79671.44876.48269.1877.02678.66137.43213.90117.64920.62------

------4.43313.2566.272.6685.6173.0735.6933.881.7411.5759.892تایلند
------0.0810000000000ایران

------6453712986171106714465158942323220889147382059221998(هزار دالر)واردات کل 

انتاجیکست

002.85706.4769.25212.48918.94922.14530.74237.42651.07440.721قزاقستان
23.34816.3210.54412.62612.4325.98323.66951.77354.45447.20237.5416.01125.071ترکیه
4.8465.126.0547.63214.68211.89614.5710.62414.43719.18918.55225.70725.027روسیه
71.80661.648.84458.92339.2623.96516.17610.1895.110.7442.1993.5085.079ایران

22762514701782248628752853320733983638436745384373(هزار دالر)واردات کل 

ترکیه

00000.0020.00600.00405.9631.15658.32569.694رومانی
15.05815.36610.7249.0388.3434.7485.4465.1154.5234.5475.7438.5078.924آلمان
1.9180.5261.2523.4847.8732.4631.3632.2614.8312.3933.4045.1514.097لهستان
000.07100.0960.1140.0170.0260.1080.1160.0850.610.389ایران

232502623329477377414068170078776049013992034115725920227528198151(هزار دالر)واردات کل 

انترکمنست

1.9065.07819.84438.22736.75326.22319.38628.46820.14719.70428.45232.63731.042روسیه
30.50326.88218.4118.77312.54323.92816.98323.12831.27637.6728.34927.01528.374ترکیه
جمهوری  
چک

000003.54418.23821.66223.42822.88322.41223.89623.734

58.49250.65750.06535.13621.82819.4413.4319.89811.0839.3397.9216.0644.825ایران
1154167423032200205729633242448838754997584770178745(هزار دالر)واردات کل 

شامپوهاروند سهم کشورهای رقیب در بازارهای هدف گروه محصوالت -3-3



بررسی نهایی وضعیت کشورهای مختلف در گروه محصوالت صابون ها-9جدول 
براساس ضریب نوسان

رتبه از نظر نوسانضریب نوسانانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلکشورها

1219171.780.1051روسیه

111916.3081.8430.1132ترکیه

131815.2311.7870.1173کویت

132016.0771.9350.124قطر

91512.5381.7130.1375بحرین

121915.6922.2130.1416پاکستان

102017.2312.4880.1447یمن

91410.4621.6130.1548سایر

101612.7692.1270.1679گرجستان

818122.380.19810امارات متحده عربی

496.6151.3250.211ارمنستان

71813.8463.2360.23412عربستان سعودی

142.1540.6890.3213تاجیکستان

396.3082.1750.34514قزاقستان

195.7692.0480.35515ازبکستان

4168.7693.1130.35516آذربایجان

274.1541.5190.36617قرقیزستان

284.8461.9940.41118ترکمنستان

31673.8080.54419عراق

151.3851.1210.8120افغانستان

برآورد و تعیین نهایی رتبه فعلی ایران : فصل چهارم 

صابون هاگروه محصوالت برآورد و تعیین نهایی رتبه فعلی ایران -4-1



بندی نهاییرتبه(Fi)وضعیت هر گزینه کشور
0.0327596211افغانستان

0.3399542892تاجیکستان
0.5299089943قرقیزستان
0.5961964484ارمنستان

0.5980971455ترکمنستان
0.623546336قزاقستان

0.6537571187عراق
0.6591066028ازبکستان
0.6594223419گرجستان

0.66951141710بحرین
0.71191495111کویت

0.71363826912آذربایجان
0.72295953313سایر

0.74281385514امارات متحده عربی
0.75498440715پاکستان

0.75804521416ترکیه
0.76251375317قطر

0.7651906918عربستان سعودی
0.76754492719روسیه
0.8017899520یمن

رتبه بندی نهایی کشورهای هدف در محصوالت گروه صابون ها به روش تاکسونومی عددی-10جدول 

صابوهاگروه محصوالت برآورد و تعیین نهایی رتبه فعلی ایران -4-1



در و بررسی نهایی وضعیت و رتبه بندی کشورهای مختلف در گروه محصوالت پو-11جدول 
پاک کننده و مواد اولیه براساس ضریب نوسان

نرتبه از نظر نوساضریب نوسانانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلکشورها

1719180.5770.0321قطر
182119.3081.0320.0532یمن

151815.9231.0380.0653بحرین
162118.7691.3630.0734عمان

101311.6150.9610.0835قرقیزستان
1319171.8260.1076روسیه

141916.7691.8330.1097عربستان سعودی
697.9230.9540.128گرجستان
91410.5381.330.1269قزاقستان
586.6150.870.13110ارمنستان

71512.9231.9770.15311کویت
353.6920.630.17112ترکمنستان

102014.8463.9340.26513ترکیه
131.8460.5550.314افغانستان

5137.6152.6630.3515تاجیکستان
51711.2314.0030.35616سایر

1139.0773.2780.36117ازبکستان
284.4621.7610.39518آذربایجان

21611.3854.5560.419امارات متحده عربی
3104.6152.0630.44720پاکستان

1164.1545.8431.40721عراق

ننده و مواد پودر و پاک کگروه محصوالت برآورد و تعیین نهایی رتبه فعلی ایران -4-2
اولیه



رتبه بندی نهایی کشورهای هدف در محصوالت گروه پودر و پاک کننده و مواد اولیه -12جدول 
به روش تاکسونومی عددی

بندی نهاییرتبه(Fi)وضعیت هر گزینه کشور
0.0709388951عراق

0.1457161812افغانستان
0.5598117393ترکمنستان

0.5714365614پاکستان
0.5891491755آذربایجان
0.6523383926ارمنستان

0.6528143557تاجیکستان
0.6687048468ازبکستان
0.6713964099گرجستان

0.68379394310امارات متحده عربی
0.69008203711سایر

0.70123561612قزاقستان
0.70963539413قرقیزستان

0.71388049914کویت
0.72760360115ترکیه
0.7332747816بحرین

0.73430020417عربستان
0.73663709718روسیه

0.73794547119قطر
0.73933088520عمان
0.74055271221یمن

ننده و مواد پودر و پاک کگروه محصوالت برآورد و تعیین نهایی رتبه فعلی ایران -4-2
اولیه



ها بررسی نهایی وضعیت و رتبه بندی کشورهای مختلف در گروه محصوالت شامپو-13جدول 
براساس ضریب نوسان

رتبه از نظر نوسانضریب نوسانانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلکشور
142419.7692.5550.1291روسیه

132117.8462.410.1352گرجستان
6129.3851.7580.1873ارمنستان

243.3080.630.1914ترکمنستان
81813.1542.9680.2265بحرین
102116.5383.7550.2276قطر

121.0770.2770.2587افغانستان
41510.4622.9330.288آذربایجان

6159.9232.8420.2869کویت
2106.2311.8780.30110امارات متحده عربی
52115.3085.4070.35311عربستان سعودی

5189.8463.6250.36812قرقیزستان
52112.9235.4380.42113قزاقستان

274.1541.8640.44914عراق
295.2312.5220.48215تاجیکستان

52312.6926.330.49916ترکیه
12111.6928.1070.69317ازبکستان
22512.1548.9150.73318پاکستان

شامپوهاگروه محصوالت برآورد و تعیین نهایی رتبه فعلی ایران -4-3



بندی نهاییرتبه(Fi)وضعیت هر گزینه کشور

01افغانستان

0.6009326162ترکمنستان

0.6163464863عراق

0.6732601164تاجیکستان

0.6881314295ارمنستان

0.6908782926ازبکستان

0.7058984797امارات متحده عربی

0.7065988688قزاقستان

0.7157981819کویت

0.72695711610بحرین

0.73148019811پاکستان

0.73871385512ترکیه

0.7540577613هلند

0.75716990414قزاقستان

0.7604087115قطر

0.76111730816آذربایجان

0.76628543817عربستان سعودی

0.79022472118یمن

0.79202500819روسیه

رتبه بندی نهایی کشورهای هدف در گروه محصوالت شامپوها به روش -14جدول 
تاکسونومی عددی

شامپوهاگروه محصوالت برآورد و تعیین نهایی رتبه فعلی ایران -4-3



(تن: واحد)-پیش بینی مقادیر صادرات محصوالت گروه محصوالت صادراتی-15جدول 

ه ششم توسعهپیش بینی گروه محصوالت صادراتی تا پایان برنام: فصل پنجم



139413951396139713981399کشورنوع محصول

ک
گروه ی

000000آذربایجان
1.8720.6060000ارمنستان

53.05354.85556.65858.46060.26262.065افغانستان

000000بحرین
0.3940.4570.5200.5830.6460.709گرجستان
0.9220.9550.9881.0211.0541.086عراق
000000ازبسستان
000000کویت

10.91412.91914.92316.92818.93220.937قرقیزستان

000000قطر
000000پاکستان
3.1331.4350000تاجیسستان
000000ترکیه
1.4571.4901.3431.2861.4291.172ترکمستان

گروه دو

0.7200.7890.8590.9280.9971.066آذربایجان
6.0133.2490.484000ارمنستان
3.59100000بحرین
1.57500000گرجستان

45.69846.32046.94247.56548.18748.809عراق

9.0638.7008.3377.9747.6117.247ازبسستان
000000کویت
2.8462.7412.9083.0753.2433.410قرقیزستان
000000قطر
000000پاکستان

56.97757.30557.63357.96258.29058.618تاجیسستان

0.6060.7030.8010.8980.9961.094ترکیه

24.85024.98321.90618.82815.75112.674ترکمنستان

گروه سه

000000آذربایجان
000000ارمنستان
000000بحرین
000000گرجستان
1.1300.8930.6550.4180.181عراق
0.3800.2600.1410.1210.0980.217ازبسستان
000000کویت
0.0370.0560.0750.0940.1130.132قرقیزستان
0.0610.0840.1080.1310.1550.178قطر
000000پاکستان

7.8929.29110.69812.10413.51114.918تاجیسستان

0.7700.9051.0391.1741.3081.442ترکیه
1.6480.1081.4322.9724.5126.052ترکمنستان

(درصد: واحد)-های آتیبینی سهم صادرات محصوالت شوینده کشور در بازارهای هدف ایران در سالپیش-16جدول 

بینی سهم صادرات محصوالت شوینده کشور در بازارهای هدفپیش: فصل ششم



علل نفوذبرندهای معتبرکشورهای هدف

Protex ،Palmolvi ،Fa ،Chistayaآذربایجان Liniya
تر، بسارگیری مواد تشسیل دهنده طبیعی و سالم
استفاده از برند گیاهی، برند آنتی باکتریال

قزاقستان
Unilever ،Procter & Gamble ،Lux و

Oriflame

، یاستفاده از یک شبسه تثبیت شده از نمایندگ
تردهنده طبیعیاستفاده از مواد تشسیل

،Unilever ،Procter & Gamble ،Luxپاکستان

-الجهای تبلیغاتی را در مدارس، کاستفاده از کمپین

های هها، بازاریابی با ثبات از طریق رسانها و دانشگاه
در  های محبوبچاپی و السترونیسی، حمایت از فیلم
پاکستان،

امارات
Unilever Gulf FZE ،Lux, Dove, 

Lifebuoy, Vaseline and Pears ،Vaseline 

Men 2in1 Carrefour وLulu

ای از دهتوسعه برندهای چند ملیتی، ارائه سبد گستر
گذاری روی مهاجران غربیمحصوالت متنوع، سرمایه

ه در  های خرید عمدامارات، تبلیغات قیمتی و تشویق
هاپیرمارکت ها

ترکیه
Nivea ،Colgate-Palmolive Temizli  ،

Colgate-Palmolive’s Haci Sakir،

ه،  ترین و مورد اعتماد ترین برندهای ترکیقدیمی
ارائه محصوالت نوین به بازار، ارائه محصول آنتی

باکتریال،
استفاده از برندهای معتبر و قدیمی،Lux, Dove and Lifebuoyعربستان

ازبکستان
Nivea ،Chistaya Liniya and Barkhatnye 

Ruchki وColgate-Palmolive

تفاده از کمپین بازاریابی قوی و با کیفیتی باال،  اس
ه وفاداری مصرف کنندگان به برندهای روسی، توج

به مصرف کنندگان زن،

Unilever ،Reckitt Benckiserهندوستان
و های شستشوی بدنتأکید روی صابون مایع، ژل

های شوینده،حمام، تخفیف حجم فروش در بسته

بررسی برندها و علل نفوذ کشورهای رقیب به بازار کشورهای هدف ایران-17جدول 

شناسایی و مطالعه علل نفوذ کشورهای رقیب به بازار کشورهای هدف:فصل هفتم



هرنیازبههباتوجعبارتیبهمی کننداستفادهچندگانهبرندسازیازبازار،درایرانرقیبشرکت هایهمچنین

نوع3مانآلهنسلکننده ها،پاکبرندمورددرمثالعنوانبه.اندنمودهارئهرابازارآنبامتناسببرندیبازار

.استکردهبازارواردرابرند

Premium)تضمینیبرند:الف Brand):

.پرسیلثلمباشدمیبرندهاانواعازباالترآنقیمتهایوداردتأکیدنوآوریوعملسردکیفیت،رویبرنداین

Medium-market)میانهبازاریبرندهای(ب brands):

میانهسطحردقیمتیلحاظبهومی باشدسنتیووفادارمشتریانبهخوبکیفیتارائهبرایبرندهانوعاین

.(تونیوپالمس برند)داردقراردیگربرنددو

Economy)اقتصادیبرندهای(ج Brand)

اسحسکهافرادیبرایمی کنندادعاودهندمیزیادیاهمیتپولبهکهاستافرادیبرایبرندهانوعاین

.(رک برند)شودمیارائههستندقیمت هابه

برندهایداابتایرانیرقباییافتگی،توسعهپایینسطوحدلیلبهایرانهدفکشورهایبهورودجهتمعموالً

پرداختندانمشتریبینوفاداریایجادومیانهبرندهایبهسپ ونمودهبازارواردبیشترحجمبارااقتصادی

.نمایندرقراربترضعیفرقبایسایروخودبینتمایزتوانستندبرتروتضمینیبرندهایارائهباسرانجامو

نده در مطالعه استراتژی کشورهای رقیب در بازارهای محصوالت شوی: فصل هشتم
کشورهای هدف



دهاستراتژی برند چندگانه در بازار محصوالت شوین-27نمودار 

نده در مطالعه استراتژی کشورهای رقیب در بازارهای محصوالت شوی: فصل هشتم
کشورهای هدف



استراتژی  
ترکیبی

تحقیقات و 
تبلیغات  
کارآمد

برندسازی  
معتبر

تنوع کاال

تأکید بر 
وفاداری 
مشتریان

استراتژی اصلی رقبا در بازار کشورهای هدف-26نمودار 

نده در مطالعه استراتژی کشورهای رقیب در بازارهای محصوالت شوی: فصل هشتم
کشورهای هدف



تنوع بخشی در 
سبد صادرات

توسعه ارتباط با 
مشتری

معرفی خود به 
عنوان تأمین  
کننده تمام  
نیازهای بهداشتی

توجه به محیط زیست  
در نوع محصول و بسته 

بندی

تبلیغات روی  
محصوالت سالم و 
ارگانیک

هزینه برای 
تحقیق و توسعه

خالصه استراتژی غیر قیمتی رقبا در کشورهای هدف ایران-28نمودار 

خالصه استراتژی غیر قیمتی رقبا در کشورهای هدف: فصل نهم



0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000

پودر یامایع لباسشویی دستی

پودر یا مایع لباسشویی

صابون بچه

شامپو

صابون رختشویی

الکیل بنزن سولفونه

ژل یا مایع ظرفشویی

پودر یا مایع لباسشویی ماشینی

سدیم لوریل اتر سولفات

چیپس صابون

صابون حمام و دستشویی

پودرکفشوی

صابون مایع

صابون دترجنت قالبی

مایع یا ژل ظرفشویی

پودر یا مایع ظرفشویی

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین

سایرپاک کننده های صنعتی

سدیم لوریل سولفات

نونیل فنل اتوکسیله

کوکوآمید و بتائین

کیلوگرم

1383-93های میزان صادرات انجام شده از محصوالت مختلف شوینده میانگین سال-29نمودار 

ه با تنوع صادرات محصوالت شوینده ایران به کشورهای هدف در مقایس: فصل دهم
کشورهای رقیب



رتبه براساس روش تاکسونومیرتبه براساس حجم صادراتکاالی صادراتی

3402201011پودر یا مایع لباسشویی دستی با کد 
3401115059صابون رختشویی با کد 

3305100042شامپوها  با کد 
3402901024پودر یا مایع لباسشویی با کد 

34021220175کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین با کد 
34012010137صابون مایع با کد  
34012030108چیپس صابون با کد 

34022020810پودر یا مایع لباسشویی ماشینی با کد 
34011160146صابون دترجنت قالبی با کد 
340290301512مایع یا ژل ظرفشویی با کد 
34021130611الکیل بنزن سولفونه با کد 

34021120913سدیم لوریل اتر سولفات با کد 

340220601214پودرکف شوی با کد 

340111101115صابون حمام و دستشویی با کد 

340212402116کوکوآمید و بتائین با کد 
34022050717ژل یا مایع ظرفشویی با کد 
340211101918سدیم لوریل سولفات با کد 

340290401819سایر پاک کننده های صنعتی با کد 

340213202020نونیل فنل اتوکسیله با کد 

340290201621پودر یا مایع ظرفشویی با کد 

3401113033صابون بچه با کد 

با رتبه ( یرتبه بندی تاکسونوم)مقایسه رتبه بندی محصوالت شوینده براساس شاخص جمعی -18جدول 
بندی براساس حجم صادرات

ه با تنوع صادرات محصوالت شوینده ایران به کشورهای هدف در مقایس: فصل دهم
کشورهای رقیب



مقایسه حجم صادرات ایرن و ترکیه-30نمودار

مقایسه ارزش صادرات ایران و ترکیه گروه -31نمودار 
های مختلف شوینده

مقایسه قیمت صادرات ایران و ترکیه گروه -32نمودار 
های مختلف شوینده

تنوع صادرات محصوالت شوینده ایران به کشورهای هدف در مقایسه با:فصل دهم
کشورهای رقیب



شاخص میانگینکشور هدف
رتبه براساس 
میانگین اهمیت

شاخص نوسان
رتبه براساس 

نوسان 
رتبه نهایی از دید

صادرکنندگان

3.6510.1511افغانستان

3.5530.1622عراق

3.620.1733ترکمنستان

3.160.1744تاجیکستان

3.3650.1955ارمنستان

3.5240.266پاکستان

2.9770.2177ازبکستان

2.6290.2688قزاقستان

2.7380.2999آذربایجان

2.57110.321110قرقیزستان

2.45130.291011کویت

2.57100.341412امارات متحده

2.47120.331313گرجستان

2.45140.331214قطر

2.41150.381515بحرین

2.3160.381616ترکیه

2.29170.421717یمن

2.04180.431818عربستان سعودی

ننتایج اولویت بندی کشورهای هدف از دیدگاه صادرکنندگا-19جدول 

ندگانمشکالت صادرات از دیدگاه صادرکنمیدانی بررسی : فصل دوازدهم



دگاننتایج اولویت بندی گروه محصوالت صادراتی از دیدگاه صادرکنن-20جدول 

رتبهامتیازگروه محصول
0.5421پودر و پاک کننده

0.3172شامپو
0.1063صابون

0.0364مواد اولیه

ندگانمشکالت صادرات از دیدگاه صادرکنمیدانی بررسی : فصل دوازدهم



دگاناولویت بندی مشکل تولیدی از دیدگاه صادرکنن-21جدول 

رتبهامتیازمشکل تولید
0.6841افت کیفی تولید

0.2442هزینه تولید
0.0723کم بودن تولید

ناولویت بندی مشکل محیط صادراتی از دیدگاه صادرکنندگا-22جدول 
رتبهامتیازمشکل محیط صادرات
0.2701عدم برندسازی مناسب

0.2522عدم امضای تفاهمنامه صادراتی
0.1783عدم تخصیص مشوق صادراتی

0.1244هزینه پایین رقبا
0.1175عدم حضور در نمایشگاه

0.0396تحریم بین المللی
0.0207نوسان نرخ ارز

اولویت بندی مشکل ساختاری از دیدگاه صادرکنندگان-23جدول 
رتبهامتیازمشکالت ساختاری

0.3511عدم شناخت مسئولین از مشکالت
0.3422نبود تکنولوژی مناسب و به روز

0.2713عدم حمایت از تولید
0.0354نبود اتحادیه صنفی منسجم

ندگانمشکالت صادرات از دیدگاه صادرکنمیدانیبررسی: فصل دوازدهم



تار از نتایج اولویت بندی مشکالت تولید، محیط صادرات و ساخ-24جدول 
دیدگاه صادرکنندگان

رتبهامتیازمتغیرهای اصلی
0.8001محیط صادرات

0.1002تولید
0.1002عوامل ساختاری

گاه  ها در انواع مشکالت از دیدنتایج اولویت بندی زیرگزاره-25جدول 
صادرکنندگان

رتبهامتیاززیر گزاره ها
0.2161عدم برندسازی مناسب

0.2012عدم امضای تفاهمنامه صادراتی

0.1433عدم تخصیص مشوق صادراتی

0.0994هزینه پایین رقبا

0.0945المللیهای بینعدم حضور در نمایشگاه

0.0686افت کیفی تولید

0.0357عدم شناخت مسئولین از مشکالت

0.0348نبود تکنولوژی مناسب و به روز

0.0319تحریم بین المللی

0.02710عدم حمایت از تولید

0.02411هزینه تولید

0.01612نوسان نرخ ارز

0.00713کم بودن تولید

0.00414نبود اتحادیه صنفی منسجم

دگانمشکالت صادرات از دیدگاه صادرکننمیدانی بررسی : فصل دوازدهم



یدگاه  نتایج اولویت بندی عوامل مؤثر بر افزایش هزینه تمام شده از د-26جدول 
صادرکنندگان

رتبهامتیازعوامل افزایش هزینه تمام شده
0.3891افزایش قیمت مواد اولیه داخلی

0.3222کهنه شدن تکنولوژی
0.1663افزایش قیمت مواد اولیه خارجی

0.0984افزایش قیمتهای جهانی
0.0255کاهش تولیدات داخلی

ها از دیدگاه صادرکنندگاننتایج اولویت بندی آثار هدفمندی یارانه-27جدول 

نشاخص میانگیپیامد هدفمندی
رتبه براساس 
میانگین اهمیت

انرتبه براساس نوسشاخص نوسان
رتبه نهایی از دید 

صادرکنندگان

4.6810.1211افزایش هزینه

4.2320.2832کاهش ظرفیت تولید

4.1630.2423کاهش توان صادراتی

ع و استفاده بهتر از مناب
نهاده های تولید

3.8440.3444

3.6750.3765کاهش منافع خالص

3.6160.3256کاهش کیفیت

دگانمشکالت صادرات از دیدگاه صادرکننمیدانی بررسی : فصل دوازدهم



،افغانستانها،صابونمحصوالتگروهدردادنشاننیزمطالعهایننتایج(1

ورهاکشعراقوقزاقستانترکمنستان،ارمنستان،قرقیزستان،تاجیسستان،

محصوالتگروهمورددرهمچنین.بودخواهندایرانهدفبازارهایمهمترین

ان،پاکستترکمنستان،افغانستان،عراق،کشورهاینیزکنندهپاکوپودر

هایتندروبودههدفکشورهایترینمناسبتاجیسستانوارمنستانآذربایجان،

درنیزتانازبسسوارمنستانتاجیسستان،عراق،ترکمنستان،افغانستان،کشورهای

وجهتلذا.اندبودهایرانهدفبازارهایترینمناسبشامپوهاگروهمحصوالتبازار

بهانیایرشویندهمحصوالتصادراتبرایرااثربخشیبیشترینبازارهااینبه

.داشتخواهدهمراه

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم



بلندمدتدراندازهچهتاهدفبازارهایدرنفوذکهاستآنتوجهحائزنستهاما(2

بهیراناصادراتیمزیتهایتااستالزمسوالاینبهپاسخگوییجهتبود؟خواهدپایدار

مزیتدارایکشورهاازیسیبازاردرایراناگر.شودبراوردهدفکشورهایازیکهر

ی،ایرانصادرکنندگانتوسطانتخابصورتدرکشورآنباشد،صادراتدرنسبی

برایشودمیپیشنهادلذا.نمودخواهدفراهمکشوربرایراباثباتیارزیدرآمدهای

.شودبرآوردهدفکشورهایازیکهردرایران(RCA)صادراتیمزیتآتیمطالعات

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم



موردمحصوالتگروهچهاربینازداد،نشانمطالعهایننتایجکههمانگونه(3

پاکوپودرمحصوالتگروهصادراتبهمندعالقهعمدتاًایرانیصادرکنندگانبررسی،

همسشامپوهاوهاصابونبویژههاگروهسایرکهاستحالیدراین.اندبودهکننده

العهمطدرهرچند.اندداشتهایرانشویندهمحصوالتصادراتیسبدازاندکیبسیار

ابونصمانندصابونانواعبرخیوشامپومحصوالتگروهکهدادنشاننتایجحاضر

مناسبییصادراتهایپتانسیلتوانندمینیزصابونچیپ ومایعصابونرختشویی،

ایرانیبراصادراتیدقیقاستراتژیارائهوموضوعترعمیقبررسیاماباشندداشته

ازیککدامومحصوالتگروهکدامصادراتدرایرانکهشودمشخصتااستالزم

نسبیمزیتدارایهدفبازارهایازیکهردرمحصوالتگروههردرموجودکاالهای

.باشدمی(RCA)صادراتی

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم



حلیلتانجاممستلزمشویندهمحصوالتبازاردرایرانبرایجامعاستراتژییکارائه(4

وضعفنقاطشدنمشخصازپ رهیافتایندرواقعدر.بودخواهدSWOTجامع

درمؤثرخارجیوداخلیعواملبررسیعبارتیبهیافرصتوتهدیدهمچنینقوت،

-ستراتژیایااستراتژیترینجامعومهمترینصادراتی،استراتژییکشسستوموفقیت

.شدخواهداستخراجشویندهجهانیبازارهایدرایرانموفقحضوربرایصادراتیهای

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم



ربازادرایرانرقبایعنوانبهترکیهمانندمنطقه،درقدرتهاییظهوربهباتوجه(5

مقابلدرایرانیصادرکنندگانزنیچانهقدرتتااستالزمشوینده،محصوالت

چانهقدرتکهصورتیدروگیردقرارسنجشوبررسیموردرقیبکشورصادرکنندگان

،باشدناچیزشویندهمحصوالتجهانیبازارهایدرایرانیصادرکنندگانوایرانزنی

تجهکهچرا.بردارندگامزنیچانهقدرتاینافزایشجهتدربایدتجاریهایسیاست

یباالیزنیچانهقدرتکهخوردخواهدرقمکشورهاییتوسطصادراتیبازارهایگیری

Marketرهیافتطریقازنیزمورداینبرآوردوبررسی.باشندداشته Powerدر

.شودمیپیشنهادآتیمطالعات

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم



عقیدهبهاست،شدهگرفتهمیدانیبررسیبخشدرکهنتایجیبهباتوجه(6

والتمحصصادراتوتولیدوضعیتبرمشخصیآثارهایارانههدفمندیصادرکنندگان،

اولفازآثارکهشودبررسیجامعایمطالعهدرتااستالزماما.استداشتهشوینده

درودرآمدهزینه،ساختاربرهایارانههدفمندیدومفازادامهدروهایارانههدفمندی

دری،راهنقشهآنبراساسوبودهمقدارچهکمّیبطورشویندهمحصوالتصادراتنهایت

هشویندمحصوالتصنعتبرایهایارانههدفمندیقانونکاملاجرایازپ هایسال

.شودارائه

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم



آن یسی از مهمترین نتایجی که از مطالعه میدانی در این طرح بدسات آماده اسات   ( 7

عادم  است که از دیدگاه صادرکنندگان مهمترین متغیار ماؤثر بار مشاسالت صاادراتی،     

لذا در مطالعاات آتای الزم اسات باه علال عادم تواناایی       . برندسازی مناسب بوده است

. ودصادرکنندگان ایرانی در ایجاد برند معتبر و مقبول بازارهاای صاادراتی پرداختاه شا    

فاوذ  تواند به مراحل برندسازی و عوامل ماؤثر بار ن  همچنین مطالعه تطبیقی جامعی می

. برندهای معتبر در بازارهای جهانی بپردازد

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم



والتمحصقیمتینوسانکهاستبودهآنمهمنتایجازیسیمطالعهایندرهمچنین(8

ازارهایبدرایرانرقبایقیمتینوسانازبیشترایرانیصادرکنندگانتوسطصادراتی

قیمتالانتقنحوهتااستالزمتسمیلی،وجامعمطالعهیکعنوانبهلذا.استبودهجهانی

انتقالراهبردبهپرداختنلذا.گیردقرارتحلیلوبررسیموردایرانوجهانیبازارهایبین

.بودخواهدضروریبسیارمطالعهایندرقیمت

جمع بندی و ارائه پیشنهادها برای مطالعات آتی: فصل سیزدهم






