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فهرست مباحث

مقدمه✓
قابترابعادازگذشتهدههیکعملکردتحلیلوارزیابی✓

(لجستیک)زیرساختهاصنعتی،رقابتپذیری،
غیرنفتیصادراتتوسعهتحلیلوارزیابی✓
تااهبرنامهدرشدهانجامهایاقداموهاسیاستارزیابی✓

توسعهششمبرنامه
غیرنفتی(صادرات)تجارتهایچالشعمده✓
تیغیرنفتجارتتوسعهاجراییهایسیاستوراهبردها✓



2010مقایسه ايران و کشورهای منتخب ابتداو انتهای دهه : شاخص های توسعه و تجارت: 1جدول 

ايرانهندتركيهمالزيكرهجنوبيسالواحدشرح

ميليارددالرتوليدناخالص داخلي
1980
2007
2020

64
940

1630

25
178
337

69
485
719

185
1137
2680

91
314
760

تا 1980و نرخ رشد آن از GDPشاخص عملکرد بلندمدت 
2020

25.5(8.4)13.8(6.8)10.5(6.0)14.5(6.9)8.3(5.4)

دالرتوليدناخالص داخلي سرانه
1980
2007
2020

1674
19487
31799

1779
6695

10402

1485
6477
8523

269
973

1942

2321
4414
9048

سرانه و نرخ رشد آن GDPشاخص عملکرد بلندمدت
2020تا1980از

19.0(7.6)5.8(4.5)5.7(4.5)7.2(5.1)3.9(3.5)

جریان سرمايه گذاري 
(FDI)مستقيم خارجي 

ميليوندالر
1980
2006
2020

17
4950
9224

934
6060
3483

18
20120
7880

79
16881
64062

81
901

1342

تا 1980و نرخ رشد آن از FDIشاخص عملکرد بلندمدت 
2020

543(17.0)3.7(3.3)438(16.4)811(18.2)16.6(7.3)

ميليارددالرصادرات كاال
1980
2007
2020

18
372
513

13
176
234

3
107
170

9
145
276

12
78
54

شاخص عملکرد بلندمدت صادرات و نرخ رشد آن از 
2020تا 1980

2928.6(8.8)1814.7(7.5)5851.7(10.7)3212.8(9.1)433.9(3.7)

کشور منتخب 4شاخص عملکردصادرات ایران و 
2020درسال

957.9437.6317.2516.4100



دراسالمیانقالببعدتوسعهبرنامهششاهدافاگرمیدهدنشانمحاسباتومطالعات

تولیدباید1400سالاواخردرمیشد،محققخارجیتجارتواقتصادیرشدزمینه

دالرمیلیارد1450حدودرقمی،2015سالثابتقیمتبه(GDP)ایرانداخلیناخالص

430لغایت360آن،درصد30تا25دامنهدرایرانتجارتاندازهانتبعبهومیبود

وافاهدبینعظیمیبسیارشکافایرانتجارتواقتصادفعلیعملکردکهدالرمیلیارد

کلشبهبرنامهداشتنکهمیدهدنشانواقعیتاین.میدهدنشانرازمینهایندرعملکرد

ادنمونمایکبرنامهها،اجرایشرایطفراهمنکردنوواقعیتبهبیتوجهیوویترینی

.استآوردهبهوجودایراندربرنامهریزیوسیاستگذاریطراحیدررافرصتطلبانه

بهرهوریرشدکهشودتأمین«بهرهوریرشد»محلازبایدعملدرپایداراقتصادیرشد

عواملومنابعتزریقفشارباهمکشورتولیدفعلیسطحدارد؛مأیوسکنندهایبسیارعملکرد

هایدخالتتوسعه،برنامهویترینیبودنفرضیهواستشدهایجادبهرهوریازدوربهوتولید

تنظیمبهعبارتی.میکندمطرحراکوتاهمدتسودکسبوتنظیمگرینهادهایبیحدوحصر

.بودندنشدهتنظیماجرابرایوبودهامرظاهروبرنامهداشتنبرایصرفابرنامهها



2010جایگاه جهانی رقابت پذیری ایران در مقایسه با بهترین کشور در دهه : 2جدول 

نخسترتبه(تغيير)رتبه(تغيير)نمرهوامتيازارزشعددیشرح
جهان 201020182019201020182019گانه12مولفههایکلیحوزه

متحدهایاالت(-10)99(-20)6989(-1.9)53.0)+(9/54جهانیرقابت پذیریکلیشاخص

(I)نيازهایوالزامات
(محيطی)اساسی

فنالند+(1)120(-39)82121(-1.8)42.5)+(4/373/44نهادها(1)

سنگاپور(-4)80(-2)7476(-0.6)64.8(-)5/374/65زیرساختها(2)

افناوریاطالعاتوارتباط(3)
ت

0/386/47)+(50.8
(3.2)+

کرهجنوبی(-4)84+(7)8780

52.2)+(6/499/66کالناقتصادثبات(4)
(14.7-)

کشور33(-17)134(-72)45117

(II)80.4)+(9/585/77آموزشبهداشتو(5)انسانیسرمایه
(2.9)+

کشور4+(12)72(-30)5484

(6)
مهارتهاوآموزشعالی

0/380/57(-)57.9
(0.9)+

سوئيس(-1)92+(7)9891

(III)هنگکنگ+(1)133(-36)98134(-0.4)41.6(-)5/380/42محصولبازار(7)بازارها

سنگاپور(-4)140(-1)135136(-1.8)41.3(-)7/331/43کارنيرویبازار(8)

هنگکنگ(-25)123+(22)12098(-5.0)47.5(-)9/325/52مالیبازار/نظام(9)

چين(-2)21+(1)2019(-0.4)74.1)+(9/505/74بازاراندازه(10)

(IV)اکوسيستم
نوآوری

متحدهایاالت(-13)132(-37)82119(-5.7)44.3(-)4/330/50کارکسبوپویایی(11)

آلمان(-6)71+(26)9165(-0.4)38.0)+(6/356/37نوآوریتوانایی(12)



2010شاخص های توسعه اقتصادو تجارت بين الملل، مقایسه ايران و کشورهای منتخب ابتداو انتهای دهه : 3جدول 

ايرانهندتركيهمالزيكرهجنوبيسالواحدشرح

شاخص رقابت پذیری( 1)
مولفه و 12)جهانی 

(رکن

امتيازو
رتبه

2010-11
2018-19

49.5(22)
79.6(13)

48.8(26)
74.6(27)

42.5(61)
62.1(61)

43.3(51)
61.4(68)

41.4(69)
53.0(99)

2010و نرخ رشد آن از   GCIشاخص عملکرد. 1-1
2018تا 

160.8
(6.1)

152.9
(5.4)

146.1
(4.9)

141.8
(4.5)

128.0
(3.1(

کشورمنتخب 4ایران وGCIشاخص عملکرد . 2-1
2019درسال

150.2140.8117.2115.8100



شاخص  عملکرد رقابت صنعتی، مقایسه ايران و : 4جدول 
کشورهای منتخب در سه دهه گذشته

ايرانهندتركيهمالزيكرهجنوبيسالواحدشرح

شاخص عملکرد ( 2)
(CIPI)رقابت صنعتی 

امتيازو
رتبه

1990
2000
2010
2015
2020

0.20(16)
0.32(10)
0.41(4)
0.36(4)
0.35(5)

0.11(28)
0.19(21)
0.18(23)
0.15(22)
0.16(22)

0.07(39)
0.09(34)
0.12(31)
0.12(29)
0.12(28)

0.04(63)
0.05(57)
0.08(43)
0.07(40)
0.08(38)

0.02(87)
0.02(82)
0.06(58)
0.05(55)
0.05(56)

و نرخ رشد آن CIPIشاخص عملکرد بلندمدت. 1-2
2020تا 1980از 

175
(1.9)

145.5
(1.3)

171.4
(1.8)

200.0
(2.3)

250.0
(3.1)

کشور منتخب درسال 4ایران و  CIPIشاخص. 2-2
2020

700.0320.0240.0160.0100



ايران در مقايسه با بهترين ( CIPI)نتايج عملکرد رقابت پذیری صنعتی : 5جدول 
ساله5مقاطع : عملكرد جهاني و منطقه ای

: منطقه1عملکرد ایران به رتبه 
ترکيه

آلمان:جهان1عملکردایرانبهرتبه ايران برنامهدامنه
توسعه

شرح

شکاف درصد (رتبه)امتياز شکاف درصد امتياز يازتغييرامت امتياز بهرتتغيير رتبه

71.43 28.57 0.07(39) 96.61 3.39 0.59 ... 0.02 ... 87 آغازبرنامهاول 1369-68(1990)

77.78 22.22 0.09(37) 96.36 3.64 0.55 0.0 0.02 0.0 87 2آغازبرنامه 1374-73(1995)

77.78 22.22 0.09(34) 96.23 3.77 0.53 0.0 0.02 5.0+ 82 3آغازبرنامه 79-1378(2000)

75.00 25.00 0.12(30) 94.74 5.26 0.57 0.01+ 0.03 10.0+ 72 4آغازبرنامه 84-1383(2005)

50.00 50.00 0.12(31) 89.09 10.91 0.55 0.03+ 0.06 14.0+ 58 5آغازبرنامه 89-1388(2010)

58.33 41.67 0.12(29) 89.36 10.64 0.47 0.01- 0.05 3.0+ 55 5آخربرنامه 94-1393(2015)

58.33 41.67 0.12(28) 89.13 10.87 0.46 0.0 0.05 1.0- 56 6برنامهتوسعه 98-1397(2019)



ايران در مقایسه ( CIPI)جايگاه عملکرد رقابت پذیری صنعتی : 6جدول 
2007-18: با كشورهای منتخب نوظهور و تازه صنعتی شده

(2019)1397-98(2015)1393-201094(1388-89)2005(1383-84)2000(1378-79)1995(1373-74)1990(1368-69)كشور

%  امتيازرتبه%  امتيازرتبه%  امتيازرتبه%امتيازرتبه%امتيازرتبه%امتيازرتبه%امتيازرتبه

10.593.3910.553.6420.533.7710.575.2610.5510.9110.4710.6410.4610.87آلمان1.

30.474.2630.513.9210.543.7030.476.3830.4413.6430.3713.5130.3514.29آمريكا1.

20.523.8520.543.7030.504.0020.476.3820.4513.3350.3514.2940.3514.29ژاپن1.

320.0922.22240.1414.29230.1811.11160.2611.5450.3616.6720.3713.5120.3912.82چين1.

160.2010.00120.277.41100.326.2550.368.3340.4114.6340.3613.8950.3514.29کره جنوبی1.

290.1118.18210.1711.76190.229.09210.1915.79210.1833.33200.1729.41200.1729.41مکزیک1.

270.1118.18270.1216.67310.1118.18290.1225.00320.1250.00370.0955.56420.0862.50برزیل1.

430.0728.57360.0922.22400.0825.00410.0933.33380.1060.00420.0771.43550.05100.0آرژانتين1.

610.0450.00550.0540.00570.0540.00550.0650.00430.0875.00400.0771.43380.0862.50هند1.

280.1118.18200.1711.76210.1910.53220.1915.79230.1833.33220.1533.33220.1631.25مالزی1.

540.0540.00410.0825.00370.0922.22420.0837.50390.0966.67390.0862.50400.0862.50اندونزی1.

390.0728.57370.0922.22340.0922.22300.1225.00310.1250.00290.1241.67280.1241.67ترکيه1.

340.0922.22260.1315.38250.1414.29260.1520.00250.1735.29240.1533.33250.1435.71تایلند1.

690.0366.67590.0450.00620.0450.00640.0475.00660.05120.0630.04125.0680.04125.0تونس1.

980.02100.00940.02100.0810.02100.0700.0475.00640.05120.0450.0771.73360.0955.56ویتنام1.
870.02100.00870.02100.0820.02100.0720.03100.0580.06100.0550.05100.0560.05100.0ايران1.



2010مقاطع دوساالنه  دهه : نتايج شاخص هاي شش گانه عملکرد لجستيك  تجاري ايران با باالترين عملكرد: 7جدول 

زمان تحويل به موقع 
محموله ها

ي امکان پيگيری، رديابي و ردگير
محموله ها

يت ظرفيت، کيفيت و کيف
پشتيباني

سهولت انجام حمل و نقل با 
قيمت رقابتي

کيفيت زيرساخت هاي تجارت و 
حمل ونقل

کارآمدي فرآيندهای ترخيص
گمرکي

شرح

امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه

2.80 106 2.00 125 2.69 66 2.59 78 2.44 66 2.50 63 2007

26/3 85 50/2 110 65/2 69 44/2 121 36/2 86 22/2 106 2010

2.66 138 2.49 108 2.66 87 2.49 115 2.42 100 2.19 126 2012

81/2 116 44/2 111 67/2 82 67/2 88 67/2 72 33/2 110 2016
36/3 60 77/2 85 84/2 62 76/2 79 77/2 63 63/2 71 2018

2012درصد تغييرات شاخص هاي شش گانه عملكرد لجستيك تجاري ايران در دو دوره قبل و بعد سال 

0.14- 32- 0.49+ 17+ 0.03- 21- 0.10- 37- 0.02- 34- 0.31- 63- 12-2007

15/0+ 22+ 05/0- 3- 01/0+ 5+ 18/0+ 27+ 25/0+ 28+ 14/0+ 16+ 16-2012

55/0+ 56+ 33/0+ 26+ 17/0+ 20+ 09/0+ 9+ 10/0+ 9+ 30/0+ 39+ 18-2016

2018باالترين عملكرد جهاني در مقاطع ساالنه یک دهه منتهی به سال 
53/4 سنگاپور 25/4 سنگاپور 25/4 هلند 05/4 هلند 29/4 هلند 99/3 هلند 2007

4.58 لوگزامبورگ 4.27 سوئيس 4.32 سوئيس 3.86 سنگاپور 4.34 آلمان 4.04 لوكزامبورگ 2010

4.39 سنگاپور 4.14 فنالند 4.14 فنالند 4.18 هنگكنگ 4.26 آلمان 4.10 سنگاپور 2012

80/4 لوكزامبورگ 38/4 سوئد 28/4 آلمان 24/4 لوكزامبورگ 44/4 آلمان 18/4 سنگاپور 2016

41/4 بلژیک 32/4 فنالند 31/4 آلمان 99/3 بلژیک 37/4 آلمان 09/4 آلمان 2018

2018عملکرد لجستيک تجاری ایران نسبت به باالترين عملكرد جهاني در مقاطع ساالنه طی یک دهه منتهی به سال 

81/61 05/102 06/47 25/78 29/63 51/98 95/63 35/107 88/56 12/100 66/62 32/117 2007

18/71 52/117 58.55 36/97 61.34 47/95 63.21 11/106 54.38 72/95 54.95 88/102 2010

60.59 100 60.14 100 64.25 100 59.57 100 56.81 100 53.41 100 2012

54/58 65/96 71/55 63/92 38/62 09/97 97/62 71/105 14/60 86/105 74/55 36/104 2016

19/76 32/126 12/64 24/111 89/65 77/106 17/69 84/110 39/63 46/114 30/64 09/120 2018



روندهای تجارت کاالیی ایران و جهان و سهم ایران از تجارت جهانی، ميليارد دالر و درصد: 8جدول 

صادراتسال
(ميليارددالر)

واردات
(ميليارددالر)

ترازتجاری
(ميليارددالر)

تجارتجهان
(ميليارددالر)

*  تجارتایران
(ميليارددالر)

سهمایراناز
تجارتجهان

رشدتجارت
ایران

1390(2011)44.061.817.8-36755.0(105.8 )95.60.288...

1391(2012)41.453.512.0-37128.4(94.9 )86.00.25610.30-

1392(2013)41.849.77.9-37848.1(91.6 )81.30.2423.5-

1393(2014)50.653.63.0-37992.0(104.1 )90.10.26613.65+

1394(2015)42.441.50.9+33158.8(84.0 )77.10.25319.31-

1395(2016)44.043.70.4+32136.0(87.7 )80.40.2734.40+

1396(2017)47.054.57.5-35107.7(101.4 )94.40.28915.62+

1397(2018)44.743.21.5+38732.5(87.8 )82.70.22713.41-

1398(2019)41.044.13.1-37588.085.10.2263.08-

1399(2020)35.038.93.9-34611.473.90.21413.16-



1390ارزش و ميزان صادرات، واردات، تراز و رابطه مبادله تجارت غيرنفتی ایران هه : 9جدول 

139513961397واحدشاخص

13981399
درصدتغييرات

13961397

13981399

با)کاالصادرات
(گازیميعانات

-15.1+14-129.9132.9117.2133.8113.71.812(تنميليون)ميزان

-14.6-7-44042469824431040996349986.65.7(دالرميليون)ارزش

+0.5-339.1353.6378306.4307.84.286.918.3(تنازایبهدالر)واحدارزش

واردات

-5.8+9-33.438.932.135.833.716.3517.5(تنميليون)ميزان

-11.7+1-43684544594261244058388932422(دالرميليون)ارزش

-6.2-6.97-1307.91401.41329.51230.71154.17.155.1(تنازایبهدالر)واحدارزش

تجارتمبادالتکل
غيرنفتی

-13.1+12-163.3171.7149.3169.6147.45.1713(تنميليون)ميزان

-13.1-3-8772610144186922850547389115.414(دالرميليون)ارزش

-0.004-13.7-537.2590.7582.3501.5501.39.941.4(تنازایبهدالر)واحدارزش

با)تجاریتراز
(گازیميعانات

-18.63+15-10.4-1.51+96.59585.298.3380.0(تنميليون)ميزان

-61.82-123260-2159-3895-16982407-3587477(دالرميليون)ارزش

مبادلهرابطه
+15.81-12.812.11-25.9325.2328.4323.0326.672.70ارزشواحدصادراتبهواحدواردات



(ميليون دالر، درصد)1396-99ساختارو تمرکز صادرات کاالهای غيرنفتی ایران با شرکای تجاری طی دوره : 10جدول 

ردیف

1396139713981399
رشدسهمصادراتکشوررشدسهمصادراتکشورسهمصادراتکشورسهمصادراتکشور

چين1
906519.3

چين
921820.8

-9071.2626.024.71چين+952023.02.0چين

امارات2
676414.4

عراق
896120.2

-7430.5921.3217.36عراق-899221.70.1عراق

عراق3
642513.7

امارات
595513.4

+4566.7213.101.46امارات+504612.2112.0ترکيه

کرهجنوبی4
43809.3

افغانستان
29276.6

-2534.397.2749.77ترکيه-450110.925.0امارات

ترکيه5
39918.5

جنوبیکره
25685.8

-2295.926.592.76افغانستان-23615.720.0افغانستان

افغانستان6
27925.9

ترکيه
23695.3

-1280.603.6718.90هند-15793.823.0هند

هند7
27355.8

هند
20434.6

-1015.862.918.32پاکستان-11082.713.0پاکستان

پاکستان8
9312

پاکستان
12472.8

-673.731.9326.29اندونزی+9142.221.0اندونزی

تایلند9
7311.6

اندونزی
7871.8

+510.821.4718.80آذربایجان.ج-6341.59.0تایلند

اندونزی10
6451.4

عمان
7291.6

+503.481.449.93روسيه-5271.330.0عمان

تایوان11
5731.2

تایلند
7101.6

-493.081.4122.23تایلند+4581.161.0روسيه

عمان12
5211.1

آذربایجان
4110.9

438.131.2616.86عمان+4301.03.0آذربایجان

ژاپن13
4250.9

ترکمنستان
4000.9

304.520.8719.01ارمنستان+3760.9134.0ارمنستان

ایتاليا14
4230.9

روسيه
2810.6

...290.140.83سنگاپور-2900.729.0ترکمنستان

ترکمنستان15
4180.9

تایوان
2790.6

+232.540.6716.27آلمان-2870.789.0کره. ج

کنگهنک16
3790.8

ایتاليا
2760.6

...178.240.51غنا+2340.61.0قطر

ویتنام17
3640.8

آلمان
2540.6

...167.870.48قزاقستان+2320.661.0ازبکستان

آلمان18
3600.8

کویت
2530.6

-167.280.4828.51قطر-2000.522.0آلمان

سوریه19
3260.7

مالزی
2470.6

-163.580.4729.49ازبکستان-1890.524.0مالزی

آذربایجان20
3240.7

ژاپن
2410.5

...159.580.46ميانمار-1860.524.0کویت

کشور4جمع 
2663456.69

کشور4
2706161.07

-23602.9667.710.11کشور4+2805967.826.75کشور4

کشور10جمع 
3845981.9

کشور10
3680482.9

+29883.3785.720.72کشور10-3235485.012.1کشور10

کشور20جمع 
4257290.7

کشور20
4015690.6

+32478.3393.171.17کشور20-3806392.05.0کشور20 

جمع کل
46982

جمعکل
44310

-34860.8415.73جمعکل-413706.64جمعکل



درصد:پویایی الگوي صنايع  كارخانه اي ایران،برحسب گروه  صنايع وسطح فناوری: 11جدول 

دامنه)ارزيابيشاخصعملكردجهان...مزیتنسبیتوليدیایراندرصنایعجهان...صنایعافزودهارزشازایرانسهمنوع فناوری-4نسخه ISICشرح صنايع كارخانه اي كد 
(راییمزیتنسبیتوليدیوکيفيتتخصصگ وشاخصعملكرد20102015

واحددرصد
شاخصعملكردودرصد20102015

واحد

تخصصباافزایشتواممزیتمرزی+10LT52/0(26)52/0(25)100(00/0)+11/9864/11077/112(43/2)غذا(1)

تخصصافزایشباتواممزیت+11LT65/0(26)58/0(26)23/89(25/2-)64/12240/12362/100(12/0)آشاميدنی(2)

تخصصافزایشباتواممزیت+13LT60/0(20)57/0(19)00/95(02/1-)21/11328/12113/107(39/1)منسوجات(3)

تخصصافزایشبامرزیمزیت+14LT53/0(24)57/0(23)55/107(47/1)+00/10028/12128/121(93/3)پوشاك(4)

تخصصافزایشباپایينمزیت+15LT38/0(24)42/0(24)52/110(02/2)+70/7136/8963/124(50/4)چمدانكيف وساختچرم و(5)

تخصصافزایشباپایينمزیت+16LT23/0(28)25/0(28)70/108(68/1)+40/4319/5356/122(15/4)چوبيمحصوالتچوب و(6)

تخصصافزایشباپایينمزیت+17LT25/0(28)34/0(28)00/136(34/6)+17/4734/7236/153(93/8)كاغذيمحصوالتوكاغذ(7)

تخصصافزایشباپایينمزیت+18LT19/0(28)22/0(27)79/115(98/2)+85/3581/4657/130(48/5)انتشاروتكثيرچاپ و(8)

تخصصافزایشبامزیتباالترین+19MT06/1(17)00/1(17)34/94(16/1-)00/20077/21239/106(25/1)زغال كك وپااليشگاههاي نفت(9)

تخصصافزایشبامزیتباالترین+20HT49/0(22)95/0(16)88/193(16/14)45/9213/20264/218(94/16)شيمياييمحصوالتومواد(10)

دارویی ومحصوالت شيميایی(11)
داروخانه ای

21MT47/1(16)74/2(11)39/186(26/13)+36/27798/28203/102(40/0)+بطئیتخصصبامزیتباالترین

مرزیتخصصباپایينمزیت22MT31/0(24)26/0(22)87/83(46/3-)49/5832/5558/94(11/1-)پالستيكيالستيكي ومحصوالت(12)

تخصصافزایشبامزیتباالترین+23MT34/1(18)4/2(8)10/179(36/12)+83/25264/51097/201(10/15)محصوالت كاني غيرفلزي( 13)

بطئیتخصصبامزیتباالترین24MT19/1(16)99/0(16)19/83(61/3-)53/22464/21081/93(27/1-)فلزات اساسي( 14)

تخصصافزایشباپایينمزیت+25MT26/0(28)33/0(21)92/126(88/4)+06/4921/7011/143(43/7)محصوالت فلزي فابريكي( 15)

تخصصکاهشباتوامنازلمزیت26HT09/0(30)06/0(31)64/61(22/9-)98/1677/1221/75(54/5-)امپيوترمحصوالت اپتيکی، الکترونيک وک( 16)

تخصصکاهشباتوامنازلمزیت27HT42/0(18)37/0(19)10/88(50/2-)25/7972/7833/99(13/0-)ماشين آالت مولد و انتقال برق( 17)

تخصصکاهشباتوامنازلمزیت28HT27/0(24)23/0(24)19/85(16/3-)94/5094/4807/96(79/0-)ماشين آالت و تجهيزات( 18)

وسايل  نقليه  موتوري و تريلر و ( 19)
نيم تريلر

29HT13/1(16)91/0(17)53/80(24/4-)21/21362/19381/90(91/1-)بطئیتخصصبامزیتباالترین

تخصصافزایشباباالمزیت+30HT13/0(26)15/0(28)38/115(90/2)+53/2491/3109/130(40/5)ساير وسايل حمل و نقل( 20)

تخصصباافزایشتواممزیتپایين+31LT31/0(27)36/0(26)13/116(04/3)+49/5860/7696/130(54/5)همبلمان  ومحصوالت  طبقه بندي نشد( 21)

تخصصباافزایشتواممزیتپایين+32LT17/0(27)16/0(27)12/94(21/1)+08/3204/3411/106(19/1)سایر صنایع کارخانه ای( 22)



غيرنفتی ایران( صادرات)عمده چالش های تجارت 
افتجایگاهتجارتخارجیبامحوریتافولصادراتاعمازنفتوغيرنفتی✓

نقشآفرینیضعيفتجارتخارجیایران✓

وضعيتهموارهمنفیحسابخدماتکشور✓

منفیبودنوضعيتموازنهکلکشور✓

رابطهمبادلهپایينوتوامباافول✓

محدودیتهایتجاریدستوپاگير✓

کاهشتمایلسرمایهگذاری✓

فقدانراهبرددرتمرکززداییصادرات✓

نبودمقياستوليدصادراتی✓

تضعيفمناسباتاقتصادی✓

ضعفمناطقآزاد✓



عمده چالش ها، راهبردها و سياست های اجرایی توسعه صادرات غيرنفتی: 12جدول 

سياست اجراییراهبردچالشها

سلطه(1)

منابع برها

توسعه

سياست

پردازش

باالفناوریمحصوالتتوليدرشتهدرR&Dسياست هایتنظيم.1

باالفناوریبامحصوالتصادراتتوسعهبستهتدوین.2

نقش(2)

درFTZضعيف

جذبوصادرات

FDI

ارتقای

FTZظرفيت

توسعهبرای

وصادرات

پردازش

ذی نفعانبهFTZسرمایه گذاریفرصتمزیت هاوتوانمندی ها،معرفی.3

الکترونيکیتجارتبویژهزیربناییامکاناتوزیرساخت هاتوسعه.4

FDIجریانحضورجهتتوسعه ایتسهيالتمشوق هاوارایه.5

نازلسهم(3)

خدماتصادرات

HTبویژه

خدماتتوسعه

فنی ومهندسی

وHTبویژه

گردشگری

-فنیبویژه خدمات  صادرات برایضمانت نامه بانکیاخذدرتسهيل.6

مهندسی

گردشگریخدماتحوزهدرخارجیسرمایهجذب.7

گردشگریتوسعهوگردشگریهایجاذبهمعرفی.8

کاهش(4)

وارداتسهم

کاالهای

سرمایه ای

وارداتتوسعه

سرمایه ای

برایHTبویژه

بازارتوسعه

معتبربرندهایبامحصوالتبویژهسرمایه ایواردکنندگانتوسعه.9

ربرتشرکتهایبافناوریانتقالقراردادانعقادبهبنگاههاتشویق.10

توليدصادراتکاربرددرسرمایه ایوارداتبرایتعرفه ایترجيحات.11

واردات(5)

بامحصوالت

نپایيکيفيت

سطحافزایش

کاالهایکيفی

وارداتی

SPSوTBTاجباریاستانداردهایاعمالورعایت.12

...ازبی کيفيتمحصوالتوارداتتعرفهافزایشامکانبررسی.13



عمده چالش ها، راهبردها و سياست های اجرایی توسعه صادرات غيرنفتی:  12ادامه جدول 

تجارت(6)

بیوغيررسمی

(قاچاق)رویه

کاال

تجارتتوسعه

رسمی

داخلیتوليداتشدهتمامهزینهکاهش.14

گمرکیتشریفاتتسهيلوورودیتعرفهبازنگری.15

غيررسمیورسمیطرقازقاچاقکانال هایبررسیومطالعه.16

قاچاقمحموله هایورودازمانعبرایزیربناییامکاناتتوسعه.17

مشارکت(7)

درغيرفعال

 وتجاریترتيبات

منطقه ای

ازبهره گيری

درفرصت ها

منطقه ای وعرصه 

بين المللی

جهانیمنطقه ای واقتصادی وتجارینهاهایدرمجامع وفعالحضور.18

تنگناهاوموانعرفعوتجاریهایموافقتنامهعملکردارزیابی.19

...ووسرمایه گذاریتجارتدرزمينهچندجانبه/دوقراردادهایانعقاد.20

...برگزاریباایجادوظرفيت تجاری وسرمایه گذاریشناسایی ومعرفی.21

بازارهادرموثرحضوربرایراهبردیهایبرنامهطراحی.22

SPSوTBTاستانداردهایرعایتباکيفيتبامحصوالتصدور.23

صادراتحوزهدربویژهمشترکشرکتهایاندازیراهوایجاد.24

عضویتعدم(8)

درایرانکامل

WTO

 وقوانينهمگرایی

 باتجاریمقررات

اصول 

WTOمقررات

تجارتبامرتبطمستقيمامقرراتوقوانينبروزرسانیوتدوین.25

پاگيردست ورویه هایوضوابطومقرراتحذفوکاهش.26

کاریگروهسریعتعيينبرایمذاکراتفرصتازاستفاده.27



مقياسکوچک(9)

بودن

 صادراتیواحدهای

خصوصی

وخوشه هاتوسعه

صادراتیشبکه های

اتصادرمدیریتشرکتهایوصادراتیتشکل هایتقویت.28

هزنجيرتکميل/پيوندبزرگ وصادراتیشرکتهایایجاد.29

SMEsبا

بهره گيریعدم(10)

ازمناسب

توانمندی های

ترانزیتی

خدماتتوسعه

ترانزیتی

مخابرات وحمل ونقل،ارتباطاتبویژهزیرساخت توسعه.30

نوینابزارهای

وزمانکاهشرویکردبانقلحمل ومسایلبهتوجه.31

هزینه ها

مراکزتوقف گاههاورفاهی واقامتی ومراکزایجادوبهبود.32

مبادالتثقل

نرخچندگانگی(11)

محدودیتوارز

اصلیارزاستفاده

وارزنرخیکسان سازی

دامنهحفظ

آنرقابت پذیری

ارزنرخیکسان سازیجهتدرموثرووافرتالش.33

عهتوس:دقيقبامطالعاتتعادلیتقریبارزنرختعيين.34

صادرات

تنوععدم(13)

وابستگیوصادرات

محدودکاالبهواردات

صادراتسازیمتنوع

صنعتیپایهبویژه

بانيازوارداتمتناسب

جدیدصنعتیمحصوالتصاراتوتوليدازویژهحمایت.35

وهاتواناییبراساسکاالهابندیالویتوشناسایی.36

هامزیت

بهتوجهعدم(14)

هایسليقهونيازها

خارجیدربازارهای

وبازارهاشناسایی

مشتریانهایسليقه

رشدروبهبازارهایبویژهبازارهامطالعه.37

سرمایهوبازرگانیرایزنانکارشناسیتوانارتقای.38

گذاری



بی شمار سپاس
از توجه، دقت نظر و نقد عالمانه
شما حاضرین در نشست مجازی


