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 پیشگفتار

بهبود و توسعه تجارت بخش  ” های خود در خصوصانجام ماموریت در راستای ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب اتاق ایران، مركز

اقدام  ،كاربردی یهاحلانجام مطالعات و ارائه راه پس از“ كشور یتجارت كشاورز تیو رصد كردن وضع شناسیآسیب نیكشاورزی و همچن

شناسی تجارت محصوالت های آسیبگزارش بصورت مستمر ، مركزدر راستای این ماموریت های مختلف نموده است.تهیه گزارش به

شناسی صادرات آسیب"گزارشی تحت عنوان نیز  1400و  1399فعاالن بخش ارسال نموده است. در سال تهیه و برای  را كشاورزی

از اقتصاد  یریدر بخش اول مطالعه )فصل اول تا دوازدهم( تصو کهیشده بطور انجامفصل  13و  در دو بخش "محصوالت كشاورزی منتخب

 بیس از،ینه، پخرما، كشمش، زعفران، هندوا ب،یشده، ماست، س ظیو خامه تغل رینشده، ش ظیر و خامه تغلیش"صادراتی  محصوالت تجارت

 اطالعات ارائه شده در بخش اول شامل:  شده است.ارائه  یدر بازار جهان "فرنگی¬و رب گوجه فرنگی¬گوجه ،ینیزم

 بررسی روند میزان تولید  سهم صادرات محصول از كل صادرات كشاورزی كشور 

 سهم صادرات محصول از كل صادرات همان محصول در جهان   بزرگ محصول در جهانبررسی وضعیت صادركنندگان 

 بررسی روند قیمت و ارزش صادرات محصول  بررسی جایگاه مقداری و ارزشی صادرات محصول در جهان 

 بررسی وضعیت واردكنندگان بزرگ محصول در جهان  بررسی روند تغییر شاخص قیمت تولیدكننده ایرانی با رقبا 

 بررسی جایگاه ایران در كشورهای مقصد صادراتی   مقصدمقایسه قیمت صادراتی ایران با رقبا در كشورهای 

  صادراتی ایران مقصدبررسی روند تغییر كشورهای   مقصدمقایسه ارزش صادرات ایران با رقبا در كشورهای 

 در مقایسه با رقبا مقصدسهم ایران در كشورهای  روند مقایسه  رانیا مقصد یدر كشورها یقشه تعرفه وارداتن 
 

با وكار بكس نیبا حضور صادركنندگان و فعال كه بوده های تخصصینشست بررسی نتیجه مطالعات در (، زدهمیدوم )فصل س بخشدر 

مشکالت خصوص در  ه گزارش هر محصول،پس از ارائ مذكور، هاینشستدر مربوطه برگزار شده است.  هایتشکل یو همکار یهماهنگ

برای شده است.  پیشنهاد راهکارهای آنها تینهاه و در گرفت صورتحث و تبادل نظر ب یصادرات های¬متیو ق های صادرات¬چالشو 

 دعوت و از نظرات آنها های ذیربط ذیلها و دستگاهها، اتحادیهاز انجمن موضوع، به تناسببه  های تخصصی هر محصولبرگزاری نشست

 بهره برده شد:

 های اتاق ایرانمركز پژوهش 

 اتاق ایران وابسته سیون كشاورزی و صنایعیكم 

 رانیا ینیزم بیس یانجمن مل 

 رانیا یلبن یهافرآورده عیانجمن صنا 

 رانیصادركنندگان خشکبار ا هیاتحاد 

 اتحادیه ملی محصوالت كشاورزی ایران 

 رانیا یخرما یانجمن مل 

 صادركنندگان زعفران خراسان هیاتحاد 

 وتره بار وهیصادركنندگان م هیاتحاد 

 محصوالت كنندهتولیدكننده و صادرهای بزرگ شركت 

 یوزارت جهاد كشاورز یدفتر امور اقتصاد 



 

 ت

 یبازار و ذخائر وزارت جهاد كشاورز میدفتر تنظ 

 یوزارت جهاد كشاورز یبازرگان یدفتر مقررات و استانداردها 

 رانیسازمان توسعه تجارت ا بازرگانی خدمات توسعه دفتر 

 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت 

 سازمان توسعه تجارت یلیتبد عیو صنا یصادرات محصوالت كشاورز یدفتر هماهنگ 

 معاونت توسعه صادرات كاال و خدمات سازمان توسعه تجارت 

 رانیا یاسالم یدفتر صادرات گمرک جمهور 

 وزارت امور خارجه یهامیو مقابله با تحر شیپا ،یاداره كل اقتصاد مقاومت 

 رانیاستاندارد ا یسازمان مل تیفیك یابارزی تمعاون 

 وزارت صمت یبازرگان یهاموسسه پژوهش 

 وزارت جهاد كشاورزی ییو توسعه روستا یاقتصاد كشاورز ،یزیربرنامه یهاموسسه پژوهش 

 رانیكنسرو ا عیصنا یکایسند 

 های كشورهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی شهرستاناتاق 

آمار و اطالعات كه شامل  است ارائه شدهآن های تخصصی و راهکارهای نتایج نشستهای مطالعه و یافته ای ازگزارش خالصهاین در 

های مبسوط گزارش. محصوالت كشاورزی منتخب است صادرات در جهت رفع موانع موجود یاستیو الزام س یاصل های¬چالشتجارت و 

 است.  تأمینموجود بوده و بر حسب درخواست، قابل  در مركز كاملها و نمودارهای ا اطالعات و جدولمحصوالت ب
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 فهرست مطالب
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 های صادراتی هر یک از محصوالت منتخب کشاورزیبندی چالشجمع _1

 کشور و بدون شکر شیر و خامه تغلیظ نشده _1_1

  رسیده است.  1397میلیون تن سال  5/10میلیون تن به  7/5از ، 1380از سال تولید شیر در كشور 

  حدود یک و نیم درصد بوده است كه سهم ایران از تجارت جهانی شیر و خامه تغلیظ  2018سهم تولید شیر ایران در جهان در سال

 درصد بوده است.  2نشده حدود 

  به  2001هزار تن سال  07/0د قابل توجهی صعودی بوده و از كشور با رون "نشده و بدون شکر ظیو خامه تغل ریش"صادرات مقدار

بین مقدار تولید  ،هابررسی طبق درصدی را تجربه كرده است. 1300افزایش یافته است كه رشد  2018هزار تن سال سال  5/90

 .گرددمازاد تولید صادر میتأمین نیاز داخلی از شیر دارد و درصدی بین وجود دارد كه نشان از  87همبستگی شیر و مقدار صادرات 

  دالر سال  میلیون 05/0شد داشته و از ر قابل توجهی فزایندهكشور با روند  نشده و بدون شکر ظیو خامه تغل ریشارزش صادرات

 رسیده است.  2018در سال  میلیون دالر 190درصدی به  3800با نرخ رشد  2001

 01/3به  2001درصد سال  01/0بطوریکه از  فزاینده بوده از سبد صادراتی بخش كشاورزی محصولاین  سهم روند رو به رشد 

 افزایش یافته است.  2018درصد سال 

  دالر به ازای هر تن در  2569تا  2001دالر به ازای هر تن در سال  746از  نشده ظیو خامه تغل ریشقیمت صادراتی محصوالت

 27نرخ رشد ، 2018تا  2001طی دوره  كاهش و 2018دالر به ازای هر تن در سال  2098به  در ادامه افزایش یافته و 2013سال 

 است. تجربه كردهدرصدی را 

  جزء سه كشور برتر 2018صادرات جهانی در سال  مقداردرصد از  6/7هلند درصد و  2/8فرانسه درصد،  2/18آلمان با سهم ،

 جهان را به خود اختصاص داده است.  11درصدی رتبه  3ن با سهم حدود صادركننده شیر و خامه تغلیظ نشده هستند. ایرا

  سه كشور برتر واردكننده شیر و ، جزء 2018درصد از واردات جهانی در سال  12و ایتالیا  11بلژیک درصد،  2/20آلمان با سهم

 نماید. هستند. آلمان شیر و خامه تغلیظ نشده را صادرات مجدد می در دنیا خامه تغلیظ نشده

  رتبه ، همواره اول بوده است. 2018تا  2006به عراق از سال  نشده ظیو خامه تغل ریشرتبه ارزشی ایران در صادرات محصوالت

رتبه ششم را داشته است.  2018ر سال رتبه سوم و د 2017اول بوده، در قطر در سال  2018و  2017در افغانستان در سال ایران در 

، و در پاكستان و آذربایجان و عمان 16، رتبه 2018اول بوده، در امارات در سال  2018و  2017، 2015در تركمنستان در سه سال 

 را احراز نموده است.  6رتبه نیز ایران و روسیه 

  تا 2001 های¬( طی سال2014-2016ثابت  متی)به ق ایراندر  نشده ظیو خامه تغل ریش شاخص قیمت تولیدكنندههزینه تولید یا 

و اختالف قابل توجهی از داشته  توجهی قابل افزایش بعد به 2011 سال از مقدار این كه است داشته صعودی كامالً روند 2018

، 141ایرانی  نشده ظیو خامه تغل ریش ی، شاخص قیمت تولیدكننده2018در سال  سایر كشورهای صادركننده ایجاد شده است.

 بوده است.  100 یو هلند 104فرانسوی  ، بلژیک و112آلمانی و انگلستانی 

 در مقابل رقبا  رانینشده ا ظیو خامه تغل ریش یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 
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 2016سال 

بازار 

 مقصد

مقدار صادرات 

 ايران

رتبه مقدار 

 صادرات ايران

صادراتي قيمت 

 ايران

رتبه قيمت 

 صادراتي ايران
 ايران )دالر/تن( مقصدکشور  5قيمت رقبا در 

 سهم ايران

 )درصد(

سهم از 

صادرات ايران 

 )درصد(

 2 2445 2 40143 عراق
 فرانسه امارات ترکيه عربستان کويت

32.4 73 
1224 1974 1221 1742 1807 

 2 2148 2 13703 افغانستان
 لتوني امارات هلند آذربايجان پاکستان

38.5 24.9 
1433 752 1088 1964 556 

 2017سال 

 2 2364 1 52037 عراق
 فرانسه المان عربستان ترکيه امارات

37 63 
2392 1102 829 822 2341 

 2 2508 2 23807 افغانستان
 هلند المان امارات ترکيه  پاکستان 

44.6 25 
1216 590 855 722 1994 

 15 898 3 7735 قطر
 فرانسه بلژيک اوکراين عربستان ترکيه

7 9.4 
669 2667 678 1046 1910 

 2018سال 

 5 2175 1 52580 عراق
 فرانسه امارات ترکيه عربستان کويت

39.3 58.3 
1259 560 1096 2698 3519 

 2 2234 1 28001 افغانستان
 هلند ازبکستان ترکيه امارات  پاکستان 

51.3 31 
830 1542 564 730 1641 

 

  یبرا یدرصد  5تعرفه  زیدرصد، قطر و عمان ن 7/9 هیقزاقستان و روس ،درصد 20پاكستان تا  ،یدرصد 12افغانستان تعرفه مؤثر 

 نمودند. نییتع رانیواردات از ا

 اه¬یافزودن ریسا ایشده با شکر  نیریو ش شدهشیر و خامه تغلیظ   _2_1

 افزایش  2018سال  96/0به  2001درصد سال  64/0از  رانیا یشده از سبد صادرات كشاورز ظیو خامه تغل ریسهم صادرات ش

 یافته است. 

  افزایش یافته است.  2018دالر سال  میلیون 6/60تا  2001دالر سال  میلیون 1/6تغلیظ شده از خامه شیر و ارزش صادرات 

  افزایش یافته است.  2018هزار تن در سال  8/14به  2001هزار تن در سال  4/2تغلیظ شده از خامه شیر و مقدار صادرات 

 دالر بر  4077 تا 2001دالر به ازای هر تن در سال  1439ایران روند صعودی داشته و از  شده ظیخامه تغلشیر و صادرات  متیق

 تجربه نموده است.  2018تا  2001 طی دوره درصدی را 183رسیده كه افزایش  2018سال  تن

  2018درصد سال  32/0تا  2001درصد سال  07/0شیر و خامه تغلیظ شده از جهان روند افزایشی داشته و از سهم ارزشی صادرات 

 برابر شده است.  5/4رسیده كه 

  ،درصد جزء سه كشور  2/9لند با و ه 7/10درصد، آلمان با  5/21، نیوزلند با متوسط 2018تا  2001های طی سالاز نظر مقدار

درصدی از صادرات  13/0شیر و خامه تغلیظ شده بودند. از نظر مقداری ایران بطور متوسط سهم اصلی صادركننده محصوالت 

 داشته است.  2018تا  2001های جهانی شیر و خامه تغلیظ شده را طی سال
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   ،درصد جزء سه كشور اصلی  7/8و آلمان با  9درصد، هلند با  23، نیوزلند با متوسط 2018تا  2001های طی سالاز نظر ارزش

صادرات جهانی شیر و خامه ارزش درصدی از  2/0شیر و خامه تغلیظ شده بودند. ایران بطور متوسط سهم صادركننده محصوالت 

 داشته است.  2018تا  2001های تغلیظ شده را طی سال

  ارتقاء یافته است.  2018سال  34به  2001سال  51شیر و خامه تغلیظ شده از رتبه ایران از نظر ارزش صادرات 

  بوده است كه باال بودن شاخص  104و بلژیکی  112 ی، آلمان117، نیوزلندی 141شاخص قیمت تولیدكننده ایرانی ، 2018در سال

 لید برای تولیدكنندگان داخلی دارد. قیمت تولیدكننده ایرانی نشان از هزینه باالی تو

 در مقابل رقبا شده  ظیو خامه تغل ریش یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

 2016سال 

 بازار هدف

مقدار 

صادرات 

 ايران

رتبه مقدار 

 صادراتي ايران

قيمت 

صادراتي 

 ايران

رتبه قيمت 

صادراتي 

 ايران

 ايران )دالر/تن( کشور هدف 5قيمت رقبا در 
 سهم ايران

 )درصد(

سهم از 

صادرات ايران 

 )درصد(

 6 3012 3 9740 عراق
 اردن عربستان ترکيه امارات عمان

22/16 41/36 
2602 4109 1642 1596 2376 

 5 3759 4 7046 پاکستان
 هند فرانسه ترکيه نيوزلند امريکا

21/9 34/26 
1933 2114 1419 2056 2803 

 18 699 2 2538 افغانستان
 هند هلند فرانسه ازبکستان پاکستان

86/34 07/13 
769 882 866 719 1111 

 10 2062 8 1930 روسيه
 اروگوئه نيوزلند ترکيه آرژانتين بالروس

78/0 21/7 
2185 2144 1692 2182 2320 

 2017سال 

 6 4254 3 14462 عراق
 المان عربستان ترکيه عمان امارات

40/20 84/45 
3840 3170 1770 1310 2130 

 27 1500 3 9125 پاکستان
 المان ايرلند فرانسه امريکا نيوزلند

82/12 92/28 
2800 2790 3020 2380 2660 

 4 3740 1 3021 افغانستان
 امارات پاکستان هلند امريکا هند

44/29 57/9 
3390 2060 4300 6250 1850 

 15 2028 6 2423 روسيه
 ارژانتين ترکيه نيوزلند اروگوئه بالروس

90/0 68/7 
2030 3140 2820 2180 2910 

 2018سال 

 5 4101 5 6060 عراق
 عربستان ترکيه عمان ويتنام امارات

05/6 79/40 
4065 3403 3438 1520 2619 

 5 3408 3 5624 پاکستان
 المان ايرلند فرانسه امريکا نيوزلند

69/7 86/37 
3054 3155 2579 2467 2540 

 3 3597 3 1279 افغانستان
 امارات پاکستان هلند امريکا هند

67/8 61/8 
2355 1863 4776 5010 2164 

 8 2655 9 400 روسيه
 قرقيزستان آرژانتين نيوزلند اروگوئه بالروس

68/0 69/2 
1722 2949 3238 2372 1873 
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  22/11و  08/5تعرفه مؤثر  بیبه ترت زین هیو روس هیسوری و درصد 77/5، افغانستان تعرفه ، یدرصد 45/19پاكستان تعرفه مؤثر 

 . اندهوضع كرد رانیشده از ا ظیو خامه تغل ریش واردات یبرا یدرصد

 ماست _3_1

 نشان از افزایش صادرات ماست دارد بطوریکه از سهم صفر  رانیا یسهم ارزش صادرات ماست از ارزش كل صادرات كشاورز

 افزایش یافته است.  2018درصدی در سال  54/1به سهم  2001درصدی سال 

  رسیده است.  2018هزار تن در سال  103به  2001تن در سال  2مقدار صادرات ماست ایران نیز افزایش قابل توجهی داشته و از

 هزار تن بوده است.  160با مقدار  2014مربوط به سال البته باالترین مقدار صاردات 

  مطابق با افزایش مقدار صادرات ماست، ارزش صادرات آن نیز روند افزایشی قابل توجهی داشته بطوریکه از یک هزار دالر سال

 هزار دالر بوده است.  161با  2014افزایش یافته است. باالترین ارش صادراتی مربوط به سال  2018هزار دالر سال  97به  2001

  دالر بر تن سال  1052تا  2001دالر بر تن سال  500از نظر قیمت صادراتی، قیمت ماست ایران روند رو به بهبودی داشته و از

 دالر بر تن رسیده است.  944به  2018افزایش داشته و در سال  2012

  درصد و در سال  4/9سهم ایران از نظر مقداری به  2014سهم ایران از صادرات جهانی ماست صفر بوده اما در سال  2001در سال

 2018درصد در سال  7/3درصدی داشته و به  2/6سهم  2016درصد رسیده است. از نظر ارزشی نیز در سال  7/5نیز به  2018

 كاهش یافته است. 

 درصد و  4/8درصد، استرالیا  8/18درصد، فرانسه  5/25، سهم آلمان از ارزش صادرات ماست 2018تا  2001های در دنیا طی سال

 درصدی از صادرات ماست دنیا را در دست دارد. 3ایران نیز سهم درصد بوده است.  7/3عربستان 

  بهبود یافته است.  7تا  2018در سال  بوده است كه این رتبه 88در دنیا  2001رتبه ایران از نظر ارزش صادرات ماست در سال 

 .و  5عراق سهم  ،2018در سال  در دنیا، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، پرتقال جزء كشورهای واردكننده اصلی ماست در جهان هستند

 اند. درصدی از واردات ماست در دنیا را داشته 6/3عمان سهم 

  و  6، بحرین 3، تركمنستان 9، قطر 4افغانستان یک، پاكستان یک، امارات  ، در كشور عراق یک،2018رتبه ارزشی ایران در سال

 بوده است.  8كویت 

  112، آلمانی 141برای تولیدكننده ماست ایرانی  2018در سال  مذكوردهد كه شاخص نشان می شاخص قیمت تولیدكنندهبررسی ،

 دكننده نشان از هزینه باالی تولیدكکنده داخلی دارد. بوده است. باال بودن شاخص قیمت تولی 100و عربستانی  104فرانسوی 

 در مقابل رقبا  ماست یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

  2016سال 

بازار 

 هدف

مقدار صادرات 

 ایران

رتبه مقدار 

صادرات 

 ایران

قیمت 

صادراتی 

 ایران

رتبه قیمت 

 صادراتی ایران
 ایران )دالر/تن( كشور هدف 5قیمت رقبا در 

سهم ایران 

 )درصد(

سهم از صادرات 

 ایران )درصد(

 5 982 1 142551 عراق
 --- --- --- تركیه

99.3 95.4 
780 --- --- --- 

 7 962 1 5871 افغانستان
 پاكستان هلند آلمان آذربایجان

87.8 3.9 
2397 1038 1159 909 
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  2017سال 

 9 863 1 185571 عراق
 --- --- تركیه كویت

97.7 89.9 
931 970 --- --- 

 6 1170 1 7735 افغانستان
 هلند تركیه آلمان آذربایجان

71.6 4.2 
2095 1514 1041 1458 

 2018سال 

 6 947 1 95964 عراق
 --- --- --- تركیه

99.3 93.3 
696 --- --- --- 

 7 891 1 4072 افغانستان
 هلند اندونزی آلمان آذربایجان

86.7 3.9 
2068 1596 923 2087 

 

  اند. درصدی برای واردات ماست از ایران وضع نموده 10درصدی و عراق نیز تعرفه  20افغانستان تعرفه 

 و ماست نشده ظیو خامه تغل ریش، شده با شکر ظیو خامه تغل ریشاصلی بازار صادراتی  و الزامات سیاستی هاچالش _1_3_1

 الزام سیاستی چالش

شلف الیف محصوالت لبنی 
 و فسادپذیری

جلوگیری از وقفه صادرات و كاهش بوروكراسی صادراتی و حمایت از سرمایه گذاری در كشورهای 
هدف در خصوص محصوالت با شلف الیف كوتاه تر )مانند سیاست كاله در عراق(. اولویت صادرات با 

 تر محصوالت با شلف الیف طوالنی

به  صادرات شدنمحدود 
 به دلیل عراق و افغانستان

مبادالت ریالی با  تسهیل
 عراق و افغانستان

راهگشا خواهد بود اگر  .هاگیری از ظرفیت سفارتخانههای اقتصادی بویژه بهرهبکارگیری رایزن
سیاسی خود را به ابعاد اقتصادی و تجاری نیز گسترش دهند و -های ایران، نگاه صرفا امنیتیسفارتخانه

ی . ضمن اینکه این رایزنهای ایران در كشورهای هدف داشته باشندمشاورینی در این حوزه در سفارتخانه
در هر كشور هدف این رایزنی برای مجموعه صادرات تنها در مورد لبنیات نخواهد بود بلکه الزم است تا 

 انجام گیرد.

الساعه تصمیمات خلق
 سیاست گذار

جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه و لغو و  گذاری صادرات با مشاركت ذینفعانریزی و سیاستبرنامه
 گری بجایهای صادراتی به بهانه تنظیم بازار داخل، مدیریت زنجیره تأمین و كاهش واسطهتیممنوع

 ممنوعیت صادراتی

عدم ترخیص مواد اولیه و 
بندی از های بستهبسته

گمرک بویژه در خصوص 
 تتراپک

 Transactionو از این طریق كاهش هزینه مبادالت ) كاهش بوروكراسی اداری در گمركات

Cost) 

عدم دسترسی به اطالعات 
بازارهای جدید و هزینه گزاف 

برای صادركننده جهت 
 ناسی نوینبازارش

های صادراتی برای شناسایی بازارهای هدف نوین و همچنین ها و اتحادیهمأموریتگرا نمودن تعاونی
های ایران جهت برقراری ارتباط بین تجار خارجی و بازرگانان ایرانی در بازارهای همکاری سفارتخانه

 هدف نوین
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هزینه های باالی حضور در 
 نمایشگاه های بین المللی

 منظور بهصادركنندگان  مشاركت مالی و فنیهای صادراتی، جهتها و اتحادیهمتقاعدسازی تشکلالف( 
ای هنیاز بازار هدف را به بخشانتقال های بزرگ و در نمایشگاههماهنگ صادركنندگان ایرانی حضور 
 تولیدی.

ال وزارتخانه در حهای كالن دولت می تواند به صادركنندگانی كه موفق بوده و یا در قالب سیاستب( 
فعالیت هستند )مثال به صادرات محصوالت كم آب بر و سازگار می پردازند(، تسهیالت حضور در این 

ها را اعطا كرده و از محل صادرات محصوالت كشاورزی توسط این صادركنندگان، این تسهیالت نمایشگاه
 ریق هزینه شود.به دولت بازگردد و برای صادركنندگان دیگر نیز بتواند به همین ط

 گوجه فرنگی _4_1

 درصد سال  9/3تا  2001درصد سال  2/0صعودی بوده و از  رانیا یاز سبد محصوالت كشاورز یصادرات گوجه فرنگ یسهم ارزش

 ، افزایش یافته است. 2018

 است. رسیده  1397هزار تن سال  3337درصدی به  470با رشد  1387هزار تن سال  584از  ایران یامقدار تولید گوجه گلخانه 

 1397میلیون تن سال  7/5به  1387میلیون تن سال  8/4ریبا با ثباتی داشته و از نیز ورند تق مقدار تولید گوجه فضای باز ایران 

 افزایش یافته است. 

  هزار  16روبرو بوده و از  لر داخل، صادرات گوجه فرنگی با استقباان در بازآمصرف با توجه به افزایش حجم تولید گوجه و مازاد

صادرات گوجه فرنگی باید در  ،رسیده است. با توجه به شرایط حمل و نقل گوجه 2018هزار تن سال  573به  2001تن سال 

 بندی استاندارد صورت گیرد.بسته

  15000افزایش یافته كه رشد  2018میلیون دالر سال  244تا  2001الر سال میلیون د 6/1ارزش صادرات گوجه فرنگی تازه از 

 درصدی مواجه بوده است.

  به  2018افزایش یافته و سپس در سال  2010دالر بر تن سال  602تا  2001دالر بر تن سال  98قیمت گوجه صادراتی كشور از

 دالر بر تن رسیده است.  427

 افزایش یافته و  2007درصد سال  4تا  2001درصد سال  2.8روند با ثباتی بوده و از  جهان تقریبا فرنگی ایرانی ازسهم تولید گوجه

 رسیده است.  2018درصد در سال  1/3با نوسانات اندكی به 

 2018درصد سال  8/6تا  2001درصد سال  4/0فرنگی ایران از جهان نیز روند صعودی داشته و از سهم مقداری صادرات گوجه 

افزایش یافته كه  2018درصد سال  6/2تا  2001درصد سال  1/0فته است. سهم ارزشی صادرات گوجه فرنگی كشور نیز از اوج گر

 قابل توجه است. 

  درصدی از بازار گوجه جهان را در دست  24میلیارد دالر گوجه فرنگی در سطح جهان سهم  3/2، مکزیک با صادرات 2018در سال

 های بعدی قرار دارند. در رتبه درصد 16، اسپانیا 20لند با سهم داشته است. بعد از مکزیک ه

  و از نظر ارزشی  2018در سال  4به  2001سال  18رتبه ایران در بازارهای صادراتی گوجه نیز بهبود یافته از نظر مقداری از رتبه

 رسیده است.  2018سال  10به  2001سال  34از 

  های اول تا سوم بزرگترین واردكنندگان رتبهدرصد،  7درصد و روسیه با  9درصد، آلمان با  23دات ، در دنیا، امریکا با وار2018در سال

 گوجه فرنگی در دنیا هستند. 

  تان ت و پاكسا، ایران در صادرات گوجه فرنگی به عراق، افغانستان، تركمنستان، آذربایجان و قطر رتبه اول، در امار2018در سال

 رتبه دوم، عمان و قزاقستان رتبه سوم و در روسیه رتبه هفتم را احراز نموده است. 
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 ه نسبت به سایر كشورها باالتر بوده بطوریکه شاخص قیمت تولیدكننده گوج رانیدر ا كارانیگوجه فرنگ دكنندهیتول متیشاخص ق

  بوده است. 84و اسپانیا  128، مکزیک 113، هلند 353ایران، فرنگی در 

 در مقابل رقبا  گوجه فرنگی یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

  2016سال 

بازار 

 هدف

مقدار 

صادرات 

 ايران

رتبه مقدار 

صادرات 

 ايران

قیمت 

صادراتی 

 ايران

رتبه قیمت 

صادراتی 

 ايران

 قیمت رقبا در کشور هدف ايران )دالر/تن(

سهم 

 ايران

 )درصد(

سهم از 

صادرات 

ايران 

 )درصد(

 5 250 1 443261 عراق
 --- عربستان آلبانی كویت تركیه

81.4 82.5 
362 179 493 295 ---- 

 4 230 1 45177 افغانستان
 ---- ---- ---- ---- پاكستان 

64.5 8.4 
382 ---- ---- ---- ---- 

 25 297 3 20813 امارات
 مصر مالزی عمان هند اردن

10.6 3.9 
674 432 312 832 845 

 23 517 6 12189 روسیه
 ارمنستان بالروس چین آذربایجان مراكش

2.6 2.3 
462 934 992 769 610 

  2017سال 

 8 250 1 383569 عراق
 مصر آلبانی اردن كویت تركیه

82 72 
335 378 859 659 512 

 5 343 1 61589 افغانستان
 --- --- --- --- پاكستان 

96.5 11.5 
319 --- --- --- --- 

 3 408 1 26911 پاكستان
 --- --- --- --- هند

99 5 
196 --- --- --- --- 

 امارات
18365 3 257 37 

 مصر مالزی عربستان هند اردن
9.4 3.5 

 573 521 554 880 699 

  2018سال 

 7 407 1 418502 عراق
 مصر آلبانی كویت اردن تركیه

82.3 73 
218 652 404 614 399 

 3 432 1 43851 افغانستان
 __ __ تاجیکستان امارات  پاكستان 

62.4 7.6 
331 3962 596 __ __ 

 21 477 2 40431 امارات
 مصر مالزی عمان هند اردن

21.4 7.05 
646 408 96 762 576 

 21 638 7 34776 روسیه
 تركیه بالروس مراكش چین آذربایجان

6.1 6 
1035 927 1231 851 826 

 

  درصد بوده است.  10و عراق  20درصد، بالروس صفر، افغانستان  38/9نرخ تعرفه گوجه صادراتی ایران به روسیه 
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 یرب گوجه فرنگ  _5_1

 درصد  74/0تا  2001درصد سال  37/2نوسانی بوده و از  یاز كل صادرات بخش كشاورز فرنگی¬صادرات رب گوجه یسهم ارزش

 23/2نیز به  2018افزایش یافته است. در سال  2015درصد سال  35/3وند صعودی تا ر كاهش یافته و در ادامه با 2005سال 

 درصد رسیده است. 

 افزایش یافته و  2016هزار تن سال  150تا  2001هزار تن سال  25صعودی بوده و از  رانیا یروند مقدار صادرات رب گوجه فرنگ

 كاهش یافته است.  2018هزار تن در سال  100به 

 درصد رب تولید  5/1حدود  2005دهد كه در سال بررسی سهم صادرات رب گوجه فرنگی صادراتی از میزان تولید آن نشان می

 درصد بوده است. 4/13 حدود 2018برای سال  شده صادر شده است كه این مقدار

 1401افزایش یافته و سپس تا  2015دالر بر تن سال  1718تا  2001دالر بر تن سال  433فرنگی از قیمت صادراتی رب گوجه 

 كاهش یافته است. 

  درصد افزایش  3به  2018درصد بوده كه این سهم در سال  9/2حدود  2001سهم مقدار صادرات رب گوجه ایران از جهان در سال

 یافته است. 

  درصد افزایش  6/4به  2018درصد بوده كه این سهم در سال  2حدود  2001سهم ارزش صادرات رب گوجه ایران از جهان در سال

 یافته است. 

 درصد از ارزش صادرات رب در جهان، رتبه اول صادرات را به خود  5/37، ایتالیا با متوسط سهم 2018تا  2001های در طی سال

درصد قرار دارند. در دوره مذكور  8درصد و آمریکا با  1/9درصد، اسپانیا  2/22های بعدی، چین با سهم اختصاص داده است. در رتبه

 ست. درصد بوده ا 8/3سهم ایران 

  رسیده است.  2018در سال  8به  2001سال  9رتبه ایران در بازارهای جهانی رب گوجه فرنگی تغییر محسوسی نداشته و از رتبه 

  درصد، از جمله كشورهای اصلی واردكننده  5و ژاپن  4/6درصدی، ایتالیا  5/6درصدی، عراق  2/8، آلمان با سهم 2018در سال

 اند. ایتالیا به عنوان كشور صادركننده مجدد شناخته شده است. رب گوجه فرنگی در جهان بوده

 و  111، ایتالیا 123، چین 353دهد كه مقدار شاخص برای ایران و جهان نشان می رانیدر ا دكنندهیتول متیروند شاخص ق لیتحل

 رها دارد. ران نسبت به سایر كشوبوده است. مقایسه شاخص قیمت نشان از سه برابری هزینه تولید رب گوجه فرنگی ای 108پرتقال 

 در مقابل رقبا  گوجه فرنگی رب یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

 2016سال 

بازار 
 هدف

مقدار 
صادرات 
 ایران )تن(

رتبه مقدار 
صادرات 

 ایران

قیمت صادراتی 
ایران )دالر 

 /تن(

رتبه قیمت 
صادراتی 

 ایران
 هدف ايران )دالر/تن( کشور 5قیمت رقبا در 

سهم 
ایران)در

 صد(

سهم از 
صادرات ایران 

 )درصد(

 5 1382 1 93169 عراق
 ایتالیا كویت چین امارات تركیه

48.3 61.8 
1147 --- 795 1848 1186 

 3 1478 1 41329 افغانستان
تاجیک امارات

 ستان
 پاكستان تركیه آمریکا

99.1 27.4 
2530 1333 842 1200 1667 

 9 1082 6 5181 روسیه
 ایتالیا شیلی پرتغال اسپانیا چین

3.6 3.4 
708 895 867 812 1150 
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 2017سال 

 81297 عراق
آذربایجا چین كویت امارات تركیه 3 1433 2

 ن
42.9 59.8 

   981 --- 1770 819 1177   

 43127 افغانستان
 31.7 98.5 _ هلند پاكستان تركیه امارات 4 1446 1

   2977 1500 1667 1000 _   

 3483 روسیه
 2.5 4.6 پرتغال اسپانیا آمریکا ایتالیا چین 11 883 6

   729 1062 826 868 849   

 2018سال 

 4 1394 2 61940 عراق
 چین آذربایجان كویت امارات تركیه

31.7 61.5 
1090 1243 1834 1230 757 

 2 1423 1 34409 افغانستان
قرقیز روسیه پاكستان چین امارات

 34.2 98 ستان
4426 639 1231 1190 556 

 9 1398 8 1251 روسیه
 آمریکا پرتغال اسپانیا ایتالیا چین

1.15 1.24 
658 1063 810 746 630 

 

  درصد بوده است.  10درصد و قزاقستان  25/8درصد، روسیه  10تعرفه صادرات رب ایران به عراق 

 رب گوجه فرنگی گوجه و اصلی بازار صادراتی و الزامات سیاستی هاچالش _1_5_1

 الزام سیاستی چالش

 فرنگی در ایرانمازاد تولید رب گوجه
 تداوم خرید حمایتی گوجه

 سازمان توسعه تجارتحمایت از صادرات با تأكید بر نقش 

های مکرر صادراتی به بهانه ممنوعیت
كاهش قیمت بازار  یامدیریت بازار داخلی 

 داخلی

 جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه

 های صادراتی به بهانه تنظیم بازار داخللغو ممنوعیت

 ممنوعیت صادراتیگری بجای مدیریت زنجیره تأمین و كاهش واسطه

رب  گوجه و دیاز تول قیدق آمارعدم وجود 
 گوجه

 های اطالعاتی در كشور با مشاركت صنف و صنعتتدقیق بانک

 تعهدات ارزی و پیمان سپاری
ر دتجدید نظر در نوع بازگشت ارز از صادركنندگان بخش كشاورزی، الزام به تزریق ارز 

ارائه مجوز واردات به ازای بخشی از  بازارهای داخلی بجای تحویل آن به دولت و
 درآمدهای ارزی

های بین المللی و كاهش توان انتقال تحریم
 ارز به كشور

 های بازگشت ارزی توجه به این مسئله در سیاست

ركننده و بخش خصوصی در دعدم حضور صا
 تصمیم سازی سیاستگذار

 گذاراستیو س دكنندهیاز صادركننده، تول یومیكنسرستشکیل 
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 سیب _6_1

 درصد  3/6تا  2001درصد سال  4/1روند صعودی داشته و از  رانیا یبخش كشاورز یاز سبد صادرات بیس یسهم سبد صادرات

 درصد رسیده است.  6/3به  2018افزایش یافته و سپس در سال  2009سال 

  رسیده است.  1397 میلیون تن در سال 9/2با روند افزایشی تا  1380میلیون تن سال  3/2مقدار تولید سیب از 

  افزایش یافته است.  2018هزار تن سال  425تا  2001هزار تن سال  89مقدار صادرات سیب از 

  افزایش یافته است.  2018دالر سال  میلیون 229تا  2001دالر سال  میلیون 131ارزش صادرات سیب نیز افزایشی بوده و از 

  افزایش یافته و سپس در  2010دالر بر تن سال  888تا  2001دالر بر تن سال  148بوده و از  متغیرقیمت سیب صادراتی كشور

 دالر رسیده است.  539به  2018سال 

  یصادرات یهاتیممنوعبا توجه به مازاد تولید سیب در كشور بین مقدار تولید و صادرات سیب ارتباط مستقیم وجود دارد بطوریکه 

 نیكشور، ا دیتول یها-در قطب بیبودن س یخواهد زد بلکه باتوجه به صادرات بیآس رانیا بیس ینه تنها به روند صادرات

 خواهد بود. زین دیدر تضاد با رونق تول یبه نوع ،یصادرات های¬تیممنوع

 درصد رسیده و در سال  5/4تا  2007درصد بوده كه این سهم در سال  4حدود  2001در سال  سهم تولید سیب ایران از جهان

 درصد تقلیل یافته است.  4/3به  2018

 درصد سال  8/4، تا 2001درصد سال  5/0های مختلف متفاوت بوده و از سهم ارزشی صادرات سیب ایران از جهان در طی سال

 درصد رسیده است.  3به  2018افزایش یافته و سپس در سال  2009

  افزایش یافته است.  2018درصد در سال  5تا  2001درصد سال  7/1نیز از سهم مقداری صاردات سیب 

  درصدی را به خود اختصاص داده  8/16میلیارد دالر سیب در جهان، رتبه اول را دارد كه سهم  3/1، چین با صادرات 2018در سال

 های بعدی قرار دارند. درصد در جایگاه 8/8و شیلی با  5/10درصد، ایتالیا  2/13 است. بعد از چین، آمریکا با سهم

  تقلیل یافته است اما رتبه  2018سال  10تا رتبه  2001سال  20رتبه ارزشی ایران در صادرات سیب در جهان متغیر بوده و از

 است. بهبود یافته  2018سال  8تا  2001سال  12ری داشته و از تمقداری وضعیت به

  درصد از واردات سیب را به  7/3هلند درصد و  7/4درصد، انگلستان  8درصد، آلمان  3/10، در جهان، روسیه سهم 2018در سال

 اند. خود اختصاص داده

  رتبه ایران در كشورهای هدف عراق، افغانستان، تركمنستان و امارات اول بوده و در روسیه نیز رتبه ششم از نظر مقدار صادرات

 ایم. سیب به این كشور را داشته

 در روسیه رتبه و  4ایم. در امارات رتبه از بعد ارزش صاردات نیز در عراق، افغانستان، تركمنستان و پاكستان رتبه اول را بدست آورده

 ایم.را داشته 8

 بوده است كه  106و امریکا  114، آیتالیا 113، شیلی 115، فرانسه 217، 2018در سال  رانیدر ا بیس دكنندهیتول متیشاخص ق

 نشان از تقریبا دوبرابری هزینه تولیدكننده ایرانی نسبت به رقبا دارد.

 در مقابل رقبا  سیب یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 
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 2016سال 

 بازار هدف

مقدار 

صادرات 

 ایران

رتبه 

مقدار 

صادرات 

 ایران

قیمت 

صادراتی 

 ایران

رتبه 

قیمت 

صادراتی 

 ایران

 كشور هدف ایران )دالر/تن( 5قیمت رقبا در 

سهم 

 ایران

سهم از 

صادرات 

ایران 

 )درصد(
 )درصد(

 11 329 1 138821 عراق
 مقدونیه كویت یونان ایتالیا تركیه

57 39.2 
235 590 416 223 252 

 5 299 1 92030 افغانستان
 __ __ لیتوانی تركیه امارات

99.6 26 
1079 394 500 __ __ 

 8 281 1 40054 پاكستان
 ایتالیا اسپانیا امارات نیوزلند چین

77.1 11.3 
1218 1303 544 707 1069 

 4 290 1 38525 تركمنستان
 __ __ __ امارات تركیه

93.6 10.8 
622 1124 __ __ __ 

 38 329 1 31749 امارات
 نیوزلند آفریقای جنوبی ایتالیا آمریکا فرانسه

15.5 9 
1087 1084 1028 837 1262 

  2017سال 

 9 397 1 227965 عراق
 امارات یونان كویت ایتالیا تركیه

60.7 37.7 
213 596 266 530 963 

 7 429 1 181590 افغانستان
 گرجستان چین ایتالیا تركیه  امارات

98.3 30 
1231 347 652 1488 455 

 6 474 1 54934 پاكستان
 ایتالیا امارات تركیه نیوزلند چین

67.9 9 
1338 1306 441 367 1195 

 4 481 1 42313 تركمنستان
 امارات گرجستان ازبکستان آذربایجان تركیه

84.8 7 
500 396 653 302 1409 

 35 399 1 41424 امارات
 ایتالیا فرانسه چین نیوزلند آمریکا

20.8 6.85 
972 1191 1376 1191 1062 

  2018سال 

 8 542 1 170542 عراق
 لبنان آذربایجان امارات كویت تركیه

62.3 40.1 
186 171 1343 434 204 

 7 521 1 102998 افغانستان
 ایتالیا تركیه نیوزلند امارات چین

97.2 24.2 
1368 1586 1295 946 1024 

 21 502 6 42009 روسیه
 بالروس آذربایجان صربستان چین مولداوی

5.1 9.8 
219 982 743 419 280 

 3 560 1 28440 تركمنستان
 __ __ __ آذربایجان تركیه

84.2 6.69 
840 326 __ __ __ 

 32 682 1 28383 امارات
 فرانسه ایتالیا چین نیوزلند آمریکا

18.7 6.67 
1045 1243 1254 1085 1233 

 

  درصد است. 40درصد، افغانستان  77/4تعرفه صادراتی سیب ایران به روسیه 
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 سیباصلی بازار صادراتی  و الزامات سیاستی هاچالش _1_6_1

 الزام سیاستی چالش

حضور صادركنندگان كم اطالع و 
 كم تجربه

انجام  بیسدر اختیار اتاق بازرگانی باشد و اعتبارسنجی منا صادر شده یبازرگان یهاكارتاهلیت 
 شود.

خارجی )افغانستانی و  اتباعحضور 
پاكستانی( در بازار ایران و هزینه 

 آنانصادراتی كمتر برای 
 نظارت بر بازارهای صادراتی و تأكید بر اهلیت صادركننده

 یو تعهدات ارز یسپار مانیپ
های ر بازاردتجدید نظر در نوع بازگشت ارز از صادركنندگان بخش كشاورزی، الزام به تزریق ارز 

 داخلی بجای تحویل آن به دولت و ارائه مجوز واردات به ازای بخشی از درآمدهای ارزی

صادركنندگان و افزایش قیمت تعدد 
 سیب تحویلی به صادركننده

تعدد صادركنندگان و رقابت كاذب  های صادراتی های صادركنندگان جهت التزام به استراتژیفعال سازی و كارامدسازی تعاونی
صادركنندگان ایرانی و كاهش 

 قیمت سیب ایرانی در مقصد

گذار در ایجاد وقفه توسط سیاست
 وارداتی موزجایزه 

 جلوگیری از تصمیمات حلق الساعه و پایبندی به مصوبات گذشته

عملیاتی نشدن جایزه صادراتی 
سیب به دلیل تأخیر در ارسال 

تأییدیه از سوی گمرک به وزارت 
 جهاد كشاورزی

 كاهش بوروكراسی و تحقق به موقع جوایز صادراتی

تعلیق كارت بازرگانان ناشی از عدم 
پرداخت مالیات و تحویل ارز و 

سازی قضایی برای پرونده
 صادركننده

ارائه  -الزام به تزریق ارز صادركننده به بازارهای داخلی بجای الزام به تحویل ارز به دولت
ممنوعیت -های تنبیهی بویژه در دوران تشدید تحریمهای تشویقی به جای سیاستسیاست

در صادرات و استفاده از ابزارهای جایگزین تعلیق كارت بازرگانی به منظور عدم ایجاد اخالل 
استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش  –جهت افزایش مشاركت صادركننده 

 خصوصی

عدم انطباق بسته بندی سیب با 
 شرایط خاص )مانند كرونا(

 های دانش بنیان به ورود در این عرصهحمایت از صنعت بسته بندی و تشویق شركت

ذار گمیمات سیاستعدم انطباق تص
 با منافع صادركننده

 استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 زعفران _7_1

 2001درصد سال  4/5بسیار متغیر بوده و از  رانیا یصادرات زعفران از ارزش كل صادرات محصوالت كشاورز یروند سهم ارزش 

افزایش یافته است. روند كاهشی سهم  2012درصد سال  8/6بهبود شرایط تا  اكاهش یافته و در ادامه ب 2007درصد سال  4/1تا
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نیز سهم زعفران  2018درصد رسیده است. در سال  7/2به  2015زعفران از صادرات كشاورزی كشور مجدد آغاز شده و در سال 

 درصد بوده است.  6/5از كل صادرات كشاورزی 

  رسیده است.  1397تن در سال  404به  1380 تن سال 152داشته و از مقدار تولید زعفران روند صعودی در كشور 

  افزایش یافته است.  2018تن سال  280تا  2001تن سال  122از صادرات زعفران 

  میلیون دالر برای كشور ارز آوری داشته است.  351حدود  2018میلیون دالر و در سال  5/51حدود  2011صادرات زعفران در سال 

 هزار دالر به ازای هر تن در  422تی زعفران دست خوش تغییرات قابل توجهی بوده است بطوریکه قیمت زعفران از قیمت صادرا

 هزار دالر بر تن رسیده است.  1254به  2018افزایش یافته و سپس در سال  2010هزار دالر بر تن در سال  3070تا  2001سال 

  درصد رسیده است.  5/74 به، 2018درصد بوده كه در سال  7/65حدود  2001سهم ارزش صادرات زعفران ایران از جهان در سال 

  رشد داشته است.  2018درصد سال  9/24تا  2001درصد سال  8/23سهم مقداری صادرات زعفران نیز از 

  ه است. تن زعفران، رتبه اول صادراتی جهان را به خود اختصاص داد 280، ایران با صادرات 2018از منظر جهانی، در سال 

  درصد بوده است. 7درصد و اسپانیا  6/10درصد، انگلستان  25، 2018سهم مقداری ایران از بازار جهانی در سال 

  درصد بوده است.  4/1درصد، افغانستان  5/20درصد، اسپانیا  74جهانی زعفران ، سهم ایران از صادرات 2018از نظر ارزش، در سال 

  ره اول بوده است. ادنیا از منظر ارزش همورتبه ایران در صادرات زعفران در 

  اند. ، ایرلند، انگلستان، هنگ كنگ، امارات بلژیک، مالزی و شیلی از كشورهای اصلی واردكننده زعفران در جهان بوده2018در سال 

 در مقابل رقبا  زعفران یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

  2016سال 

 بازار هدف
مقدار 

صادرات 

 ایران

رتبه مقدار 

صادرات 

 ایران

قیمت 

صادراتی 

 ایران

رتبه قیمت 

صادراتی 

 ایران

 كشور هدف ایران )دالر/تن( 5قیمت رقبا در 

سهم 

 ایران

سهم از 

صادرات ایران 

 )درصد( )درصد(

 2 1،427،463 1 67 امارات
 --- --- --- اسپانیا هند

83.7 33 
2،556 1،646،333 --- --- --- 

 1 1،271،660 1 53 اسپانیا
 --- --- --- هلند چین

45.7 26.1 
15،925 119،600 --- --- --- 

هنگ 

 كنگ
41 1 1،519،341 1 

 --- --- --- --- سنگاپور
95.3 20.2 

124،500 --- --- --- --- 

 1 1،519،800 1 10 افغانستان
--- --- --- --- --- 

100 4.9 
--- --- --- --- --- 

 1 1،451،222 1 9 چین
 --- --- --- امارات اتریش

60 4.4 
20،333 216،500 --- --- --- 

 2 1،290،000 6 5 فرانسه
 اسپانیا مصر دومینیکا برزیل انگلستان

3.2 2.46 
2،347 2،000 1،200 2،667 354،889 

  2017سال 

هنگ 

 كنگ
64 1 1،507،484 1 

 --- --- --- امارات آمریکا
88.8 27.1 

38،250 162،000 --- --- --- 
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 2 1،443،081 1 62 امارات
 --- --- --- اسپانیا تركیه

91.1 26.2 
7،333 2،602،000 --- --- --- 

 2 1،161،526 1 57 اسپانیا
 --- --- --- --- هلند

76 24.1 
151،083 --- --- --- --- 

 1 1،516،533 1 15 افغانستان
--- --- --- --- --- 

100 6.35 
--- --- --- --- --- 

 1 1،516،125 1 8 چین
 --- --- --- --- امارات

80 3.39 
74،000 --- --- --- --- 

 1 679،500 5 4 آلمان
 --- اسپانیا انگلستان چک چین

4.8 1.7 
27،293 18،333 9،400 481،750 --- 

  2018سال 

 2 1،364،750 1 78 امارات
 --- --- --- --- اسپانیا

94 27.8 
1،318،756 --- --- --- --- 

 2 1،119،414 2 58 اسپانیا
--- --- --- --- --- 

46.7 20.7 
--- --- --- --- --- 

هنگ 

 كنگ
47 1 1،361،170 1 

 --- --- --- امارات آمریکا
77 16.8 

51،333 297،333 --- --- --- 

 1 1،306،293 1 41 ویتنام
 --- --- --- --- تایلند

87.2 14.6 
4،500 --- --- --- --- 

 1 1،405،632 1 19 افغانستان
--- --- --- --- --- 

100 6.7 
--- --- --- --- --- 

 3 1،033،500 2 6 ایتالیا
 --- --- --- --- اسپانیا

42.8 2.14 
1،090،000 --- --- --- --- 

 

  ،درصد بوده است.  25/4دصد و چین نیز  25/4نرخ تعرفه صادرات زعفران ایران به امارات و هنگ كنگ صفر 

 زعفراناصلی بازار صادراتی  و الزامات سیاستی هاچالش _1_7_1

 الزام سیاستی چالش

 حضور صادركنندگان كم اطالع و كم تجربه 
در اختیار اتاق بازرگانی باشد و اعتبارسنجی  صادر شده یبازرگان یهاكارتاهلیت 

 منابی انجام شود.

 متعدد یهاكشور و بخشنامه نیدر قوان یثباتیب
 صادر شده از سوی دولت

 گذاراستیو س دكنندهیاز صادركننده، تول یومیكنسرستشکیل 

 یو تعهدات ارز یسپار مانیپ
تجدید نظر در نوع بازگشت ارز از صادركنندگان بخش كشاورزی، الزام به تزریق ارز ر 

بازارهای داخلی بجای تحویل آن به دولت و ارائه مجوز واردات به ازای بخشی از 
 درآمدهای ارزی

محدودیت صادرات با اروپا ناشی از چالش در 
  انده سمومم یمحصوالت و باق یاستانداردساز

 در مزارع و كنترل آنها یسموم مصرف زانینظارت به نوع و م

 ها جهت بازارسازیگیری از ظرفیت سفارتخانهبهره محدودیت مقاصد اصلی صادراتی
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 زمینیسیب _8_1

  درصد سال  1روند سهم ارزش صادرات سیب زمینی از سبد محصوالت كشاورزی ایران با نوسانات زیادی همراه بوده بطوریکه از

 2/3به  2018كاهش یافته و سپس در سال  2013درصد سال  7/0افایش یافته و سپس تا سهم  2008درصد سال  8/3تا  2001

 هم از صادرات نشان از صادرات مازاد محصول داخلی است. درصد رسیده است. این میزان از نوسانات در س

  رسیده است  1397میلیون تن سال  2/5به  1379میلیون تن سال  7/3میزان تولید سیب زمینی در كشور روند صعودی داشته و از

 است.  داشتهدرصدی  40كه از رشد 

  هزار تن سال  92ننموده و روند نوسانی دارد بطوریکه از مقدار صادرات سیب زمینی در كشور از میزان تولید سیب زمینی تبعیت

هزار تن كاهش یافته است. در ادامه در  151به  2013 افزایش یافته و بطور ناگهانی در سال 2012هزار تن سال  659تا  2001

 هزار تن رسیده است.  530میزان صادرات سیب زمینی كشور به  2018سال 

 228به  2001میلیون دالر سال  9/9یز روند مشابه مقدار صادرات سیب زمینی داشته و از ارزش صادرات سیب زمینی كشور ن 

 203به  2018میلیون دالر كاهش داشته و مجدد با افزایش در سال  38رسیده و سپس بطور ناگهانی به  2012میلیون دالر سال 

 میلیون دالر رسیده است. 

 399تا  2001دالر به ازای هر تن در سال  108د اما با نوسانات داشته بطوریکه از قیمت صادراتی سیب زمینی ایران روند روبه رش 

 دالر بر تن رسیده است.  383نیز به  2018افزایش یافته و در سال  2011دالر بر تن سال 

  رسیده است.  2018درصد سال  4/1به  2001درصد سال  2/1سهم تولید سیب زمینی ایران از دنیار روند باثباتی داشته و از 

  درصد  9/3، به 2001درصد سال  1/1سهم مقداری صادرات سیب زمینی ایران از جهان با روند افزایشی مواجه بوده بطوریکه از

 رسیده است.  2018سال 

  رسیده است. 2018درصد سال  6/5به  2001درصد سال  7/0صادرات سیب زمینی ایران در جهان از سهم ارزشی 

  درصدی از بازار جهان را در دست داشته و بعد از آن،  3/18میلیون تن سیب زمینی، سهم  1/2، فرانسه با صادرات 2018در سال

 رند. های بعدی قرار دادرصد در رتبه 9/7درصد، بلژیک  8/15آلمان با 

  درصدی بازار جهان بوده است. بعد  3/12میلیون دالر درآمد داشته كه سهم  540، فرانسه از صادرات سیب زمینی 2018در سال

 های دوم و سوم جهان را در اختیار دارند. درصد رتبه 9/5درصد و چین  7/7از فرانسه آلمان با 

  2001سال  17ارتقاء یافته و از نظر ارزشی نیز از رتبه  2018سال  7ه ب 2001سال  12رتبه مقداری صادرات سیب زمینی ایران از 

 رسیده است.  2018سال  7به 

  درصد  7/5درصد رتبه دوم و اسپانیا با  7/12درصدی از واردات سیب زمینی، رتبه اول هلند با  3/18، بلژیک با سهم 2018در سال

 اند. ادهرتبه سوم واردات سیب زمینی جهان را به خود اختصاص د

 نسبت به كشورهای اصلی تولیدكننده سیب زمینی در جهان باالتر است بطوریکه  رانیدر ا سیب زمینی دكنندهیتول متیشاخص ق

 است.  105و آلمان  158، فرانسه 120، هلند 210این شاخص برای ایران 

 در مقابل رقبا  سیب زمینی یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 
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 2016سال 

 بازار هدف

مقدار 

صادرات 

 ایران

رتبه مقدار 

صادرات 

 ایران

قیمت 

صادراتی 

 ایران

رتبه قیمت 

صادراتی 

 ایران

 كشور هدف ایران )دالر/تن( 5قیمت رقبا در 

سهم 

 ایران
سهم از 

صادرات ایران 

 )درصد( )درصد(

 12 170 1 370599 عراق
 _ _ _ _ تركیه

89 57.27 
108 _ _ _ _ 

 4 174 1 135343 تركمنستان
 _ _ _ _ قزاقستان

99.4 20.91 
100 _ _ _ _ 

 6 164 2 72721 افغانستان
 _ _ _ _ پاكستان

48.9 11.23 
355 _ _ _ _ 

 8 157 2 53700 آذربایجان
 هلند تركیه بالروس گرجستان روسیه

33 8.29 
117 140 147 186 613 

 2017سال 

 11 282 1 251028 عراق
 _ اردن مصر كویت تركیه

2/68 49 
116 292 344 345 _ 

 6 339 1 125622 تركمنستان
 _ _ _ _ تركیه

99.1 24.5 
435 _ _ _ _ 

 7 155 1 62675 آذربایجان
 اكراین بالروس تركیه گرجستان روسیه

8/47 12.21 
101 142 110 143 127 

 3 288 2 60928 افغانستان
 _ _ _ _ پاكستان

21 11.9 
117 _ _ _ _ 

   2018سال 

 10 391 1 312170 عراق
 فرانسه پاكستان مصر هلند تركیه

66 58.9 
98 714 278 181 634 

 2 417 1 79107 تركمنستان
 _ _ _ _ قزاقستان

96.5 14.92 
177 _ _ _ _ 

 6 330 1 59986 آذربایجان
 _ بالروس روسیه تركیه گرجستان

5/53 11.14 
179 105 110 172 _ 

 2 364 2 44158 افغانستان
 _ _ _ _ پاكستان

6/12 8.33 
200 _ _ _ _ 

 

  درصد بوده است.  10درصد و عراق  15تعرفه واردات سیب زمینی ایران در آذربایجان 

 پیاز _9_1

  افزایش  2018درصد در سال  2به  2001درصد در سال  6/0فزاینده بوده و از سهم صادرات پیاز از سبد صادرات كشاورزی ایران

 یافته است. 

 افزایش یافته است.  1397میلیون تن سال  4/2تا  1380میلیون تن سال  4/1بوده و از تولید پیاز در كشور نیز فزاینده  روند مقدار 
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  هزار  58حدود  2001مقدار صاردات پیاز نیز با نوسانات همراه است كه نشان از صاردات مازاد مصرف داخل دارد بطوریکه در سال

 هزار تن رسیده است.  343تن صادر شده و با روند نوسانی، صادرات پیاز به 

  افزایش یافته است.  2018دالر سال  میلیون 125تا  2001میلیون دالر سال  4/5ارزش صادرات پیاز از 

  افزایش یافته است. روند قیمت پیاز دچار  2018دالر بر تن در سال  364تا  2001دالر بر تن سال  94قیمت صادراتی پیاز از

 دالر بر تن نیز افزایش داشته است.  379نوسانات بوده و تا 

  درصد و در  7/2حدود  2001اشته است بطوریکه در سال درصد از تولید پیاز جهانی را در اختیار د 3تا  2ایران همواره سهمی بین

درصد نیز افزایش داشته  3این سهم تا  2006درصد از تولید پیاز جهانی را در اختیار داشته است. در سال  5/2حدود  2018سال 

 است. 

  در نوسان بوده  2018درصد سال  5/3تا  2001درصد سال  5/0سهم ایران از ارزش صادرات پیاز در دنیا با نوسان همراه بوده و از

 افزایش یافته است.  2018درصد در سال  4به  2001درصد سال  4/1است. از نظر مقداری نیز از 

  درصد از ارزش صادرات پیاز را به خود اختصاص  12هند با درصدی و  14درصدی، چین  19، در دنیا، هلند با سهم 2018در سال

 اند. داده

  سال  7به  2001سال  22ارتقا یافته و رتبه ارزش صاردات پیاز نیز از  2018سال  8به  2001سال  16دنیا از رتبه مقداری ایران در

 بهبود یافته است.  2018

  درصدی از واردات پیاز را به خود اختصاص  6/4، عربستان 5، انگلستان 7درصدی، مالزی  7، آمریکا سهم 2018در دنیا در سال

 اند. داده

 است.  10و چین  218، مصر 119، مکزیک 178برای ایران  این شاخص یمت تولید كننده پیاز بیانگر آن است كهبررسی شاخص ق

 از نظر هزینه تولیدكننده مصری هزینه تولید بیشتری نسبت به تولیدكننده ایرانی دارد. 

 در مقابل رقبا  پیاز یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

  2016سال 

 بازار هدف

مقدار 

صادرات 

 ایران

رتبه 

مقدار 

صادرات 

 ایران

قیمت 

صادراتی 

 ایران

رتبه 

قیمت 

صادراتی 

 ایران

 كشور هدف ایران )دالر/تن( 5قیمت رقبا در 

سهم 

 ایران

 )درصد(

سهم از 

صادرات 

ایران 

 )درصد(

 6 195 1 288459 عراق
 قزاقستان اكراین كویت روسیه تركیه

78.2 83.9 
87 152 173 118 150 

 2 199 1 22777 تركمنستان
 __ آدربایجان قرقیزستان تاجیکستان قزاقستان

53.1 6.6 
81 225 94 45 __ 

 2.98 2.8 چین عمان اسپانیا پاكستان هند 22 250 4 10236 امارات

     200 153 537 251 272   

 2.74 8.6 لبنان اسپانیا پاكستان مصر هند 13 208 3 9433 كویت

     209 414 158 570 213   

  2017سال 
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 3 272 2 77529 عراق
 روسیه هند مصر آذربایجان تركیه

34.4 56.2 
96 187 324 176 139 

 2 275 1 20586 تركمنستان
 روسیه تاجیکستان ازبکستان قزاقستان آذربایجان

43.7 14.9 
175 85 203 47 82 

 1 293 2 16413 افغانستان
 آذربایجان تاجیکستان پاكستان قرقیزستان قزاقستان

38.7 11.9 
78 107 230 128 200 

 7.8 12.9 لبنان یمن اسپانیا مصر هند 11 324 2 10754 كویت

     289 544 535 335 318   

  2018سال 

 3 370 1 273806 عراق
 اكراین كویت مصر آذربایجان تركیه

80 79.9 
90 161 231 206 101 

 15 411 3 14014 امارات
 چین اسپانیا مصر پاكستان هند

4 4.1 
238 219 276 651 211 

 12 260 2 11476 كویت
 تركیه پاكستان مصر امارات هند

11.4 3.3 
232 401 370 196 256 

 2 338 1 10449 تركیه
 __ __ __ آذربایجان اوكراین

90.1 3.1 
101 195 __ __ __ 

 2 339 1 9767 افغانستان
 قرقیزستان پاكستان تاجیکستان قزاقستان ازبکستان

28.7 2.6 
160 75 71 160 110 

 

  درصد بوده است.  10و عراق  20درصد، امارات صفر، افغانستان  5/49تعرفه صادرات پیاز ایران به تركیه 

 پیاز سیب زمینی و اصلی بازار صادراتی و الزامات سیاستی هاچالش _1_9_1

 الزام سیاستی چالش

 فروشی صادرات مازاد
حمایت از تحقیقات بازار در كشورهای هدف با بررسی میدانی این كشورها با كمک ظرفیت 

 های كشور در جهت صادرات محوری تولیداتسفارتخانه

ممنوعیت صادرات به قصد تنظیم بازار 
 داخلیداخل و كنترل قیمت 

 های صادراتی به بهانه تنظیم بازار داخللغو ممنوعیت، جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه

 گری بجای ممنوعیت صادراتیمدیریت زنجیره تأمین و كاهش واسطه

 حمایت دولت از تحقیقات بازار در كشورهای هدف عدم شناسایی ذائقه بازار مصرف

تولید و  از قیدق آمارعدم وجود 
 صادرات

ادركننده، از ص یومیكنسرسهای دقیق اطالعاتی با كمک تشکیل فوریت برای تشکیل بانک
 گذاراستیو س دكنندهیتول

عدم رعایت استانداردهای بازارهای 
 صادراتی بویژه در حوزه مصارف سموم

ترویج و آموزش كشاورزان جهت عدم مصرف سموم ممنوعه و توسعه كشاورزی قراردادی با 
م گیری باقیمانده سموموم در كشت، همچنین حمایت از افزایش امکانات اندازهالزام كنترل س

 در قطبهای تولید 

رقابت كاذب صادركنندگان ایرانی و 
 های صادراتیكاهش قیمت

راتی های صادهای صادركنندگان جهت التزام به استراتژیفعال سازی و افزایش كارامد تعاونی
 تعاونی
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 خرما _10_1

 2018سال درصد  4/5تا  2001درصد سال  3روند صعودی داشته و از  رانیا یصادرات خرما از سبد صادرات كشاورز یسهم ارزش 

 افزایش یافته است. 

  هزار تن  1275، به 1380هزار تن سال  783مقدار تولید خرما در كشور، روند صعودی قابل قبولی را طی كرده است بطوریکه از

 رسیده است.  1397سال 

  افزایش یافته است.  2018هزار تن سال  306به  2001هزار تن سال  119صادرات خرمای ایران نیز روند روبه رشدی داشته و از 

  رسیده است.  2018میلیون دالر در سال  338به  2001میلیون دالر سال  5/28بوده بطوریکه  صعودیارزآوری خرمای ایرانی 

 دالر بر  1407به  2001دالر بر تن سال  239ا روند روبه رشدی مواجه بوده است بطوریکه از قیمت خرمای ایرانی در بازار جهانی ب

 دالر بر تن تنزل یافته است.  1105رسیده و سپس با لفتی به  2011تن سال 

  2006د سال درص 4/15به  2001درصد سال  7/11روند سهم تولید خرمای ایرانی از كل تولید خرما در جهان تقریبا ثابت بوده و از 

 درصد رسیده است.  1/14به  2018رسیده و با روند مالیمی در سال 

  درصد سال  21به  2001درصد سال  31سهم ایران از صادرات خرمای جهانی روند نزولی را تجربه نموده بوطریکه سهم مقداری از

 افزایش یافته است.  2018ل درصد سا 2/17به  2001درصد سال  3/12و سهم ارزش صادرات خرمای ایرانی از  2018

  درصدی از خرمای جهان را به خود اختصاص داده بود، بعد از ایران عراق  21هزار تن، سهم  306، ایران با صادرات 2018در سال

 اند. درصدی رتبه دوم و سوم جهان را در اختیار داشته 8/13درصدی و امارات با سهم  18با سهم 

  درصدی از صادرات خرما در جهان بوده و رتبه  17میلیون دالر درآمد داشته كه سهم  238خرما  ، ایران از صادرات2018در سال

درصدی رتبه دوم  وسم جهان را در  2/10درصدی و عربستان با سهم  3/16اول را كسب نموده است. بعد از ایران، تونس با سهم 

 اختیار دارند. 

 مقدار صاردات را داشته و از بعد ارزشی نیز بیشتر مواقع دوم جهان بوده است. در  رتبه اول 2018تا  2001های ایران در بیشتر سال

 ، رتبه ایران هم از نظر مقداری هم ارزشی اول بوده است. 2018سال 

  درصد به یمن صادر شده است.  3درصد مراكش و  8/6درصد امارات،  5/10درصد خرمای جهان به هند،  29، حدود 2018در سال 

  تونس دوم، عربستان سوم و امارات چهارم بوده است.، ایران رتبه اول صادرات خرما، 2018در سال 

 برای این شاخص برای 2018، نسبت به كشورهای رقیب باال بوده است بطوریکه در سال رانیخرما در ا دكنندهیتول متیشاخص ق ،

 بوده است.  95و تونس  89، عربستان 117، پاكستان 193ایران 

 در مقابل رقبا  خرما یصادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

  2016سال 

بازار 

 هدف

مقدار 

صادرات 

 ایران

رتبه مقدار 

صادرات 

 ایران

قیمت 

صادراتی 

 ایران

رتبه قیمت 

صادراتی 

 ایران

 كشور هدف ایران )دالر/تن( 5قیمت رقبا در 

سهم 

 ایران

سهم از 

صادرات 

ایران 

 )درصد(
 )درصد(

 4 730 1 29412 پاكستان
 --- تونس هند عربستان امارات

58 14.04 
169 1270 326 2000 --- 

 4 1261 3 25547 هند
 الجزایر عربستان عمان امارات پاكستان

8 12.19 
604 403 665 835 602 
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 5 904 1 25277 قزاقستان
 --- --- روسیه امارات تونس

98.9 12.06 
1639 1071 2571 --- --- 

 16 949 2 20744 امارات
 عمان اردن الجزایر تونس  عربستان

42 9.9 
1478 1821 799 2891 1053 

 4 748 1 18889 افغانستان
 --- --- امارات پاكستان عربستان

98.8 9.01 
1413 575 5059 --- --- 

 13 586 1 15939 تركیه
 امارات پاكستان اسرائیل تونس  عربستان

40.1 7.6 
1549 2039 5486 1355 583 

 6 1228 1 9315 عراق
 اردن تركیه مصر امارات عربستان

68 4.44 
579 1496 1034 2419 852 

 14 971 1 8495 روسیه
 --- تونس قزاقستان الجزایر اسرائیل

2/31 4.05 
2113 1107 200 1546 --- 

 2017سال 

 3 792 1 43675 پاكستان
 --- --- --- عربستان امارات

91 17.22 
497 1294 --- --- --- 

 13 1116 3 39001 هند
 الجزایر عربستان عمان امارات پاكستان

3/13 15.38 
577 511 1998 1232 602 

 9 954 1 27577 قزاقستان
 --- --- الجزایر فلسطین تونس

98.8 10.87 
1667 2422 935 --- --- 

 12 984 1 23605 تركیه
 پاكستان تونس فلسطین امارات عربستان

45.9 9.31 
1263 923 2438 1849 896 

 5 726 1 21591 افغانستان
 --- --- پاكستان امارات عربستان

98.5 8.51 
1414 3886 833 --- --- 

 13 1083 2 14519 امارات
 اردن عمان فلسطین الجزایر عربستان

25.8 5.72 
1281 1794 2438 1032 2840 

 3 1331 1 12730 عراق
 --- بحرین اردن كویت امارات

89.9 5.02 
1276 962 833 1105 --- 

 14 971 1 9380 روسیه
 --- تونس قزاقستان الجزایر اسرائیل

40 3.69 
2113 1107 200 1546 --- 

 2018سال 

 13 1224 2 59238 هند
 --- عربستان عمان امارات پاكستان

25 19.34 
802 814 1932 1302 --- 

 3 1102 1 53901 پاكستان
 --- --- --- عربستان امارات

96.7 17.60 
543 1268 --- --- --- 

 8 892 1 32620 قزاقستان
 --- --- امارات عربستان استونی

99.9 10.65 
7000 833 9400 --- --- 

 9.24 64 فرانسه امارات پاكستان فلسطین عربستان 13 1070 1 28305 تركیه
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1442 3863 913 900 2579 

 4 889 1 22239 افغانستان
 --- --- --- عربستان امارات

94.4 7.26 
1452 1413 --- --- --- 

 12 1177 2 20469 امارات
 هند اردن عمان فلسطین عربستان

33 6.68 
1417 3865 902 3005 497 

 3 1304 1 19791 عراق
 --- --- مراكش امارات عربستان

90.2 6.46 
909 1291 290 --- --- 

 14 1،008 1 8315 روسیه
 مصر آفریقای جنوبی عربستان بالروس قزاقستان

97/54 2.71 
232 328 1،667 4،420 1170 

 

  درصد  16درصد و افغانستان  15درصد، تركیه  75/3درصد، قزاقستان  18درصد، پاكستان  30تعرفه صادرات خرمای یارانی به هند

 بوده است. 

 خرمااصلی بازار صادراتی  و الزامات سیاستی هاچالش _1_10_1

 الزام سیاستی چالش

 تولید غالب خرمای ایران، خرمای ارزان قیمت است.
 ها و تغییر فناوری تولید از تولید سنتی به تولیدنخلستانتغییر ساختار 

 بازارمحور

 هاحضور مروجین در منطقه و حمایت از نوسازی تخلستان های مستهلکنخلستان

 كاهش نرخ سود بانکی برای تولید مشکالت تامین مالی كارخانجات خرما

 افزایش نظارت بر فرایند صادرات صادرات خرمای بی كیفیت

 زنجیره تأمین ناقص خرما در ایران
های كارامد و در های مفقوده و ساماندهی حلقهحمایت از ایجاد حلقه

 نهایت حمایت از تکمیل زنجیره

و ورود ارز به كشور ناشی از تشدید  LCمشکالت 
 هاتحریم

های ایران و حمایت از تأسیس شركت در كشورهای سازی سفارتخانهفعال
 هدف

تجربه به بازار صادرات خرمای ایران دگان بیورود صادركنن
 منجر به افت قیمت شده

اعتبارسنجی و اهلیت صادركنندگان توسط اتاق بازرگانی و تخصیص 
 كارت بازرگانی به صادركنندگان دارای اهلیت

 تعرفه باال در برخی كشورها هدف
تعرفههای دوجانبه و چندجانبه و استفاده از حمایت در جهت ایحاد توافق

 های ترجیحی

 های اطالعاتی در كشور با مشاركت صنف و صنعتتدقیق بانک تولید و صادرات وزارت جهاد كشاورزی و گمرک غلطآمار 

 گذار جهت برندسازیریزی سیاستبرنامه المللی برای خرمای ایرانعدم وجود برند بین

 بازارپسند خرما حمایت از صنایع بسته بندی های عدم توجه به صنعت بسته بندی

 رقابت كاذب صادركنندگان ایرانی
های صادركنندگان جهت التزام به فعال سازی و افزایش كارامد تعاونی

 های صادراتی تعاونیاستراتژی
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 کشمش _11_1

 2001درص سال  3/6روند نزولی است بطوریکه از سهم  رانیا یصادرات كشمش از سبد محصوالت كشاورز یروند سهم ارزش 

 درصد كاهش یافته است.  4/2تا 

 به  1387میلیون تن انگور تولید شده در سال  9/1دهد كه روند صعودی بر تولید حاكم بوده و از بررسی مقدار تولید انگور نشان می

 رسیده است.  1398میلیون تن سال  3/3

 2018هزار تن در سال  113به  2001هزار تن سال  118ا نوساناتی روند نزولی داشته است و از مقدار صادرات كشمش ایران ب 

 رسیده است. 

  رسیده است.  2018میلیون دالر سال  153به  2001میلیون دالر سال  59ارزش صادرات كشمش نیز از 

  2012دالر بر تن در سال  2559به  2001ر سال دالر به ازای هر تن د 506قیمت كشمش صادراتی ایران روند نوسانی داشته و از 

 تنزل پیدا نموده است.  2018دالر بر تن در سال  1345رسیده و سپس به 

  رسیده است.  1398درصد سال  ¾به  1387درصد سال  9/2از سهم تولید انگور ایران از جهان روند مالیم صعودی است بطوریکه 

 رسیده  2018درصد سال  6/12به  2001درصد سال  3/17هان نزولی بوده و از سهم مقداری صادرات كشمش ایران از كشمش ج

 است. 

  رسیده  2018سال  در 4/8به  2001درصد سال  6/19از سهم ارزش صاردات كشمش ایران در مقایسه با جهان نیز نزولی بوده و

 است. 

  كشمش را در دست داشته باشد. ایران نیز با صادرات درصدی از بازار جهان  31هزار تن سهم  279، با صادرات 2018تركیه در سال

 درصدی بازار كشمش جهان را داشته باشد.  6/12هزار تن رتبه دوم جهان و سهم  114

  درصد  7/15درصدی از ارزش تجارت كشمش و امریکا سهم  27میلیون دالر، سهم  490، تركیه با ارزش صادرات 2018در سال

درصد رتبه چهارم از نظر  4/8كشمش را ذارند. ایران علی رغم رتبه دوم در مقدار صادرات، با سهم  درصد از سهم بازار 6/8و شیلی 

 ارزش صادرات را بدست آورده است. 

  1/6درصد، هلند با سهم  6/8درصد، آلمان با سهم  11ترین واردكنندگان كشمش در دنیا، انگلستان با سهم ، بزرگ2018در سال 

 اند. درصد بوده 4/5درصد و آمریکا با سهم 

 112و شیلی  143، تركیه 117بوده كه نسبت به شاخص قیمت تولیدكننده آمریکایی  251 رانیانگور در ا دكنندهیتول متیشاخص ق 

 باالتر بوده است. 

 در مقابل رقبا  كشمشی صادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

  2016سال 

 بازار هدف

مقدار 

صادرات 

 ایران

رتبه مقدار 

صادرات 

 ایران

قیمت 

صادراتی 

 ایران

رتبه قیمت 

صادراتی 

 ایران

 كشور هدف ایران )دالر/تن( 5قیمت رقبا در 

سهم 

 ایران

سهم از 

صادرات 

ایران 

 )درصد(
 )درصد(

 4 730 1 29412 پاكستان
 --- تونس هند عربستان امارات

58 14.04 
169 1270 326 2000 --- 

 4 1261 3 25547 هند
 الجزایر عربستان عمان امارات پاكستان

8 12.19 
604 403 665 835 602 

 12.06 98.9 --- --- روسیه امارات تونس 5 904 1 25277 قزاقستان
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1639 1071 2571 --- --- 

 16 949 2 20744 امارات
 عمان اردن الجزایر تونس  عربستان

42 9.9 
1478 1821 799 2891 1053 

 4 748 1 18889 افغانستان
 --- --- امارات پاكستان عربستان

98.8 9.01 
1413 575 5059 --- --- 

 13 586 1 15939 تركیه
 امارات پاكستان اسرائیل تونس  عربستان

40.1 7.6 
1549 2039 5486 1355 583 

 6 1228 1 9315 عراق
 اردن تركیه مصر امارات عربستان

68 4.44 
579 1496 1034 2419 852 

 14 971 1 8495 روسیه
 --- تونس قزاقستان الجزایر اسرائیل

2/31 4.05 
2113 1107 200 1546 --- 

 2017سال 

 3 792 1 43675 پاكستان
 --- --- --- عربستان امارات

91 17.22 
497 1294 --- --- --- 

 13 1116 3 39001 هند
 الجزایر عربستان عمان امارات پاكستان

3/13 15.38 
577 511 1998 1232 602 

 9 954 1 27577 قزاقستان
 --- --- الجزایر فلسطین تونس

98.8 10.87 
1667 2422 935 --- --- 

 12 984 1 23605 تركیه
 پاكستان تونس فلسطین امارات عربستان

45.9 9.31 
1263 923 2438 1849 896 

 5 726 1 21591 افغانستان
 --- --- پاكستان امارات عربستان

98.5 8.51 
1414 3886 833 --- --- 

 13 1083 2 14519 امارات
 اردن عمان فلسطین الجزایر عربستان

25.8 5.72 
1281 1794 2438 1032 2840 

 3 1331 1 12730 عراق
 --- بحرین اردن كویت امارات

89.9 5.02 
1276 962 833 1105 --- 

 14 971 1 9380 روسیه
 --- تونس قزاقستان الجزایر اسرائیل

40 3.69 
2113 1107 200 1546 --- 

 2018سال 

 13 1224 2 59238 هند
 --- عربستان عمان امارات پاكستان

25 19.34 
802 814 1932 1302 --- 

 3 1102 1 53901 پاكستان
 --- --- --- عربستان امارات

96.7 17.60 
543 1268 --- --- --- 

 8 892 1 32620 قزاقستان
 --- --- امارات عربستان استونی

99.9 10.65 
7000 833 9400 --- --- 

 13 1070 1 28305 تركیه
 فرانسه امارات پاكستان فلسطین عربستان

64 9.24 
1442 3863 913 900 2579 
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 4 889 1 22239 افغانستان
 --- --- --- عربستان امارات

94.4 7.26 
1452 1413 --- --- --- 

 12 1177 2 20469 امارات
 هند اردن عمان فلسطین عربستان

33 6.68 
1417 3865 902 3005 497 

 3 1304 1 19791 عراق
 --- --- مراكش امارات عربستان

90.2 6.46 
909 1291 290 --- --- 

 14 1،008 1 8315 روسیه
 مصر آفریقای جنوبی عربستان بالروس قزاقستان

97/54 2.71 
232 328 1،667 4،420 1170 

 

  درصد بوده است.  10درصد و عراق  9/54درصد، تركیه  75/3كشمش ایرانی در امارات صفر درصد، روسیه و قزاقستان نرخ تعرفه 

 کشمشاصلی بازار صادراتی  و الزامات سیاستی هاچالش _1_11_1

 الزام سیاستی چالش

؛ باقیمانده سموم چالش جدی مهمترين چالش

كشمش ایرانی و به تبع آن از دست رفتن بازارهای 
 اروپایی و كاهش نقاضای كشمش ایرانی

ترویج و آموزش كشاورزان جهت عدم مصرف سموم ممنوعه و توسعه 
كشاورزی قراردادی با الزام كنترل سموم در كشت، همچنین حمایت از 

 گیری باقیمانده سموم در قطبهای تولید كشمشافزایش امکانات اندازه

 تعهدات ارزی و پیمان سپاری
نوع بازگشت ارز از صادركنندگان بخش كشاورزی، الزام به تجدید نظر در 

تزریق ارز ر بازارهای داخلی بجای تحویل آن به دولت و ارائه مجوز واردات 
 به ازای بخشی از درآمدهای ارزی

ورود صادركنندگان كم تجربه با ارائه كارتهای بازرگانی 
 موقت

رگانی و كاهش سنجش اهلیت و اعتبارسنجی صادركننده توسط اتاق باز
 مداخله وزارت صمت

عدم حمایت بازاری دولت از صادرات كشمش و 
كاهش رقابت پذیری كشمش ایرانی در مقابل 

 تركیه

های صادراتی به صادركنندگانی كه بازارسازی كرده و سهم كشور ارائه جایزه
 های مناسب، افزایش می دهند.را در بازارهای اروپایی با قیمت

 شمش ایرانیضایعات باالی ك
حمایت از سرمایه گذاری روی زیرساختها بویزه تجهیزات انبارداری و زیرانداز 

 مناسب

طراحی و بسته بندی نامناسب كشمش در مقایسه با 
 تركیه

بازارسازی برای صادرات كشمش در بسته بندهای كوچکتر به جای صادرات 
 فله و همزمان حمایت از صنعت بسته بندی

ر آمارهای صادرات كشمش ایران در عدم امکان تکیه ب
 گمرک

 گذارتشکیل كنسرسیومی از صادركننده، تولیدكننده و سیاست
عدم مشاركت تولیدكننده و صادركنندگان در تصمیم 

 های سیاستیسازی
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 هندوانه _12_1

 درصد  9/2تا  2001صعودی بوده و از یک درصد سال  رانیا یمحصوالت كشاورز یروند سهم صادرات هندوانه در سبد صادرات

 درصد رسیده است.  5/2به  2018افزایش یافته و سپس در سال  2014سال 

 رسیده است.  1397میلیون تن سال  6/3به  1380میلیون تن سال  8/1نیز صعودی بوده و از  روند مقدار تولید هندوانه ایران 

 هزار تن  768تا  2001هزار تن سال  95زان تولید این محصول صعودی است بطوریکه از مقدار صادرات هندوانه نیز همانند می

 رسیده است.  2018سال 

  رشد  2018میلیون دالر در سال  158تا  2001میلیون دالر سال  10ارزش صادرات هندوانه نیز روند صعودی را طی نموده و از

 كرده است. 

  افزایش یافته است.  2018دالر بر تن سال  206به  2001ن سال دالر بر ت 110قیمت هندوانه صادراتی از 

 رسیده است.  2018درصد در سال  5/3به  2001درصد سال  2/2صعودی بوده و از  در جهان ایران سهم تولید هندوانه 

  افزایش  2018درصد سال  17تا  2001درصد سال  2/6سهم مقداری صادرات هندوانه ایران از جهان روند صعودی داشته و از

 یافته است. 

  افزایش  2018درصد سال  7/7تا  2001درصد سال  7/2سهم ارزشی صادرات هندوانه نیز روند مشابه سهم مقداری داشته و از

 یافته است. 

  خود هزار تن رتبه دوم صادراتی را به  768هزار تن رتبه اول و ایران با صادرات  855اسپانیا با صادرات ، در دنیا، 2018در سال

 درصد بوده است.  17درصد و ایران نیز  19اختصاص داده است. سهم اسپانیا از صادرات هندوانه دنیا 

  درصدی داشته است كه بیانگر قیمت  7/7و ایران نیز سهم  14درصدی، مکزیک  5/24، اسپانیا سهم 2018از نظر ارزش در سال

 پایین هندوانه ایران است. 

  جهان در  3به  2001سال  10رسیده و از نظر ارزشی نیز از  2018به دو در سال  2001در سال  7از رتبه مقداری ایران در دنیا

 رسیده است.  2018سال 

  درصدی جزء كشورهای برتر  11درصدی و عراق با سهم  3/12درصدی، آلمان با سهم  4/17، امریکا با سهم 2018در سال

 اند. واردكننده هندوانه در جهان بوده

 2018سا ل در، نشان از باال بودن این شاخص در كشور دارد بطوریکه رانیدر ا هندوانه دكنندهیتول متیوند شاخص قر لیتحل ،

 بوده است.  111و آمریکایی  119، ایتالیایی 220، اسپانیایی 222شاخص قیمت تولیدكننده هندوانه ایرانی 

 در مقابل رقبا  هندوانهی صادرات متیق یاسهیو مقا مقصد یدر بازارها رانیا گاهیجا 

  2016سال 

 بازار هدف
مقدار صادرات 

 ایران

رتبه مقدار 

 صادرات ایران

قیمت 

 صادراتی ایران

رتبه قیمت 

 صادراتی ایران

 2016كشور هدف ایران در سال  5قیمت رقبا در 

 )دالر/تن(

سهم 

 ایران

سهم از 

صادرات 

ایران 

 )درصد(
 )درصد(

 2 169 1 554427 عراق
 --- --- --- --- تركیه

99.6 75.8 
140 --- --- --- --- 

 25 185 1 120377 امارات
 مالزی استرالیا مصر اردن هند

81.3 16.4 
471 352 497 1007 741 

  2017سال 
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 بازار هدف
مقدار صادرات 

 ایران

رتبه مقدار 

 صادرات ایران

قیمت صادراتی 

 ایران

رتبه قیمت 

 صادراتی ایران

كشور هدف ایران در سال  5قیمت رقبا در 

 )دالر/تن( 2017

سهم 

 ایران

سهم از 

صادرات 

ایران 

 )درصد(
 )درصد(

 3 193 1 522565 عراق
 --- --- --- --- تركیه

98.2 67 
122 --- --- --- --- 

 27 185 1 143065 امارات
 اردن مالزی مصر ااسترالی هند

84.2 18.3 
352 1151 518 806 575 

  2018سال 

 بازار هدف
مقدار صادرات 

 تن-ایران

رتبه مقدار 

 صادرات ایران

قیمت صادراتی 

 ایران

رتبه قیمت 

 صادراتی ایران

كشور هدف ایران در سال  5قیمت رقبا در 

 )دالر/تن( 2018

سهم 

 ایران

سهم از 

صادرات 

ایران 

 )درصد(
 )درصد(

 3 213 1 440425 عراق
 --- --- --- --- تركیه

98.2 59.3 
141 --- --- --- --- 

 17 204 1 139508 امارات
 مالزی مصر اردن ااسترالی هند

82.4 18.1 
331 1226 753 363 756 

 3 184 1 63864 تركیه
 --- --- --- هلند مصر

99.7 8.3 
399 600 --- --- --- 

 

  درصدی را وضع نموده است.  10درصد، امارات صفر و عراق  4/86تعرفه تركیه برای واردات هندوانه ایرانی 

 هندوانهاصلی بازار صادراتی  و الزامات سیاستی هاچالش _1_12_1

 الزام سیاستی چالش

 فروشی صادرات مازاد
بررسی میدانی این كشورها با كمک ظرفیت حمایت از تحقیقات بازار در كشورهای هدف با 

 های كشور در جهت صادرات محوری تولیداتسفارتخانه

ممنوعیت صادرات به قصد تنظیم بازار 
 داخل و كنترل قیمت داخلی

 جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه

 لغو ممنوعیتهای صادراتی به بهانه تنظیم بازار داخل

 گری بجای ممنوعیت صادراتیمدیریت زنجیره تأمین و كاهش واسطه

تولید و  از قیدق آمارعدم وجود 
 صادرات

ادركننده، از ص یومیكنسرسهای دقیق اطالعاتی با كمک تشکیل فوریت برای تشکیل بانک
 گذاراستیو س دكنندهیتول

عدم رعایت استانداردهای بازارهای 
 صادراتی بویژه در حوزه مصارف سموم

عدم مصرف سموم ممنوعه و توسعه كشاورزی قراردادی با  ترویج و آموزش كشاورزان جهت
م گیری باقیمانده سموالزام كنترل سموم در كشت، همچنین حمایت از افزایش امکانات اندازه

 در قطبهای تولید 

رقابت كاذب صادركنندگان ایرانی و 
 های صادراتیكاهش قیمت

راتی های صادت التزام به استراتژیهای صادركنندگان جهفعال سازی و افزایش كارامد تعاونی
 تعاونی
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 بندی نظرات صادرکنندگان و خبرگان صادرات محصوالت کشاورزی کشورجمع _2

 كاهش نرخ تعرفه ی( در راستانیهند و چ ژهی)بو هیهمسا یهابا كشور یتجار یهاتوسعه پروتکل .1

  یمتناسب با برند مل یمحصوالت صادرات یدر صنعت بستهبند یگذار هیاز سرما تیحما .2

 هدف و رفتار رقبا در بازار هدف یبازارها حاتیرصد و توجه مستمر به ترج .3

 آن دیتهد یصادرات به جا قیبه منظور تشو یصادرات هیدر نرخ پا یو حداقل بازنگر یارز یدر سامانه سپار دنظریتجد .4

 و (…و  رهیدر بورس )زعفران، ز لیپتانس یبورس جهت صادرات محصوالت دارا یصادرات نگیر یتهایبه ظرف شتریتوجه ب .5

 عادالنه متیو كشف ق یرقابت یبهبود فضا ی( در راستادكنندهیصادركننده و تول نی)ب یقرارداد كشاورزی توسعه همزمان

 یصادرات یبندجهت برداشت و بسته شرفتهیپ یهایفناور نیدر منطقه جهت تأم دیتول یتعاون یتهایتوجه به ظرف .6

 یجیو انتقال تدر یارز یصادركنندگان، جهت وصول مطالبه ها هیهدف توسط اتحاد یاصل یشركت در كشورها سیاز تأس تیحما .7

 ها میتحر دیتشد طیدر شرا ژهیبه كشور بو

 یصادركنندگان محصوالت صادرات هیها و اتحادها، تشکلانجمن یو هماهنگ یرانیاز رقابت كاذب صادركنندگان ا یریجلوگ .8

 الهکسیمشخص حداقل  یهااستیو اعالم برنامه و س گذار¬استیس سوی از الساعه¬خلق های¬یرگی¬میاز تصم یریجلوگ .9

 صادركنندگان یزیرجهت برنامه

  نیگزیجا یهااستیو اتخاذ س یداخل یكنترل بازارها یاز منع صادرات برا گذار¬استیعدم استفاده س .10

یبنداستانداردها، بسته ،یصادرات یهاتهی)وار یصادرات یبازارها نیدر جهت تام یو ارزش محصوالت صادرات نیتأم رهیزنج لیتکم .11

 (…و  یصادرات یها

 مقررات متناسب با حضور آنها نیو تدو یرانیبازرگانان ا نیدر ب ینظارت بر حضور اتباع خارج .12

 است. یصادرات بخش كشاورز لیپاشنه آش بایكنترل نوسان نرخ ارز كه تقر .13

 یمرتبط با صادرات محصوالت كشاورز یاز صادرات از طرف نهادها تیجهت حما ییو اجرا مدتانیارائه برنامه مشخص م .14

 یصادرات یتنوع در مقاصد و بازارها جادیجهت ا یالمللنیب یزنیرا .15

 (…حمل و نقل جاده و  تیدار، ظرفسردخانه نی)ماش یونقل صادراتو كمک به توسعه حمل یکیلوجست های¬نهیكاهش هز  .16

و كشور در د نیا استیتجارت به س دیشد یمانند عراق و افغانستان و كاهش وابستگ یصادرات در كشورها تیامن تامین توجه به .17

 رانیقبال ا

 (یداخل داتیتول یصادرات محور یبرا یزیرنامه)بر یبا ذائقه جهان داتیانطباق تول .18

 صادرات تیتقو یدر راستا دیبه تول التیتسه ستمیانطباق س .19

 یدر راستا یواقع های¬متیجهت ق یرانیصادركنندگان ا یبرا یسازوكار جادیو ا یتجار یانتشار به موقع اطالعات بازارها .20

 محاسبه نرخ ارز( یو مبنا یگمرك هیپا متیق یساز)شفاف یصادرات یهایزیربرنامه

 گذاراستیس ماتیدر تصم یبخش خصوص شتریو مداخله ب یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا تیاستفاده مناسب از ظرف .21
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 ی آنهاهای صادرات محصوالت کشاورزی و راهکارهامهمترین چالششش مورد از  _1_2

ازی ننده و بخش خصوصی در تصمیم سعدم حضور صادرکگزار و الساعه از سوی سیاستتصمیمات خلق -1

 سیاستگزار

ای متغير ارزی در هگذاریکنند که سياست؛ بويژه بيان مياندمند بودهنندگان از اين موضوع گلهتقريباً تمام صادرک توضیح؛

ادرات صد که دولت اگر کمکي به فرايند نداربيان مي وهای اخير مشکالت متعددی را برای صادرکننده ايجاد کرده سال

 شود.های جديد ميمرز متوجه دستورالعملمحل کند، مانع تراشي نيز نکند. گاهاً صادرکننده در نمي

-الزم است نمايندگان اصناف صادرکنندگان نيز در اين نوع تصميمالف( دو راهکار در اين قسمت پيشنهاد مي شود:  راهکار؛

ا مشارکت اصناف انجام گيرد تا کارايي اين ابزارها افزايش يافته و گذاری بها مشارکت داده شوند و همفکری و سياستگيری

و  دکنندهياز صادرکننده، تول يوميکنسرستشکيل رسد، به نظر ميها به صادرکننده نيز تسريع شود. انتقال دستورالعمل

 زار در فضای فعلي، بيش از هر زمان ديگری ضرورت دارد. گاستيس

ه منتقل زمان به صادرکنندترين های مصوب، در کوتاهاتصال صادرکنندگان به سامانه اطالع رساني برخط تا دستورالعمل ب(

ان قوانين و توهای صادرکنندگان  نيز در کمترين زمان به سياستگذار ارسال شود. همچنين از طريق اين سامانه ميشود و چالش

ای هتغييرات در اين استانداردها از طريق همين سامانه به اطالع صادرکنندگان و اتحاديه استانداردهای کشورهای هدف و احياناً

 مرتبط با آنها برسد.  

 گزار جهت کنترل بازارهای داخلیهای مکرر صادراتی از سوی سیاستممنوعیت -2

نند. کداخلي استفاده نميکشورهای بزرگ صادرکننده در جهان، از صادرات به عنوان اهرم کنترل و تنظيم بازار  توضیح؛

به ممنوعيت  دهد، اقدامگذار هرگاه در بازار داخلي افزايش قيمتي رخ ميصادرکنندگان هم به اين نکته تأکيد دارند که سياست

 کند.صادرات مي

های نهه نموکند. هرچند کريزی صادراتي داشته باشد، مازاد فروشي ميدر واقع در حوزه صادرات ايران بيش از اينکه برنامه 

 های صادارتي، توسعه همينکنند اما همين ممنوعيتموفقي نيز در صنايع غذايي ايران وجود داشته که تقاضا محور عمل مي

 برندها را نيز با خطر روبرو خواهد کرد.

های حلاهدنبال ر های تأمين و عرضه داخلي بهگذاران، برای تنظيم بازارهای داخلي و بهبود زنجيرهالزم است سياست راهکار؛

بلندمدت بوده و صادرات را به عنوان اهرمي برای کنترل بازار داخلي در نظر نگيرند. همانگونه که کشورهای بزرگ صادرکننده 

ای هاند تا در برنامهواردات نيز داشته ه،برای تنظيم بازارهای داخلي، صادرات را محدود نکرده بلکه در مواردی که نياز بود

صادراتي خللي ايجاد نشود. چرا که بازاری که در يک سال از دست رفت، با وجود رقبای قدرتمندی که در بازارهای هدف 

پذير نخواهد بود و در نهايت محصوالت ايراني توسط کشورهای هدف، ايران وجود دارد، بازگشت به آن بازار به سادگي امکان

 جايگزين خواهد شد. 

 تأمین محصوالت صادراتی در ایران عدم تکمیل زنجیره -3
زنجيره  ولطهای تأمين محصوالت در کشور نمي توان انتظار صادراتي پايدار را داشت. در بدون تکميل زنجيره  توضیح؛

ج( کميلي و ت -فرآوری و صنايع تبديليب( تأمين نهادهای توليد، الف( های درگير چالش، عبارتند از: مهمترين حلقه ،تأمين

ن حلقه، فضای رقابتي در اي هل و نقل. در بخش تأمين نهاده، بدون تأمين به موقع نهاده و بدون ايجاد زمينه برای توسعبخش حم
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ا برای هتوان به توليد و صادرات پايدار اميد داشت. مانند کود و سموم مؤثر، ماشين آالت و فناوری نوين، تأمين تتراپکنمي

ر بخش دتکميلي نيز توسعه کمّي و کيفي صنايع مثال در خرما اهميت دارد و  -يع تبديليصنايع غذايي. در بخش فراوری و صنا

حمل و نقل نيز توجه به تأمين وسايل استاندارد حمل و نقل محصوالت کشاورزی و توسعه ناوگان بويژه در بخش کانتينرهای 

 يخچالدار، ضرورت خواهد داشت.

-های سرمايهتکميل زنجيره و ارائه مشوقبرنامه ريزی برای معرفي نيازهای  زنجيره تأمين در هر بخش جهت الف(  راهکار؛

 17ماده  2ن زمينه، توجه به تبصر های غير دولتي و بخش خصوصي ضرورت خواهد داشت. در ايگذاری برای حضور تشکل

( از %25دولت مکلف است حداقل بيست و پنج درصد )ـ 2هتبصر "قانون افزايش بهره وری نيز مي تواند حائز اهميت باشد. 

منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزی )سهم بخش غيردولتي( را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل های غيردولتي 

با  يگذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تکـميلبرای فعاليت های اقتصادی و توسعه سرمايه

هدف توليد برای توسعه صادرات در اختيار صندوق های حمايت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکل 

 ".گذاری اين بخش اقدام نمايندبرداران در امر سرمايهها و توليدکنندگان و بهره

ها و فناوری مورد نياز در زنجيره و محصول، نهادهتواند به صادرکننده اجازه دهد تا از محل صادرات کاال گذار ميسياستب( 

ها و فناوری مورد استفاده صادرکننده قرار نخواهند گرفت لزوماً اين نهاده تأمين مرتبط با کاال و محصول خود را وارد نمايد.

 تواند مؤثر باشد. ها و درتکميل نواقص زنجيره تأمين مياما در ساير حلقه

 تواند مؤثر باشد. مي های دانش بنيان بويژه در صنايع بسته بندیشرکتر همچنين حمايت از حضو ج(

 عدم برندسازی و همزمان وجود رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی -4

عدم تالش برای برندسازی محصوالت ايراني در بازارهای جهاني، چالشي تاريخي برای صادرات محصوالت  توضیح؛

است. حضور نام و نشان بخش خصوصي در بازارهای جهاني به معني برندسازی نيست. در واقع کشاورزی و غذايي ايران بوده 

ها به توليد است. در واقع توليدی صادرات های بازارهای هدف و انتقال اين مطلوبيتگام اول برندسازی، توجه به مطلوبيت

ازارسازی و توسعه برند محصوالت ايراني کمک نمايد، تواند به بيکي از مواردی که ميمحور مي تواند مقدمه برندسازی باشد. 

 های بين المللي حضوری مؤثر داشته باشد. آن است که توليدکننده و صادرکننده ايراني بتواند در نمايشگاه

همچنين رقابت کاذب بين صادرکنندگان ايراني در بازارهای هدف مشترک، به چالشي اساسي در اين بازارها تبديل شده است. 

ر واقع گاهاً صادرکننده ايراني بيش از آنکه با صادرکنندگان ديگر کشورها رقابت کند، با صادرکنند ديگر ايراني رقابت دارد د

 منجر به کاهش قيمت محصوالت صادرکننده ايراني در بازارهای هدف شده است.  همينو 

است تا  های صنفي الزمبخش خصوصي و تشکل گذار بتواند مؤثر باشد،در اين مورد بيش از آنکه سياست الف( راهکار؛

ها تشکل ای بين المللي، اينههمگرايي در عملکرد داشته باشند. به اين معني که در بخش برندسازی، جهت حضور در نمايشگاه

قل کرده تدی منتولي هایبخشهای بزرگ حضور داشته و نياز بازار هدف را به در نمايشگاهمالي و فني، توانند با مشارکت مي

در قالب کشاورزی قراردادی به توليد صادرات محور کمک نمايند. البته در همين راستا و يا پس از کشف نياز بازارهای هدف، 

ای ههای کنسولگری و سفارتخانهظرفيتنفوذ در بازارهای هدف، استفاده از  والمللي های بينجهت حضور مؤثر در نمايشگاه

-فا امنيتينگاه صرهای ايران، شود که راهگشا خواهد بود اگر سفارتخانهتأکيد مي تواند مؤثر باشد.مي ايران و رايزنان تجاری
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رهای های ايران در کشونيز گسترش دهند و مشاوريني در اين حوزه در سفارتخانه سياسي خود را به ابعاد اقتصادی و تجاری

 هدف داشته باشند.

يت های کالن وزارتخانه در حال فعالدر مواردی نيز دولت مي تواند به صادرکنندگاني که موفق بوده و يا در قالب سياست ب(

ها را اعطا کرده و از پردازند(، تسهيالت حضور در اين نمايشگاهب بر و سازگار ميتند )مثال به صادرات محصوالت کم آهس

گان ديگر دصادرکنندگان، اين تسهيالت به دولت بازگردد و برای صادرکنن محل صادرات محصوالت کشاورزی توسط اين

 نيز بتواند به همين طريق هزينه شود.

، جلوگيری از رقابت کاذب بين صادرکنندگان ايراني است. که در اين مورد نيز صادرکنندگان الزم اما مهمتر از اين نکات ج(

به هماهنگي و توافق الزم جهت استاندردهای صادراتي در هر ی صادراتي( هاها و اتحاديه)تعاونيهای خود است در تشکل

د. در واقع هر صادرکننده ايراني ضمن اينکه صادرکننده مستقلي است، در نها در اين بازارها برسکشور هدف و حدود قيمت

 ای هدف رفتار نمايد.   هتوافق با ساير صادرکنندگان ايراني در بازار

 عدم نشر دقیق اطالعات و عدم وجود بانک جامع صادرات متصل به بانک تولید  -5

به اعتقاد فعالين بازار و حتي کارشناسان امر، اطالعات ارائه شده در وزارت کشاورزی برای توليد محصوالت  توضیح؛

به تدقيق داشته و اين آمار  کشاورزی و بويژه اطالعات ارائه شده در خصوص مقادير و قيمت صادراتي در اداره گمرک نياز

حتي در آمارهای بين المللي کافي است آماری که ايران اعالم کرده باشد. فعلي به داليل عدم اظهارات دقيق تجار، صحيح نمي

به کشور مقصد صادرکرده با آماری که کشور مقصد اعالم کرده از ايران وارد کرده مقايسه شود. بوضوح مشخص است که 

مار تضادهای معني داری وجود دارد که به اعتراف خود صادرکننده، ناشي از عدم اظهار دقيق اين صادرکنندگان بين اين دو آ

راتي دريزی صاار و چه بخش خصوصي نمي تواند برنامهذبدون در اختيار داشتن بانک تجاری مناسب، چه سياستگباشد. مي

گوجه فرنگي و لبنيات( محصوالت صنايع غذايي )مانند رب درستي برای آينده داشته باشد. اطالعات توليدی در خصوص

 تری نيز داشته است.وضعيت نامطوب

های دولت داشته و بويژه در ها و ارزش صادراتي از سوی صادرکننده ريشه در سياستعدم اعالم دقيق قيمت الف( راهکار؛

تر منافع صادراتي خود داشته است. همانطور که در زمان های اخير با پيمان سپاری ارزی، صادرکننده سعي در اعالم پايين سال

ته های گذشارائه جوايز صادراتي، سعي در اعالم بيشتر صادرات خود داشت. لذا يکي از راهکارهای اصلي اصالح سياست

کان تزريق ت، امهمانطور که در راهکار پيمان سپاری ارزی نيز بيان شد، چنانچه صادرکننده بجای تحويل ارز به دول است. مثالً

به بازارهای آزاد داخل را داشته باشد، هم بازار عرضه ارز رونق خواهد يافت و هم  صادرکننده مجبور به مخفي نمودن منافع 

  صادراتي خود نخواهد بود.

ه ب مهمتر از تدقيق اطالعات صادرات، ايجاد ارتباط بين اطالعات توليد و صادرات محصوالت کشاورزی و صنايع غذايي ب(

تا با توجه به اينکه در کوگذار بر کارايي بازار صادراتي است. ريزی صادرکننده و نظارت سياستمنظور افزايش توان برنامه

در  حداقل شودباشد، پيشنهاد ميکشاورزی زمان بر ميصادراتي تمام محصوالت  مدت و ميان مدت، مديريت اطالعات

ری تات توليد و تجارت تدقيق و به هم مرتبط شده تا بتوان تحليل های مناسباطالعصوص محصوالت اصلي صادراتي ايران، خ

 جهت رونق بازارهای صادراتي ايران ارائه نمود. 



 

31 

 باقیمانده سموم محصوالت کشاورزی و عدم تطابق تولید با استانداردهای جهانی -6

جهاني بوده، کمتر مورد توجه بخش اين چالش که همواره مانعي جدی جهت حضور پايدار ايران در بازارهای  توضیح؛

ر دهای مختلف، دچار تزلزل خصوصي و سياستگزار قرار گرفته است. محصوالتي مانند کشمش، پسته، زعفران و ... در برهه

ای هاند. مانند سم افالتوکسين در پسته که به تحريم ايران در گذشته در بازاره سموم باال، شدهدبازارهای صادراتي به دليل باقيمان

. هرچند اين چالش همان عدم توجه به توليد صادرات محور و محصوالت ديگر اروپايي منجر شد و يا کشمش در سالهای اخير

است اما به دليل اهميت قابل توجه آن، در اين قسمت بطور جداگانه نيز به آن پرداخته شد. بازگشت محصوالت به دليل باقيمانده 

بازگشت محصول صادراتي به همراه بي اعتمادی به  ن بازار جهاني به محصوالت ايراني شده وسموم باال، منجر به عدم اطمينا

 بازارهای هدف ايران را کوچکتر از قبل نيز خواهد نمود. ساختار توليد و صادراتي ايران،

ادی پيشنهتوسعه کشاورزی قراردادی جهت دستيابي به هدف صادرات محوری توليدات داخلي مهمترين راهکار  راهکار؛

جهت اندازه گيری باقيمانده سموم در محصوالت و اندازه  توسعه شرکتهای دانش بنياناست. البته در اين خصوص حمايت از 

قانون افزاش  31ماده  "ب"گشا باشد.  همچنين بند هتواند رامي در مراحل مختلف کشتگيری مستمر اين باقيمانده در مزارع و 

درصد در بازارهای جهاني بوده به عنوان محصوالت  10ي مانند کشمش که سهم ايران بيش از بهره وری در موردی محصوالت

 الزم است مورد حمايت در توليد قرار گيرند که اين حمايت مي تواند در راستای کاهش باقيمانده سموم، هدفمند شود.  "ويژه"

 

سياستگزار بايد حمايت مالي از صادرات انجام دهد، پيشنهاد مي شود که در تمام راهکارهايي که ارائه شد، بويژه در مواردی که » 

 «اين حمايتها در گام اول برای صادرات محصوالت کم آب بر و سازگار با منابع پايه داده شود.
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