اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی

گروه معدن

معاونت توسعه صادرات

آلومینیوم شمش و صفحه ،ورق ،نوار
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

آلومینیوم
شمش و
صفحه ،ورق،
نوار

279

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  -95کل ارزش صادرات ( 75میلیون دالر)
چین %9
هند %12
عراق%13
تایوان %19
ترکیه %37
 کاهش تقاضا در سطح جهانی عدم دسترسی به اطالعات مربوط بهعمده بازارهای هدف صادراتی سال- 94کل ارزش صادرات ( 225میلیون دالر)
پتانسیلهای صادراتی سایر بازارهای هدف
تایوان %5جهت توسعه صادرات
چین%43
امارات%6
ترکیه%9
هند %34
 مشکالت مالی و نقدینگی عمدتا ناشی ازعمده بازار های هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 299میلیون دالر) کاهش قیمتهای جهانی
 کاهش واردات که تولید داخلی را بهتایوان %6
عراق%10
ترکیه%30
هند %43
افغانستان %3سوی تامین نیاز داخلی صنایع پایین دست
ساخته است
عمده بازار های هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 453میلیون دالر)
هند %39

ترکیه%20

عراق%13

تایوان %13

چین %8

روند صادرات آلومینیوم (شمش ،صفحه ،ورق و نوار) به  5بازار عمده طی سه سال

56

معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

 فعالیت و تالش رایزنان بازرگانی جهت احصاءاطالعات بازار کشورهای حوزه ماموریت
 حمایت مالی از طریق اعطاء جوایز صادراتیو اجرایی نمودن تخصیص امتیاز سبد حمایتی

سیمان و کلینکر
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

سیمان و
کلینکر

807

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

عمده بازارهای هدف صادراتی پنج ماهه  -95کل ارزش صادرات ( 174میلیون دالر)
عراق %41

افغانستان%13

کویت %13

پاکستان %6

ترکمنستان%5
بنگالدش %5

عمده بازارهای هدف صادراتی سال -94کل ارزش صادرات ( 1077میلیون دالر)
عراق%60

افغانستان%9

قطر %6

پاکستان%4

ترکمنستان %5

عمده بازارهای هدف صادراتی سال -93کل ارزش صادرات ( 855میلیون دالر)
عراق%58

مصر%7

آذربایجان %7

افغانستان %6

کویت %5

عمده بازارهای هدف صادراتی سال -92کل ارزش صادرات ( 679میلیون دالر)
عراق %64

آذربایجان  %10افغانستان %8

روسیه %4

عربستان %3

مشکالت صادرات
افزایش حقوق ورودی برخی بازارهای هدف مانند ارمنستان ونیز اخذ وجوهاضافی در مرز عراق
مشکالت حمل ونقل و کمبود واگن در صادرات به ترکمنستان  ،عدمدسترسی مستقیم به شبکه ریلی
مشکالت مربوط به انتقال ارز حاصله از صادراتعدم نظارت بر قیمتهای صادراتیهزینه های سنگین حمل زمینی و عدم امکان دسترسی به کامیون به میزانو در زمان مناسب
عدم وجود تجهیزات بارگیری سیمان پاکتی در اسکله های ایرانیصدور بخشنامه گمرک ایران درخصوص استخدام ترخیص کار امور صادراتتوسط صادر کننده
عدم امکان انتقال ارز و تبادالت مالی با سیستم بانکی کشور و افتتاحLCزمانبر بودن فرآیند انتقال ارزعدم امکان انعقاد قرارداد با مصرف کنندگان نهایی به دلیل دو نرخیبودن ارز
حضور واسطه های ایرانی برای صادراتعدم تعهد صادر کنندگان به قیمت واقعی صادراتی و اقدام به قیمت شکنیو رقابت کاذب
دریافت وجوه نامتعارف درگمرکات کشور و بازارچه های مرزی-مانندتحمیلهزینه شستشوی کامیون
مدیریت غیر شفاف در گمرکاتهزینه های سنگین بندری( 3الی چهار برابر بودن هزینه ورود کشتی بهبنادر در مقایسه با سایر رقبا

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

تجهیز گمرکات به امکانات مورد نیازصادرات کاال
اجرایی نمودن برنامه سبد حمایتیکنترل و نظارت بر قیمتهای صادراتی بهمنظور جلو گیری از دامپینگ
رفع مشکالت بانکی و انتقال ارزتجدید نظر در هزینه های گمرکات اعم ازهزینه های رسمی و جانبی

روند صادراتی سیمان و کلینکر در  5بازار عمده طی سه سال
معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

57

کاتد مس
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

کاتد مس

357

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  -95کل ارزش صادرات ( 346میلیون دالر)
چین %37

ترکیه %32

امارات %23

عمان %7

استرالیا %2

عمده بازار های هدف صادراتی سال-94کل ارزش صادرات ( 180میلیون دالر)
چین %39

امارات %25

عمان %18

ترکیه %14

هند %3

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 336میلیون دالر)
ترکیه %75

امارات %20

هند %3

چین %2

-

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 337میلیون دالر)
امارات %46

ترکیه %37

چین %17

-

روند صادرات کاتد مس در  5بازار عمده طی سه سال

58

معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

-

کاهش تقاضای جهانی و روند نزولی صادرات درسطح جهانی

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

سنگ و کنسانتره مس
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

سنگ و
کنسانتره
مس

300

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  -95کل ارزش صادرات ( 52میلیون دالر)
چین %97

فیلیپین %3

-

-

-

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 50میلیون دالر)
چین%99/9

ترکیه ناچیز

-

-

-

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 27میلیون دالر)
چین %100

-

-

-

 صادرات سنگ و کنسانتره مس طی سه سالاخیر روند صعودی داشته و در سال جاری نیز
ادامه داشته است

-

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 15میلیون دالر)
چین %43

فیلیپین %30

عمان %27

-

-

روند صادرات سنگ و کنسانتره مس در  5بازار عمده طی سه سال
معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

59

شیشه ساختمانی
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

شیشه
ساختمانی

110

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 35میلیون دالر)
ترکیه %8
افغانستان %19
هند %24
عراق %26
ترکمنستان- %7اقدام برخی کشورها جهت سهمیهبندی
واردات از جمله کشور ترکیه ،این در حالی
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 76میلیون دالر)
است که (اخیرا ً طی توافق ترجیحی بین ایران و
ترکیه طرف ترک از تخفیفات قابل توجهی برای
ترکیه %9
هند %20
افغانستان %24
عراق %30
ترکمنستان  %7صادرات به ایران بهره مند شده است.
فقدان برنامه بلند مدت صادراتی و عدمعمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 82میلیون دالر)
انسجام صادرات و نیزعدم تعهد برخی
صادرکنندگان به قیمت واقعی
گرجستان %6
هند %13
ترکیه  %21افغانستان %20
عراق %26
عدم دسترسی به سیستم حمل ونقل با قیمترقابتی و هزینه سنگین حمل و نقل
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 74میلیون دالر)
عراق %30

افغانستان %22

ترکیه %12

هند %15

روند صادرات شیشه فلت به  5بازار عمده طی سه سال

60

معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

گرجستان %7

رایزنی با کشورهای هند و ترکیه جهت رفعمشکل صادرات و سهمیه بندی صادرات
پرداخت یارانه حمل و نقلتشکیل کنسرسیوم صادراتی جهتسازماندهی صادرات و کنترل قیمتهای
صادراتی

سرب کار نشده
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

سرب کار
نشده

145

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 66میلیون دالر)
تایوان %5
پاکستان %9
کره %7
امارات %33
هند %36
(روند صادرات طی سه سال اخیر صعودیعمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 129میلیون دالر) بوده لیکن پتانسیل رشد صادرات همچنان
وجود دارد )
ترکیه %8
کره %16
هند %22
امارات %34
پاکستان- %8عدم دسترسی به اطالعات پتانسیل
صادراتی سایر بازارهای هدف جهت توسعه
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 124میلیون دالر)
صادرات
پاکستان - %2مشکالت مالی و نقدینگی ناشی از کاهش
ترکیه %12
کره %16
امارات %24
هند %43
قیمتهای جهانی
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 104میلیون دالر)
امارات %30

هند %25

ترکیه %18

کره %14

فعالیت و تالش رایزنان بازرگانی جهتاحصاء اطالعات بازار کشورهای حوزه
ماموریت
-حمایت مالی از طریق اعطاء جوایز صادراتی

پاکستان %4

روند صادرات سرب کار نشده به  5بازار عمده طی سه سال
معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

61

سنگ ساختمانی کارشده
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

سنگ
ساختمانی
کارشده

171

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

عمده بازارهای هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 50میلیون دالر)
آذربایجان %4قزاقستان%4
عراق  %42ترکمنستان %20ترکیه %10
تقویت بنیه مالی و نقدینگی واحدهایکمبود نقدینگی جهت مکانیزهکردن تولید تولیدی جهت تامین ماشینآالت مورد نیازعمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 87میلیون دالر)
تخصیص و اجرای سیستم اعطایعدم توجه به روشهای مدرن روز وامارات %6
عراق  %36ترکمنستان %13ترکیه %12
یارانههای بازاریابی منظور شده در سبد
قزاقستان  %5بهرهگیری از تکنولوژی روز جهت بهبود
حمایتی
کیفیت
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 88میلیون دالر)
تخصیص یارانه حملهزینههای سنگین حمل ونقلضعف در بازاریابی صادراتیارائه اطالعات بازارهای هدف توسطامارات %8
آذربایجان  %15ترکمنستان %13ترکیه %10
عراق %31
رایزنان
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 79میلیون دالر)
عراق %35

ترکیه %14

آذربایجان %13

امارات %8

ترکمنستان%8

روند صادراتی سنگ کارشده در  5بازار عمده طی سه سال

62

معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

چینی بهداشتی
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

چینی
بهداشتی

30

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 8میلیون دالر) -فقدان استاندارد اجباری در تولید و صادرات
محصول که منجر به تخریب برند ایرانی در بازارهای
هدف می گردد.
افغانستان  %18آذربایجان %6
عراق%71
عدم توجه به ضرورت برند سازی و تاثیر ان درحفظ و توسعه بازار صادراتی
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 22میلیون دالر)
رقابت نا سالم بین تولیدکنندگان و صادرکنندگانعراق %76
افغانستان  %17آذربایجان  %4ازبکستان  %2ترکمنستان - %1ضعف بنیه مالی و نقدینگی
عدم وجود استراتژی صادرات در صنعتعمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 28میلیون دالر)
تغییر اولویت بندی و کاهش تعرفه وارداتبرخی ازاقالم بویژه در مجموعه مصالح ساختمانی
عراق %69
افغانستان  %12آذربایجان  %10ازبکستان  %4ترکمنستان  %2ازاولویت دهم واردات را در آینده نزدیک به
شدت افزایش خواهد داد و شرایط بسیار دشوار
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 41میلیون دالر)
تری را برای واحدهای تولیدی و صادراتی کشور
که در مقطع زمانی موجود نیز با مشکالت بسیار
عراق %76
آذربایجان  %8افغانستان %7ازبکستان  %3قزاقستان %2روبرو هستند ایجاد خواهد کرد

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

الزام به تولید و صادرات محصوالتاستاندارد و با کیفیت
اعطای یارانه و جوایز صادراتی جهت تقویتبنیه مالی
جلو گیری از صادرات کاالهای بی کیفیتتدوین برنامه استراتژیک توسط بخشخصوصی و حمایت بخش دولتی

روند صادرات چینی بهداشتی در  5بازار عمده طی سه سال
معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

63

فوالد لوله و پروفیل فوالدی
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

فوالد لوله
و پروفیل
فوالدی

170

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 32میلیون دالر)
ترکمنستان%56

عراق %28

افغانستان%16

-

-

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 116میلیون دالر)
ترکمنستان%69

عراق %16

افغانستان  %13تاجیکستان%1

آذربایجان %1

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 139میلیون دالر)
ترکمنستان %66افغانستان  %12تاجیکستان%12

عراق %6

پاکستان %3

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 215میلیون دالر)
ترکمنستان %53افغانستان  %15تاجیکستان%13

عراق%13

پاکستان %6

روند صادرات لوله و پروفیل فوالدی در  5بازار عمده طی سه سال

64

معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

مشکل تامین به هنگام ورق مورد نیاز با کمیت وکیفیت مورد درخواست صنعت لوله و پروفیل
ایجاد بانک مشترک بین ایران و بازارهای هدفمشکالت بانکیافزایش روز افزون هزینههای گمرکی و بندریصادراتی
(بارگیری -انبار-جابجایی و )...
امکان دسترسی به قوانین و مقررات بازارهایفقدان امکانات الزم در بازارچههای مرزیسختگیری مضاعف بر صادرکنندگان ایرانی درهدف توسط رایزنان
گمرکات عراق
کاهش هزینه های گمرکیافزایش تعرفه ورق مورد نیاز (کمتر از ( ))3mmدراعطای یارانه حملحالیکه تامین آن از محل منابع داخل به میزان کافی
میسر نیست.
تسهیل و کاهش تعرفه واردات مواد اولیه موردمحدود ساختن ورود موقت توسط گمرک( .مجوز ورودنیاز از جمله ورق کمتر از  3میلیمتر
تناژهای باالی  10.000را برای ورود موقت نمیدهد)
عدم دسترسی به مجموعه قوانین و مقرراتکشورهای هدف
-هزینههای سنگین حملونقل

فوالد و آهن
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

فوالد و آهن
(شمش تا
مقاطع و
فروآلیاژ)

3198

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 1205میلیون دالر)
ایتالیا %17

امارات %15

عمان %12

اسپانیا %9

تایلند %7

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 2297میلیون دالر)
امارت %13

عراق %8

اردن %6

اسپانیا %5

افغانستان%6
تایلند%4

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات (  2043میلیون دالر)
ایتالیا %20

امارات %15

عراق %11

افغانستان %9

عمان %7

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 1325میلیون دالر)
امارات %16

هند %16

عراق %15

افغانستان%13

%7

مشکالت صادرات
عدم دسترسی به زیر ساخت مناسبحملونقل
لونقل
باال بودن هزینه حم محدودیت جهت واردات ماده اولیه مورد نیازعدم بهروزرسانی ارزشی پایه صادراتیاختالف بین نرخ فروش واحدهای داخلیمشکالت انتقال ارز و مسایل بانکی مرتبطبا آن
شرایط نابسامان در برخی کشورهای هدفصادراتی و کاهش تقاضا از سوی ایشان
(وابستگی به بازارهای منطقه ای همواره
ریسک صادرات را به دنبال دارد)

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

تسهیل فرایند واردات مواد اولیه مورد نیازاصالح قیمتهای پایه صادراتیساماندهی و سازمان دهی کمی و کیفیسیستم حمل ونقل و اعطای کمک هزینه
حمل جهت بهبود توان رقابتی صادرکنندگان

روند صادراتی چدن ،آهن و فوالد در  5بازار عمده طی سه سال
معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات
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شیرآالت بهداشتی
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

شیرآالت
بهداشتی

30

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

عمده بازارهای هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 9میلیون دالر)

عدم نظارت و کنترل محصوالت صادراتیلبنان %9
افغانستان %22سوریه %10
عراق %51
(صادرات محصوالت بیکیفیت بر اعتبار و برند
ایرانی خدشه جبران نا پذیر وارد ساخته و
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 28میلیون دالر)
موجب ازدست دادن بازارهای هدف صادراتی
خواهد شد)
ترکمنستان %3
عدم اهتمام به موضوع برند و فرهنگسازیعربستان %4
سوریه %9
افغانستان %16
عراق %61
ترکیه %3
تغییر اولویتبندی و کاهش تعرفه وارداتبرخی ازاقالم بویژه در مجموعه مصالح
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 26میلیون دالر)
ساختمانی ازاولویت دهم واردات را در آینده
نزدیک به شدت افزایش خواهد داد و شرایط
لبنان %4
سوریه %5
عراق  %57افغانستان  %13عربستان %7
بسیار دشوارتری را برای واحدهای تولیدی و
صادراتی کشور که در مقطع زمانی موجود نیز با
عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 30میلیون دالر)
مشکالت بسیار روبرو هستند ایجاد خواهد کرد

عراق %53

امارات %12

افغانستان %9

عربستان %7

لیبی %6

روند صادرات شیرآالت بهداشتی در  5بازار عمده طی سه سال

66

معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

ایجاد برند داخلی و صادراتیتالش برای ارتقاء استاندارد صادراتی و ممانعتاز صادرات محصوالت غیراستاندارد

کاشی و سرامیک و آجر
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

کاشی و
سرامیک و
آجر

540

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف4

کشور هدف5

عمده بازارهای هدف صادراتی پنج ماهه  -95کل ارزش صادرات ( 146میلیون دالر)
عراق %71

افغانستان %8

پاکستان %6

ترکمنستان%5

گرجستان%3

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 450میلیون دالر)
عراق %77

افغانستان %8

پاکستان %4

ترکمستان  %3گرجستان %3

عمده بازار های هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 493میلیون دالر)
عراق %72

پاکستان %8

افغانستان  %7ترکمنستان  %4گرجستان %3

عمده بازار های هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 509میلیون دالر)
عراق %80

افغانستان %6

پاکستان %3

ترکمنستان  %3گرجستان %2

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

صدور مجوزهای متعدد جهت تولید که منجربه اشباع بازار و رقابت منفی بین تولید کنندگان
شده
فقدان برنامهریزی مدرن صادراتیصادرات محصوالت بی کیفیت و قیمت شکنیمشکالت حمل ونقل دریاییعدم دستیابی به قوانین بازارهای هدفهزینه سنگین حمل ونقلتغییر اولویتبندی و کاهش تعرفه وارداتبرخی ازاقالم بویژه در مجموعه مصالح ساختمانی
ازاولویت دهم واردات را در آینده نزدیک
به شدت افزایش خواهد داد و شرایط بسیار
دشوارتری را برای واحدهای تولیدی و صادراتی
کشور که در مقطع زمانی موجود نیز با مشکالت
بسیار روبرو هستند ایجاد خواهد کرد

کنترل کیفی محصوالت صادراتی و جلوگیریاز صدور کاالهای بیکیفیت
پرداخت یارانه حملتامین اطالعات مورد نیاز صادرکنندگاندرخصوص بازارهای هدف
بهبود شرایط حمل دریایی و تامین خدماتالزم
-تدوین برنامه استراتژیک صادراتی

روند صادرات کاشی و سرامیک در  5بازار عمده طی سه سال
معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات
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روی کار نشده
زیرگروه
کاالیی

هدف
صادراتی 95

روی کار نشده

193

کشور هدف 1

کشورهدف 2

کشور هدف 3

کشور هدف5

کشور هدف4

مشکالت صادرات

برنامههای عملیاتی جهت توسعه صادرات

عمده بازار های هدف صادراتی پنج ماهه  - 95کل ارزش صادرات ( 59میلیون دالر)
ترکیه %40

هند %25

امارات %13

کره %11

پاکستان%3
تایوان %3

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 94کل ارزش صادرات ( 176میلیون دالر)
ترکیه %52

هند %21

امارات %7

کره %4

تایوان %5

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 93کل ارزش صادرات ( 147میلیون دالر)
ترکیه %42

هند %24

امارات %12

چین %5

کره %6

عمده بازارهای هدف صادراتی سال - 92کل ارزش صادرات ( 159میلیون دالر)
ترکیه %45

امارات %21

هند %15

کره %9

سنگاپور %3

روند صادرات روی کار نشده در  5بازار عمده طی سه سال

68

معاونت توسعه صادرات  -دفتر توسعه صادرات

عدم دسترسی به اطالعات پتانسیلاقدام رایزنان بازرگانی جهت احصاءصادراتی سایر بازارهای هدف جهت توسعه
اطالعات بازار کشورهای حوزه ماموریت
صادرات
حمایت مالی از طریق اعطاء جوایزمشکالت مالی و نقدینگی ناشی از کاهشصادراتی
قیمتهای جهانی

