
تحلیل عملکرد تجارت خارجی دفتر هماهنگی 

در صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی  

97سال   ماهه 9  



تبدیلی-کشاورزیعملكرد صادرات محصوالت   

یک نگاهدر  1397ماهه سال9طی   

 گروه كااليي
 درصد تغييرات 1396سال ماهه 9 1397سال ماهه 9

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 1 29.2 173 363 174 469 گل و گیاه

-26 369 1239 404 917 خشکبار  9 

 20 1 268 471 321 477 محصوالت حیوانی

 18 54 2189 644 2580 993 میوه و تره بار

-4 30 384 471 369 614 شیرینی و شکالت  

 23 23 458 691 564 853 صنایع تبدیلی

-9 248 415 214 378 لبنیات  13- 

 5 9 4089 4294 4116 4701 جمع  اقالم

هزار تن: میلیون دالر     وزن: ارزش  



 

 خشکبار  گروه محصوالت 
 
 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت عمده خشكبار 

 گروه كااليي
 درصد تغييرات 96ماهه  9 97ماهه 9

مهمترين كشورهای هدف 

  ماهه سال  8صادراتي طي 

1397 

مهمترين كشورهای هدف 

96 ماهه سال8صادراتي طي    
 1396توليد سال 

 (هزار تن) 

ارزش واردات 

 جهان 

2016 
 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

-55 96/6 857/5 41 382 پسته ومغز پسته   57-  

 169 ویتنام 45/5 امارات

کنگ هنگ 44 آلمان 2612 225  130 

 90 آلمان 43 هند

-8 73 120 74 110 کشمش   0/4 
 20  عراق 21 امارات

 18 امارات  19 عراق 1622 230
 11 روسیه 13 ترکیه

 29 74 171/5 162 221 281/5 خرما 
 25 هند 55 هند 

 22 پاکستان 52 پاکستان  1097 950
 17 قزاقستان 29 عراق

عمده   كل محصوالتجمع 
 خشکبار 

773/5 336 1139/5 341 32-  1/4-  

-26 369 1239 404 917 جمع كل محصوالت خشکبار    9/4 



بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات-کاال  

 گروه كااليي

1397اهه سال م9مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي    

 كشور
 مقدار كاهش

 (ميليون دالر)
درصد 
 كاهش

 داليل كاهش

-51 46  آلمان  پسته ومغز پسته  افزايش   –كمبود محصول -مشکل نقل وانتقال پول از طريق بانکهای معتبر اروپايي  
 قيمت داخلي 

 41 5/1 روسیه کشمش 
رقابت شديد تركيه با قيمت پايين تر از ايران در بازارهای هدف ،  -كمبود محصول   

كاهش استقبال اروپاييان از كشمش ايران به دليل وجود باقي مانده سموم در 

 محصول صادراتي 



 تراز تجاری محصوالت عمده خشكبار 

 گروه كااليي
 97ماهه سال9 تراز  97 سال ماهه9واردات  97ماهه  سال9صادرات 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 41 382 - - 41 382 پسته و مغز پسته 

 74 110 - - 74 110 كشمش 

 221 281/5 - - 221 281/5 خرما 

-9/8 8/7 10/9 0/1 1/1 بادام زميني  8/5-  

 8/4 25 0/03 0/1 8/4 25 ساير خشکبار
 336 773/5 - - 336 773/5 اقالم عمده خشکبار کل جمـع 

 -5/4 24 54 60 49 84 نخود رسمی

 89 -96 93 103 4/3 6/2 سایر حبوبات

-2014 -939 2014 939 0/01 0/01 سویا  

هزار تن:وزن  میلیون دالر : ارزش  



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت خشكبار

 ....و ونقل حمل شامل صادارت های هزینه افزایش-

   انبارداری سیستمهای در ضعف-

   ذیربط دستگاههای در پسته مشکالت  مدیریت در انسجام عدم-

   تولید در سنتی روشهای از استفاده-

   آب شوری و سرمازدگی ، خشکسالی دلیل به تولید نوسانات-

 ( کشمش  خصوصا ) صنعت این در مدرن های بندی بسته زمینه در گذاری سرمایه عدم-

 همچنین و میکروبی بار بودن وباال کشمش تولید برای باغداران توسط نوین روشهای از استفاده در کافی آشنایی عدم-

   محصول باالی ضایعات



محصوالت خشكبار  صادرات اهم دالیل کاهش   

 

های شرکت تحریم و محصول کمبود-ایران به پول انتقال و نقل مشکل به پسته صادرات کاهش دالیل از 

 .نمود اشاره تجار های محموله و کانتینرها حمل بیمه جهت ای بیمه

ایران کشمش از اروپاییان استقبال کاهش ونیز محصول کمبود به میتوان کشمش صادرات کاهش دالیل از  

  ترکیه کشور صادراتی کشمش قیمت بودن وپایین صادراتی محصول در سموم مانده باقی  وجود دلیل به

   .نمود اشاره



هزار تن: میلیون دالر     وزن: ارزش  

بازارهای دارای رشد صادرات-کاال  

 گروه كااليي
 كشور

 مقدار رشد  
 (ميليون دالر)

 درصد رشد

 كشمش
 159 8/1 ترکیه

 13 2/4 امارات

 خرما

 156 17/6 عراق

 127 29 پاکستان

 117 30 هند





هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 درصد تغييرات 96ماهه 9 97ماهه9 گروه كااليي

مهمترين كشورهای هدف 

ماهه نخست  9طي  صادرات

97 

مهمترين كشورهای هدف صادراتي 

1396ماهه نخست  9طي    
توليد سال 

1396 

ارزش واردات 

 جهان 

ميليارد )2017

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش (دالر

 32/5 55/7 86/2 172/1 114/2 267/9 نان شیرینی و شكالت
 110/7 عراق 165/5 عراق

9 
 ون 

 36/4 افغانستان 54/7 افغانستان 20/2
 8/9 پاکستان 26/7 پاکستان

شیرینی جات بدون 
 کاکائو

176/1 59/5 123/8 42/3 42/2 40/7 
 61 عراق 86/7 عراق

 41/2 افغانستان 48/9 افغانستان 10/9
 7/4 پاکستان 19/7 پاکستان

-8 10 16/1 70/9 14/8 78 شكالت کاکائو  
 26/7 عراق 26/5 پاکستان

 21 افغانستان 25 عراق 27
 18/2 پاکستان 20 افغانستان

-27/7 212/6 53/4 148/8 38/6 آرد گندم  30-  
 48/1 عراق 36/9 عراق

 5/3 افغانستان 1/5 افغانستان 4/5
 0/02 ترکیه 0/1 قطر

 20 3/9 26/5 51/2 31/8 53/2 سایر
 19 عراق 23/4 عراق

 7/6 افغانستان 6/9 امارات 47/9
 5/4 امارات 5/1 ترکیه

كل محصوالت  جمع 
-5/6 33/4 357/2 420/2 337/3 560/6  عمده  

 -4 30 384 471 369 614 جمع كل محصوالت



 گروه كااليي
 97ماهه  نخست سال9تراز 97ماهه  نخست سال 9واردات  97نخست سالماهه  9 صادرات

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 113/8 267/1 0/4 0/8 114/2 267/5 نان شيريني و بيسکويت

 57/9 174/1 1/6 2 59/5 176/1 شيريني جات بدون كاكائو

 14 74/9 0/8 3/1 14/8 78 شکالت كاكائو

 148/8 38/6 - - 148/8 38/6 آرد گندم

 12/6 3/6 19/2 49/6 31/8 53/2 ساير

اقالم عمده ميز  جمع كل 
 شيريني و شکالت

614 369 56 22 558 347 

هزارتن:میلیون دالر   وزن:ارزش  



کالت و فرآورده اهی غالت  کالت توسعه صاردات محصوالت شیرینی و ش   اهم مش

 

(گردد دریافت چک یا سفته ، نقدی  یا ملک جای به تضمین برای ) صادرکننده برای  بانکی تضامین مشکالت 

صادرکنندگان از خام اولیه مواد موقت ورود تضامین بعنوان شده مسترد ورودی حقوق و افزوده ارزش مالیات مطالبات قبول   

گذشته یکسال صادراتی های نامه اظهار محل از وتسویه اولیه مواد موقت ورود مجوز صدور  

(بورس)سیلوها در گندم عرضه عدم 

(شکر) اولیه مواد موقت ورود مجوز صدور مشکالت رفع 

صادرات از حمایتی بسته اجرای برای مصوب بودجه پرداخت و تخصیص 

همسایه کشورهای از بعضی در وامنیتی  سیاسی مشکالت و مسائل   

صادراتی پایه قیمت در تعدیل   

  

 



  و فرآورده های غالت محصوالت شیرینی و شكالت صادرات اهم دالیل کاهش 

گمرکی  های وتعرفه ها هزینه تغییرات 

باال بسیار آن هزینه که برسد کشور آن سفارت تاییدیه به باید کاال صادرات و بار حمل به مربوط مدارک عمان و قطر کشور در 

 .شود می

افزوده ارزش افزایش هزینه%9 و بار کردن پلمپ درجهت گمرکی هزینه   

(  بانکی تضامین )  ملکی یا نقدی های پرداخت 

گردد می بازاربر رقیب کشورهای تسلط سبب که ها بازارچه و مرزها مورد بی شدن بسته. 

  (پاکستان مرز مثال بطور)   کشورها از تعدادی گمرکی های تعرفه البودن با 

ها بازارچه توسط  موقت ورود اظهارنامه استرداد عدم 

همسایه کشورهای از بعضی در  امنیتی و سیاسی مسائل   

دار یخچال های وکانتینر نقل و حمل سیستم مشکالت 

گندم صادرات ممنوعیت 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش بازاراهی دارای رشد صاردات -کاال   
 كشور گروه كااليي

 مقدار رشد 
 (ميليون دالر)

 درصد رشد

 نان شيريني و بيسکويت

 49/5 54/8 عراق
 50/3 18/3 افغانستان
 200 17/8 پاکستان

 بدون كاكائو شيريني جات

 42/1 25/7 عراق
 18/7 7/7 افغانستان
 166/2 12/3 پاکستان

 شکالت كاكائو

 45/6 8/3 پاکستان
 342/8 2/4 آذربایجان

 50 0/1 فدراسیون روسیه

 گلوتن گندم

 8/3 0/3 ترکیه
 400 0/24 کره جمهوری

 50 0/1 ارمنستان

 پف كرده غالت
 11/7 2/1 عراق

 70 0/7 پاکستان



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

بازاراهی دارای کاهش صاردات -کاال  

 كشور گروه كااليي
 مقدار كاهش

 (ميليون دالر)
 كاهش داليل درصد كاهش

 آرد گندم

 تعرفه باالی گمرکی 23/3 11/2 عراق
ورود موقت   استرداداظهارنامه  عدم

 توسط بازارچه ها
 GTCعدم عرضه گندم توسط شرکت 

اعالم ممنوعیت صادرات آرد توسط  
 وزارت جهاد

 71/7 3/8 افغانستان

- - - 

افزایش   تغییرات هزینه گمرکی و هزینه 
 ارزش افزوده



 

حیوانی گروه محصوالت   
 
 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش عملكرد صادرات آبزیان ،محصوالت حیوانی     

 گروه كااليي رديف
 درصد تغييرات 96ماهه سال 9 97سال ماهه 9

طي  مهمترين كشورهای هدف صادراتي  

 1397سالماهه 9

ماهه 9طي مهمترين كشورهای هدف صادراتي 

1396سال   

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 240 237 5 20 17 67 دام زنده 1

 3 عمان 20 عمان
 4 عراق 21 عراق
 3 قطر 6 قطر

 1 کویت 7 کویت

 -12 -39 42 49 37 30 گوشت  2

 10 عراق 2 عراق

 5 ویتنام 9 ویتنام
 0/5 افغانستان 16 افغانستان

 13 هنگ کنگ 22 هنگ کنگ

مرغ تخم 3  2 1 11 8 82- 87- 
 10 افغانستان 0/2 افغانستان

 0/5 عراق 0/8 عراق



هزار تن: میلیون دالر      وزن:  ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت حیوانی

 گروه كااليي رديف
 درصد تغييرات 96 سال  ماهه9 97 سالماهه 9

مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي 

 1397ماهه  سال9

مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي 

1396سال   ماهه9   

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 0 -28 3 57 3 41 روده 4

 42 آلمان 29 آلمان

 3 ترکیه 1 ترکیه

 5 لهستان 4 لهستان
 3 هنگ کنگ 4 هنگ کنگ

 4 -7 78 278 81 258 آبزیان 5

 69 .عراق 47 عراق

 64 ویتنام 35 ویتنام

 69 هنگ کنگ 83 هنگ کنگ

 30 تایلند 27 تایلند

 0 167 1 3 1 8 عسـل 6
 1 عراق 4 عراق

 0/3 افغانستان 0/6 افغانستان

 0/3 کویت 3 کویت

7 
خوراک دام ،طیور و 

 38 34 131 53 181 71 آبزیان

 17 افغانستان 24 افغانستان

 9 ترکمنستان 12 ترکمنستان

 20 کویت 18 کویت

 3 عراق 12 عراق

 - - - - 20 1 268 471 321 477 جمــع کل



بازارهای اصلی دارای افزایش صادرات-کاال  

گروه  
 كااليي

1397ماهه سال  8 مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي  

 كشور
 مقدارصادرات

 داليل افزايش تغيير درصد  (ميليون دالر)

 دام زنده

 عمان
 عراق
 قطر

 کویت

20 
21 
6 
6 

300 

425 

1900 

650 

 سبک دام صادرات 1397/3/7 تاریخ از البته جاری سال ماهه 2 طی زنده دام صادرات شدن آزاد
گردید اعالم 1397/3/7 از قبل قانونی اقدامات به منوط سنگین دام و ممنوع  

 گوشت

 ویتنام
 افغانستان
 هنگ کنگ

 

7 
13 
20 

40 

67 

88 

طیور و دام آالیش صادرات افزایش و جاری سال ابتدایی ماهه دو طی محصول صادرات شدن آزاد  

 هنگ کنگ آبزيان
 
73 

.آسیا شرق جنوب کشورهای نظیر جدید بازارهای .آبزیان محصوالت صید و تولید افزایش 40  

خوراک دام ،طیور  
 و آبزیان

 

 افغانستان
 ترکمنستان

 کویت
 عراق

 

24 
12 
18 
11 

60 

71 

12 

450 

ریالی42000ارز تخصیص به توجه با صادراتی هدف بازار بودن دار مزیت  



راهكارها  و الزامات توسعه صادرات آبزیان   

 حفظ را جهان در خاویار وصادرات تولید برند و کرسی بایستی می خاویاری ماهیان پرورش در علمی و طبیعی توان به توجه با ایران-1

 ، خاویاری ماهیان مشتقات سایر و خاویار بندی بسته ، بخشی تنوع فرآوری شیوه جهت المللی بین خانه دبیر راستا این در)نماید

   .است شده  ایجاد تهران  در المللی بین های ظرفیت شناسایی و ایران خاویار تجارت و برند حفظ و ساماندهی

   است شده گذاری هدف پروری آبزی بخش در تن میلیون دو تولید ساالنه 1404 افق برنامه در 2

 رسانه نظیر تبلیغات و رسانی اطالع نوین های روش از که باشد بازار نظر مورد بنحوی بازاریابی و فرآوری و آوریعمل سیکل اصالح-3

 .شود   گیری بهره ... و اینترنت ها،

 .صادرات تا تولید چرخه به ورود جهت خصوصی بخش گذاری سرمایه از حمایت -4
 



 دالیل افزایش صادرات محصوالت آبزیان

.  
 می چین کشور به مجدد صادرات جهت ها واسطه وجود ویتنام کشور به صادرات کاهش یا بودن یکسان دلیل
 آن به صادرات افزایش شاهد مرتب بصورت که است شده سبب کنگ هنگ و تایلند کشور مناسب بازار ولی باشد

 .باشیم کشورها
 (ایرانی ماکول غیر و مرکب ماهیان انواع صادرات)فعلی روند ادامه با که باشند می جدید بازار کنگ بازارهنگ

 .ذهن از دور کشورها این به صادرات مجدد افزایش بینی پیش
 همچنین و کشور آن داخلی نابسامان اوضاع به توان می کشور آن به صادرات کاهش علل از و عراق کشور مورد در

  .نیست ذهن از دور صادرات روند کاهش احتمال که کرد اشاره ماهی پرورش مزارع ایجاد



بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات-کاال  

 كشور گروه كااليي
ميليون ) مقدار

 (دالر
 درصد 
 كاهش

 داليل كاهش

 آبزيان
 عراق
 تایلند
 ویتنام

40 
24 
25 

29-  
11-  
45-  

حمايت از توليد داخلي كشور عراق سبب كاهش صادرات به اين 
.كشور شده است  

 روده
 آلمان
 ترکیه

 

27 
1 

29-  
66-  

عدم -بروكراسي طوالني اداری جهت واردات موقت روده خام
-افزايش قيمت گوشت و كم شدن كشتار-فعلي اصالح قوانين  



محصوالت حیوانی و صنایع وابستهماهه 9تجاری تراز   

 گروه كااليي رديف
 97ماهه  سال   9واردات  97ماهه سال  9صادرات 

سال  ماهه9تراز 
97 

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 -465 127 613 59 148 محصوالت حيواني 1

 210 21 48 81 258 آبزيان 2

 -336 866 407 181 71 خوراک دام ،طيور و آبزيان 3

 -591 1014 1068 321 477 کلـع ــجم

هزار تن:میلیون دالر      وزن: ارزش  



 

 میوه  و رته بار   گروه محصوالت 
 
 



هزار تن: میلیون دالر    وزن: ارزش  عملكرد صادرات محصوالت عمده محصوالت میوه و تره بار 

 گروه كااليي
 درصد تغييرات 96ماهه9 97ماهه9

مهمترين كشورهای هدف صادراتي 
 97ماهه نخست 9 طي

مهمترين كشورهای هدف صادراتي 
96ماهه نخست 9طي  

توليد سال 
1395 

 (ميليون تن ) 

ارزش 
 واردات جهان 

2016 
 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش 

 14 60 378 105 430 168 گوجه فرنگي
 68 عراق 118 عراق

 10 پاکستان 16 امارات 8754 5/8

 10 افغانستان 14 روسیه

 2- 5/7 735 140 720 148 هندوانه
 94 عراق 84 عراق

4 
 26 امارات 29 امارات 1879 

 8 ترکیه 10 ترکیه

-11 23 282 114 252 140 سيب درختي  
 40 عراق 47 عراق

 39 افغانستان 30 افغانستان 7858 3/4

 13 ترکمنستان 21 روسیه

 1 31 112 31 113 55 خيار
 27 عراق 37 عراق

 4/6 روسیه 10 روسیه 2518 1/6

 2/6 قطر 3/7 قطر

 24- 1 362 96 275 97 سيب زميني
 46 عراق  52 عراق

 29 ترکمنستان 22/5 ترکمنستان 3485 5

 13 افغانستان 12/6 افغانستان 

 90000 20 - - - - 147 162 320 147 790 385 ساير ميوه و سبزی های تازه

 18 54 2189 644 2580 993 جمع كل
 334 عراق  536 عراق

 87 امارات 140 امارات 115000 40
 57 افغانستان 104 روسیه



هشت ماه کشورهای عمده صادراتی محصوالت میوه وتره بار در 

 نخست سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته
كشوووورهای 

 بازار هدف

 درصد تغييرات 1396ماهه  9 1397ماهه 9

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 13 60 1272 334 1435 536 عراق

 21 61 328 87 396 140 امارات

 93 136 91 44 176 104 روسيه

 1 7 148 56 150 60 افغانستان

 53 34 78 26 119 35 قطر

 98 154 42 11 83 28 عمان



 بازارهای دارای رشد صادرات محصوالت میوه و تره بار 

 درصد رشد  (ميليون دالر)مقدار رشد  كشور  گروه كااليي 

 ميوه و تره بار 
 

 60 202 عراق
 

 61 53 امارات
 

 136 60 روسیه

 65 4 افغانستان

 34 9 قطر



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت میوه و تره بار

عدم بضاعت و آشنایی کافی با روش های اصولی برداشت ، جمع آوری ، بسته بندی ، حمل و نقل و -1
 نگهداری که باعث خرابی و فساد پذیر شدن محصول می گردد

 گمرکی و هزینه های باالی حمل هواییمشکالت -2

 لجستیکی متناسب عدم وجود امکانات -3

 ماندن سموم شیمیایی در برخی محصوالت باغی باقی -4

 شناخت صحیح از بازارهای هدف و سالیق الگوی مصرفیعدم -5

 ارسال محصول به صورت فله ای و عدم بسته بندی مناسب مورد نیاز کشورهای هدف-6

 



محصوالت میوه و تره بار صادرات اهم دالیل کاهش   

 

 وجود رقبای سرسخت  و ارائه با قیمت تمام شده پایین تر و شرایط حمل و نقل بهتر•

 وجود نوسانات باالی پولی و ارزی•

 تبلیغات و بازاریابی های وسیع کشورهای رقیب•

 باال بودن قیمت داخلی محصوالت میوه و تره بار •
 



 

گروه گل و گیاهان تزئینی ، دارویی ، خوراکی 

 و صنعتی 
 
 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت عمده گل و گیاهان خوراکی ، دارویی ، تزئینی و صنعتی 

 گروه کاالیی
 سهم ارزشی از کل   درصد تغییرات 96ماهه سال  9 97سال   ماهه 9

 )%(صادرات گروه 
 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 62 25 32.7 تن 160 220.8 تن 200 293 زعفران

 6 -1.4 -5 7 29.5 6.9 28 بیانیرین شریشه و عصاره 

 3 566.7 508.7 0.3 2.3 2 14 گل شاخه بریده و غنچه گل

 4 50 96 3 9.7 4.5 19 سایر گیاهان زینتی

 10 41 70.8 17 25 24 42.7 گیاهان دارویی

 4 36.8 37 9.5 13 13 17.8 چای

غالت ، نباتات علوفه ای )سایر 
...(،محصوالت صنعتی و   54.5 123.4 62.7 136 13- 9.3-  11 

 100 0.6 29.2 173 363 174 469 جمع کل محصوالت گروه 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت عمده گل و گیاهان خوراکی ، دارویی ، تزئینی و صنعتی 

 گروه كااليي

 درصد تغييرات 97 نه ماهه سال 97سال   ماههنه 

 مهمترين كشورهای  

 هدف صادراتي طي  

 97ماهه سال  9

مهمترين كشورهای 

هدف صادراتي طي   

96ماهه سال 9  

توليد 

سال 

1396 

ارزش  

واردات  

 جهان  

 ارزش کشور ارزش کشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش 2017

 25 32.7 تن 160 220.8 تن  200 293 زعفران

 61.5 امارات 86 امارات
تن340  66 هنگ کنگ  62 هنگ کنگ 231.6 

 44 اسپانیا 50 اسپانیا

ریشه و عصاره  
 بیانیرین ش

28 6.9 29.5 7 5- 1.4- 

 14.6 امارات 14.3 امارات

هزارتن19  12 آلمان 11.8 آلمان 2733 

 1.4 هلند 1.1 هلند

گل شاخه بریده و 
 غنچه گل

14 2 2.3 0.3 508.7 566.7 
  4.3حدود  1 ویتنام 5 عراق

میلیارد  
 عدد

7909 
 0.5 عراق 4.8 ویتنام

سایر گیاهان  
 زینتی

19 4.5 9.7 3 96 50 
 4.8 عراق 13.7 عراق

- 9860 
 1.8 ترکمنستان 1.6 ترکمنستان



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت عمده گل و گیاهان خوراکی ، دارویی ، تزئینی و صنعتی 

 گروه كااليي

   ماههنه 
 97سال 

 ماهه نه 
 96سال 

 درصد تغييرات

مهمترين كشورهای  
هدف صادراتي طي       

 97نه ماهه سال  

 مهمترين كشورهای 
 هدف صادراتي طي 

96نه ماهه سال   

توليد 

سال 

1396 

ارزش 

واردات 

 جهان 

2017 
 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 41 70.8 17 25 24 42.7 گیاهان دارویی

 8.8 عراق 14 عراق

143.8 
 33827 هزارتن

 8 پاکستان 13 پاکستان

 3 آلمان 2.2 افغانستان

 1.2 افغانستان 1.8 آلمان

 36.8 37 9.5 13 13 17.8 چای

 3.7 امارات 3.2 هند
89 

هزارتن   1.6 هند 3 عراق 7002 

 1.2 عراق 2.8 ترکمنستان
غالت ، نباتات )سایر 

علوفه ای ،محصوالت 
...(صنعتی و   

54.5 123.4 62.7 136 13- 9.3-  - - - 

 - - - - 0.6 29.2 173 363 174 469 جمع کل محصوالت گروه 



 تراز تجاری محصوالت عمده گل و گیاهان تزئینی ، دارویی ، خوراکی و صنعتی

 گروه كااليي
 97تراز  نه ماهه سال 97  واردات  نه ماهه 97صادرات  نه ماهه 

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

زعفران         - - - - تن 200 293 

ریشه و عصاره شیرین بیان        28 6.9 0.2 0.5 27.8 6.4 

بریده و غنچه گل  گل شاخه       14 2 - - - - 

 3.5 15 1 4 4.5 19 سایر گیاهان زینتی

دارویی  گیاهان       42.7 24 127 74 84.3- 50- 

چای        17.8 13 192 40 174.2 27- 
غالت ، نباتات علوفه ای ،محصوالت  )سایر 

...(صنعتی   54.5 123.4 1698.8 2975.5 1644.3- 2852- 

 -2917 -1553 3091 2022 174 469 کل محصوالت گروه  جمع 

هزار تن:میلیون دالر      وزن: ارزش  



بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات-کاال  

 گروه كااليي

1397ماهه  سال  نه   مهمترين كشورهای هدف صادراتي طي  

 كشور
 مقدار كاهش

 (ميليون دالر)
درصد 
 كاهش

 داليل كاهش

 ریشه و  
 عصاره شیرین بیان

 امارات
 آلمان
 هلند

0.3 
0.3 
0.2 

2- 
2- 

1.6- 

اعمال تحریم های سیاسی و همچنین  مشکل  نقل و انتقال پول از طریق  
 بانک های معتبراروپایی  

-40 1.2 آلمان گیاهان دارویی بدلیل نفوذ سایر کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی نظیر چین در عرضه  
 گونه های مورد پسند در بازارهای طالب گیاهان دارویی نظیر آلمان



بازارهای دارای رشد صادرات  –کاال   
 درصد رشد (ميليون دالر)مقدار رشد  كشور  گروه كااليي 

 امارات    زعفران
 اسپانیا

24.5 
6 

40 
14 

 عراق سایر گیاهان زینتی 
 ترکمنستان

7 
0.1 

259 
7 

 ویتنام گل شاخه بریده 
 عراق

3.8 
4.5 

380 
900 

 گیاهان دارویی 
 پاکستان
 عراق
 افغانستان

5 
5.2 

1 

63 
59 
83 

 چای 
 هند
 ترکمنستان
 عراق

1.6 
2.1 
1.8 

100 
300 
150 



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت 

 گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی

 

 در صادرات زعفرانافزایش پدیده قاچاق و در نتیجه پیمان سپاری 

تقلب و ارایه زعفران بی کیفیت بدلیل نبود کد رهگیری 

زعفران فقدان فاکتورهای مهم در جهت برند سازی 

کمبود کانتینرهای حمل 

 روند روبه کاهش ریشه  گیاهان دارویی بدلیل برداشتهای بی رویه 

 نبود طرح الگویی کشت مناسب 

 پایین بودن قیمت زعفران در بازارهای هدف بدلیل اختالط با مواد دیگر 

 



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت 

 گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی

 افزایش سهم واسطه ها و داللها و صادرکنندگان غیر متخصص درشبکه بازار داخلی و خارجی 
هدف بازارهای در ایرانی برندهای از توجهی قابل بخش حضور بودن کمرنگ 

 اروپایی کشورهای حمایت و نوین روشهای از گیری بهره با  زعفران تولید در  افغانستان کشور نظیر جدید رقبای حضور 

 تولید راندمان افزایش نتیجه در و زعفران تولید به نسبت کشورها این تحقیقاتی های دربخش

تولید در درصدی 96 بر بالغ سهم علیرغم زعفران تجارت کلی بطور و افزوده ارزش و منافع از ایران سهم بودن پایین   

پسند بازار های واریته در رقابت قدرت کاهش درنتیجه و مشتری سلیقه با آشنایی عدم 



.........پیشنهادات در خصوص توسعه صادرات محصوالت   

 
 
 
 
 
 

 

 

 ـ ثبت برندملی زعفران در بازارها ی جهانی

نرخ کرایه حمل هوایی ـ  اختصاص یارانه در  

تا گمرک خروجی... مشکالت حمل زمینی از محل کشت ،پایانه و  ـ رفع  

تنظیم زمانبندی تولید و حمل، متناسب با نیاز بازارهای خارجیـ   

با تشکیل شرکتهای   ورود انفرادی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی و عدم پیروی از یک استراتژی مشترکـ جلو گیری از 

 مدیریت صادرات

حضور کشورهای جدید و نوپا در عرصه صادرات گل و گیاهـ شرکت در نمایشگاههای تخصصی به منظور اشنایی با    

 ـ پیاده نمودن طرحهای زیر کشت مناسب

 

 



 

 گروه محصوالت   لبنی
 
 



 خالصه تحلیل آماری وضعیت صادرات اقالم عمده فرآورده های لبنی 

1397ماهه سال  9طی   

محصوالت متنوع صنایع لبنی به جهت ایجاد ارزش افزوده باالتر نسبت به محصوالت کشاورزي ، داراي مزیت بیشتري  

ولی متاسفانه به دالیل مختلف سیاسی و اقتصادي و مشکالت عدیده صادرکنندگان  محصوالت  . در صادرات می باشند

میلیون   378درصدي در ارزش رقم  8با کاهش  1396در مقایسه با سال  1397فرآورده لبنی کشور طی نه ماه سال 

 .  هزار تن را نشان میدهد214درصدي رقم  13دالر  واز نظر وزنی نیز کاهش 

از آنجایی که مهمترین بازار منطقه اي محصوالت لبنی کشورمان ، عراق  و افغانستان می باشد و اخیرا تعرفه هاي  

 .ورودي این محصوالت به عراق به شدت افزایش یافته ، موجب منفی شدن روند صادرات محصوالت لبنی شده است 



:از عوامل تاثیر گذار بر کاهش صادرات محصوالت لبنی   
 

اعمال افزایش تعرفه واردات بر محصوالت لبنی از سوی عراقـ   

افزایش قیمت تمام شده محصوالت لبنی با توجه به تصمیمات ارزی در داخل کشورـ   

و عدم امکان صادرات به بازار های هدف دور دست ... افزایش هزینه های حمل جاده ای و  ریلی و هوایی و ـ   

حضور رقبای پرقدرت در عرصه تولید و عرضه محصوالت لبنی در بازار های هدف صادراتی و پایین بودن قیمت تمام شده  ـ 

 آنها و عدم رقابت پذیری محصوالت لبنی ایران در حوزه قیمت ارائه شده با توجه به قیمتهای پایه مواد اولیه شیر خام داخلی

افزایش قیمت مواد اولیه تولید و بسته بندی که موجب افزایش قیمت تمام شده بوده و خود دلیلی بر عدم رقابت پذیری  ـ 

 در بازار هدف صادراتی میباشد

 ـ بوروکراسی دست و پا گیر اداری در دستگاههای اجرایی دست اندرکار تولید و صادرات 

 ـ بی ثباتی قیمت شیر خام داخلی و واسطه گری در تامین آن 

.....ـ سایر عوامل مانند عوامل سیاسی و منطقه ای و   

 



 گروه كااليي
 درصد تغييرات 1396ماهه سال  9 1397سال ماهه  9

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش
شير غليظ نشده بدون قند  

 4 17 24 23 25 27 (شير خوراكي)

 87 95 تن540 4.5 تن 800 8.8 شير خشک اطفال

-47 23 84 13 44 شير خشک صنعتي  43- 
-13 96 97 80 84 ماست  16- 
9- 68 44 60 40 دوغ  11- 
 100 82 تن 500 2.9 1 5.3 كره

 2 10 6.5 28.6 6.4 31 پنيرصبحانه
 120 123 تن435 2.1 تن 963 4.7 پنير غذايي

 48 58 1 1.2 1.4 1.9 آب پنير

 0 0 0 0 0 0 كشک
 1 3 27 126 26 131 ساير پنير ها
-8 248 415 214 378 جمع كل  13- 



(: شیر غلیظ نشده و بدون قند)شیر خوراکی   

ارتقاء سطح کیفی تولیدات لبنی کشور و انطباق با استاندارد هاي بازار هدف ، صادرات محصوالت لبنی به خصوص  شیر 

از نظر ارزشی جمعاً به میزان  1397ماهه سال 9طی . ماهه  بوده ایم 9خوراکی شاهد رشد  در  میلیون دالرمی 27 

میلیون  6میلیون دالر، افغانستان15درصد رشد داشته  ، وکشور هاي عراق با 17باشدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

.میلیون دالر باالترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده اند 2دالر  و قطر  

:شیر خشک اطفال  

میلیون دالر بوده و با توجه به محدودیتهاي اعمال شده از  8.8، صادرات  شیر خشک  اطفال 1397ماهه سال  9طی 

 سوي وزارت صمت، صادرات آن با مشکالتی مواجه شده  

 



 شیر خشک صنعتی

نسبت به مدت مشابه سال قبل 1397ماهه سال  9صادرات شیر خشک صنعتی نیز مانند اغلب محصوالت لبنی طی 

بازار . میلیون دالر را نشان میدهد 45درصد کاهش رسیده است و رقم  47این روند به . روند کاهشی را نشان می دهد 

.میلیون دالر می باشند 18و عراق 19، پاکستان4عمده هدف صادراتی شیر خشک صنعتی کشورهاي افغانستان   

: دوغ   

درصد  نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاهشی به  9این محصول نیز از لحاظ ارزش دالري 1397ماهه سال  9در

بازار عمده هدف . میلیون دالر بوده است 44،  96و در سال  40مبلغ صادرات این محصول  97در سال .خود گرفته است

میلیون دالرو  عمان و کویت  می باشند 3میلیون دالر ،افغانستان  27صادراتی دوغ کشور عراق   



:کره  

درصد رشد،  نسبت به مدت مشابه سال قبل  روند افزایشی  150کره یکی از محصوالتی است  که به لحاظ ارزشی  با 

میلیون  2.3این رقم  96در سال . میلیون دالربوده است 3/5به ارزش  1397ماه سال9داشته است  صادرات کره طی

.میلیون دالر می باشد 3.4دالر بوده است بازار عمده هدف صادراتی  کره ، کشور عراق   

( :صبحانه ) پنیر خوراکی    

 10، صادرات پنیر خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است و به  1397ماهه سال 9طی 

، صادرات   96میلیون دالر است ودر این مدت در سال  31،  97ماهه 9ارزش صادرات . درصد رشدرسیده است

 5و افغانستان   12.5کشورهاي عراق( صبحانه) بازارهاي عمده هدف صادراتی پنیر خوراکی .میلیونی را داشته است28

 میلیون دالر می باشند



:پنیرمکمل غذایی   

درصد افزایش 123توانسته است به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل  1397ماهه سال 9این محصول طی

.میباشد 96میلیون  دالر سال  2میلیون دالر در مقابل  4/ 7در این محصول 97ارزش صادرات .داشته باشد   

. میلیون دالر می باشد  4.2بازارهاي عمده هدف صادراتی پنیر مکمل غذایی  عراق  

:سایر پنیر ها    

درصدي  داشته 3، صادرات  سایر پنیرهانسبت به مدت مشابه سال قبل  روند رشد  به میزان  1397ماهه سال 9طی

میلیون دالر بوده است بازار عمده 126صادرات  96میلیون دالر بوده که در سال 131ارزش صادرات در سال .است  

. میلیون دالر  می باشند  1.6و روسیه  8افغانستان   11هدف صادراتی سایر پنیر ها کشورهاي عراق  



:ماست  

.  درصدي را  داشته است  13، صادرات ماست نسبت به مدت مشابه سال قبل  روند کاهشی 1397ماهه سال  9طی 

. میلیون دالر بوده است 97این میزان  96میلیون دالر صادرات داشته ایم که در سال  84طی این مدت   

.میلیون دالر می باشند  3، افغانستان 77بازار عمده هدف صادراتی ماست کشورهاي  عراق  



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

1397ماهه  9عملكرد صادرات محصوالت لبنی طی   

 گروه كااليي رديف

 1396توليد سال  درصد تغييرات 1396ماهه  9 1397ماهه 9

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش (هزارتن)

1 
شده بدون قند شیر غلیظ  

(شیر خوراکی)  27 25 23 24 17 4 

میلیون  12میلیون تن شیر خام و  10

تن فرآورده های لبنی براساس 

و دفتر  آمار وزارت جهادکشاورزی

 صنایع غذایی وزارت صمت

 87 95 540 4/5 800 8/8 شیرخشک اطفال 2

-47 23 84 13 44 شیرخشک صنعتی 3  43- 

-13 96 97 80 84 ماست 4  16- 

-9 68 44 60 40 دوغ 5  11- 

 100 82 500 2.9 1 5.3 کره 6



 گروه كااليي رديف
 ماهه صادراتي9بازار هدف  درصد تغييرات 96ماهه 9 97ماهه 9

 

 ارزش    كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 12.5 عراق 2 10 6.5 28.6 6.4 31 پنیرصبحانه 7

 4.2 عراق 120 123 435 2.1 963 4.7 پنیر غذایی 8

پنیر آب 9  1 پاکستان 48 58 1 1.2 1.4 1.9 

 - - 0 0 0 0 0 0 کشک 10

 11 عراق 1 3 27 126 26 131 سایر پنیر ها 11

-8 148 415 214 378 جمـــع کل  13- 173 

97ماهه  9عملكرد صادرات محصوالت لبنی طی   



 گروه كااليي رديف
 درصد تغييرات 96ماهه 9 97ماهه 9

ماهه  9بازار هدف صادراتي  

 صادراتي

 ارزش   کشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

1 
شده بدون قند شیر غلیظ  

(شیر خوراکی)  15 عراق 4 17 24 23 25 27 

 4.2 سوریه 87 95 540 4.5 800 8.8 شیرخشک اطفال 2

-47 23 84 13 44 شیرخشک صنعتی 3  18 عراق -43 

-13 97 97 80 84 ماست 4  77 عراق -16 

-9 68 44 60 40 دوغ 5  27 عراق -11 

 3.4 عراق 100 82 500 2.9 1 5.3 کره 6

97ماهه  9لبنی طیعملكرد صادرات محصوالت   



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

1397ماهه سال9عملكرد صادرات محصوالت لبنی طی   

 گروه كااليي رديف

 درصد تغييرات   1396ماهه 9   1397ماهه 9
 1396توليد سال 

 (هزارتن)

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 2 10 6.5 28 6.4 31 پنیرصبحانه 7

 12میلیون تن شیر خام و  10

میلیون تن فرآورده های لبنی  

براساس آمار وزارت  

و دفتر صنایع   جهادکشاورزی

 غذایی وزارت صمت
 

 120 123 435 2.1 936 4.7 پنیر غذایی 8

پنیر آب 9  1.9 1.4 1.2 1 58 48 

 0 0 0 0 0 0 کشک 10
 1 3 27 126 26 131 سایر پنیر ها 11

-8 248 415 214 378 جمـــع کل  13- 



 

 گروه محصوالت  صناعی تبدیلی
 
 



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت عمده صنایع تبدیلی

 گروه كااليي رديف
 درصد تغييرات 1396نه ماهه   1397نه ماهه

مهمترین کشورهای هدف 
 97ماهه نه صادراتی طی 

 ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 45 41 60 174 87 246 انواع كمپوت و كنسرو 1
 152 عراق

 45 افغانستان

 -28 -25 99 140 71 104 رب گوجه فرنگي 2
 66 عراق

 33 افغانستان

 34 41 45 40 60 56 خميرهای غذايي، ماكاروني و خمير مايه 3
 33 افغانستان

 12.5 عراق

 4 -9 74 99 77 90 انواع كنسانتره و آبميوه 4
 22 افغانستان

 16 پاكستان

 23 23 48 146 59 182 محصوالت خوراكي گوناگون 5
 133 عراق

 19 افغانستان



هزار تن: میلیون دالر      وزن: ارزش  

 عملكرد صادرات محصوالت عمده صنایع تبدیلی

 گروه كااليي رديف
 درصد تغييرات 1396نه ماهه  1397نه  ماهه 

مهمترین کشورهای هدف 
 صادراتی طی  

 1397ماهه  نه 

 ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 115 169 6 2.4 13 6.5 آب معدني و آشاميدني 6
 5 عراق

 1 پاکستان

 77 95 35 48 62 94 روغنهای نباتي 7

 73 افغانستان
 8 عراق

 70 281 70 14 119 55 قند و شکر و فرآورده های آن 8
 21 ترکمنستان

 19 عراق

-4 3 10 3 9 اسانس ها وعرقيات 9  3 
 1 امار ات

 1 عراق

-43 16 15 10 9 نوشيدني ها 10  39- 
 5 ترکیه

 3 عراق

 23 23 458 691 564 853 جمع کل محصوالت صنایع تبدیلی

محاسبه درصد تغییرات و جمع کل قبل از رند شدن اعداد انجام شده است. 



1397بازارهای دارای رشد صادرات صنایع تبدیلی طی نه ماهه  

 كشور گروه كااليي
 صادرات

   97نه ماهه 
 (ميليون دالر)

 صادرات
   96نه ماهه 

 (ميليون دالر)

 درصد رشد

 کمپوت وکنسرو
 359 1 4.8 ترکیه
 42 106 152 عراق

 كنسانتره و آبميوه ها
 103 7.4 15 عراق

 104 4.2 8.6 فدراسیون روسیه

 روغن نباتي 
 132 31.6 73 افغانستان
 77 3.5 6.2 پاکستان

 خوراكيهای گوناگون
 104 2.1 4.3 پاکستان

 32 14.7 19.4 افغانستان

 آب معدني و آشاميدني
 619 0.7 4.8 عراق

 109 0.5 1.1 پاکستان

 وشکر قند
 1120 1.8 2.2 ترکمنستان

 384 4 19.6 عراق



1397بازارهای اصلی دارای کاهش صادرات صنایع تبدیلی طی نه  ماهه  

 كشور گروه كااليي

 صادرات
   97نه ماهه 

 (ميليون دالر)

 صادرات
   96نه ماهه 

 (ميليون دالر)

 درصد كاهش

-21 84 66 عراق رب گوجه فرنگی  

-114 0.5 1.1 عراق اسانس و عرقیات   

 نوشیدنیها 
-38 8.7 5.4 ترکیه  

-55 0.4 0.2 افغانستان  

-102 7.4 15 عراق آبمیوه و کنسانتره  

-132 31.6 73 افغانستان روغن نباتی  

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



صنایع تبدیلیتراز تجاری محصوالت عمده   
 هزار تن: میلیون دالر            وزن: ارزش

 گروه كااليي رديف

 صاردرات
 1397ماهه  نه طی  

 واردات 
 تراز تجاری 1397ماهه  نه طی  

 وزن ارزش وزن ارزش

 213 35 33 87 246 انواع كمپوت و كنسرو 1

 104 0 0 71 104 رب گوجه فرنگي 2

 54 1 1.5 60 56 خميرهای غذايي، ماكاروني و خمير مايه 3

 76 8 14 77 90 انواع كنسانتره و آبميوه 4

 46 20 136 59 182 محصوالت خوراكي گوناگون 5

 6 0.5 0.3 13 6.5 آب معدني و آشاميدني 6
 -634 904 728 62 94 روغنهای نباتي 7

8 
 قند و شکر و  

 فرآورده های آن
55 119 8 7 47 

 -90 13 99 3 9 اسانس ها وعرقيات 9
 8.6 0.3 0.4 10 9 نوشيدني ها 10

 -168 992 1021 564 853 جمـع کل



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت صنایع تبدیلی

 صادرات از حاصل ارز برگشت نحوه ابهامات 

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

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

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

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

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

قیمت ارزان بانکی تسهیالت اخذ در مشکالت 
 



محصوالت صنایع تبدیلی صادرات اهم دالیل کاهش   

 
  فرنگي گوجه رب صادرات كاهش علت  : 

 آب نوسانات از ناشی فرنگی گوجه کشت زیر سطح کاهش بدلیل فرنگی گوجه رب تولید راندمان بودن پائین•

 ( خشکسالی) جاری درسال وهوایی

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

   صادرات از حاصل ارز برگشت نحوه ابهامات•

   صادرات درامر کافی لجستیکی امکانات نبود•

   



محصوالت صنایع تبدیلی صادرات اهم دالیل کاهش   

 
وعرقيات اسانس صادرات كاهش علت : 

 باال بودن هزینه تولید •
 سیستم حمل و نقل ضعف •
 دریافت تسهیالت بانکی با نرخ باال در بهره بازپرداخت تسهیالت•
 فروشی توسط واحدهاي صنعتی وصنفی توسط واحدهاي غیر معتبرخام •
 استفاده از تکنولوژي نوین در فرآوري عرقیات وداروهاي گیاهی  عدم •
 عدم وجود برندهاي قوي صادراتی •
 حضور کمرنگ  شرکتهاي تخصصی مدیریت صادرات•
 حضور جزیره اي در بازارهاي بین المللی وعدم تمایل به استفاده از برند مشترک•
 لزوم مراقبت سیاسی از بازارهاي کشورهاي همسایه•

 


