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 نكاتي درخصوص ابهامات اضافه شدن گاز طبيعي 

 1395به آمار صادرات غيرنفتي در سال 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 مقدمه

آمار ارائه شده درخصوص صادرات كااليي توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران شامل  1394تا انتهاي سال 

اين عنوان تغيير يافته و آمار  1395بوده كه در سال  صادرات غيرنفتي )بجز نفت، گاز و تجارت چمداني(

اعالم شده است. اعمال اين اصالح اين ابهام  )بجز نفت و تجارت چمداني( صادرات غيرنفتيمنتشره شامل 

اقالم صادرات  ءجز طبيعي گاز، صادرات غيرنفتيي گذشته در آمار صادرات هاسالكند كه گويا در را ايجاد مي

وع موجب اضافه شده است. اين موض غيرنفتياين رقم به آمار صادرات  1395نبوده است و در آمار سال  غيرنفتي

بروز ابهاماتي جدي در مباحث كارشناسي درخصوص آمار رشد مثبت صادرات غيرنفتي و بهبود تراز تجاري شده 

 شود به برخي از ابهامات پاسخ داده شود. كه در اين گزارش تالش مي

 

 بيان مسئله

كاالهاي نفتي و مشتقات اي از صادرات كشور را محصولي در ايران، حجم عمدهبا توجه به مقتضيات اقتصاد تك

تفكيك بين رو در آمارهاي ارائه شده درخصوص صادرات كاال ازسوي مراجع ذيربط، ايندهد. ازآن تشكيل مي

. در آمار ارائه شده ازسوي گمرك صادرات كاالهاي غيرنفتي و نفتي از اهميت بااليي برخوردار است

غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي )بدون احتساب با عنوان صادرات  1394جمهوري اسالمي ايران در سال 

صادرات غيرنفتي محسوب نشده است  ءجز طبيعي رسيد كه صادرات گازنظر مينفت، گاز و تجارت چمداني(، به

جمهوري اسالمي هاي مقدماتي گمرك گزارشدر  آمار مربوطه هاي اخير با عوض شدن عنوانرو در ماهازاين

اين ابهام ايجاد  «ي(غيرنفتي با احتسابات ميعانات گازي )بدون احتساب نفت و تجارت چمدانصادرات » بهايران 

 6 شد كه گويا صادرات گاز به آمار صادرات غيرنفتي اضافه شده است و همين موضوع باعث افزايش رشد حدوداً

ع آن تراز تجاري تبنسبت به سنوات گذشته شده و به 1395ماهه نخست سال  6در  غيرنفتيدرصدي صادرات 

 نيز مثبت اعالم شده است. 

با احتساب  غيرنفتيآمار تجارت خارجي كشور در حوزه صادرات، طي سنوات قبل در دو بخش صادرات 

ي قبل براي كاالي ميعانات هاسالشد. از آنجايي كه در ميعانات گازي و بدون احتساب ميعانات گازي اعالم مي

گازهاي طبيعي مايع شده به همراه ساير »مستقلي وجود نداشت، لذا با شرح گازي رديف )كد( تعرفه مجزا و 

شد. با عنايت به اينكه در كتاب مقررات صادرات و واردات سال اظهار مي 27111190، ذيل رديف تعرفه «گازها

 ، لذا جهت ميعانات گازي منظور گرديده 27090010بار رديف تعرفه مجزايي با كد تعرفه ، براي نخستين1395
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صورت مجزا و هر يك در ذيل كد تعرفه از ابتداي سال جاري، صادرات دو كاالي ميعانات گازي و گازهاي طبيعي مايع شده به

 گردد.خود منظور ميمختص به

سازي بيشتر تعرفه مربوط به گاز طبيعي در گروه كااليي پتروشيمي قرار دارد، لذا جهت شفاف از طرفي با توجه به اينكه كد 

و نشان دادن مقايسه ميزان صادرات اين كاال در هفت ماهه سال جاري و مدت مشابه سال گذشته، اين كاال از رديف گروه كااليي 

  1ايران آورده شده است.هوري اسالمي جماي در جداول آماري گمرك پتروشيمي خارج و در رديف جداگانه

ارائه  1394ماهه سال  هفتطي  به تفكيك كاالها مقدماتي يگمرك جمهوري اسالمي ايران در گزارش تحليل كه جدولي

 بود.  سايركاالها( اشاره شده -محصوالت پتروشيمي -بندي )ميعانات گازيتنها به سه طبقه 1مطابق جدول شماره  كرده بود

 

 محصوالت پتروشيمي ه تفكيك ميعانات گازي،كاالهاي غيرنفتي باي صادرات قطعي . آمار مقايسهجدول 

 )ميليون دالر(     1394و تجارت چمداني( و ساير كاالها طي هفت ماهه سال  گاز) بجز نفت،     

 درصد تغييرات نسبت به سال قبل 1393سال  ههفت ماه 1394سال هفت ماهه  نام متغير

 -77/40 8.234 4.877 گازي ميعانات

 01/0 8.204 8.205 محصوالت پتروشيمي

 -78/7 11.982 11.049 ساير كاال

 -09/15 28.420 24.131 جمع كل

   .www.irica.gov.ir  :سايت رسمي گمرك جمهوري اسالمي ايران به آدرس  خذ:أم

 

است.  منتشر شده 2به شكل جدول شماره  با تغييراتي مواجه شده و عنوان و محتوادر  1جدول شماره  1395در سال 

شود كه آمار صادرات گاز گونه به ذهن خواننده متبادر مياين 1شود مطابق عنوان جدول شماره طور كه مشاهده ميهمان

 .آمار صادرات غيرنفتي نيست جمعسر طبيعي جزء
 

 آمار صادرات قطعي به تفكيك ميعانات گازي، پتروشيمي، گاز طبيعي . 2 جدول

 )ميليون دالر(     1395 و ساير كاالها طي هفت ماهه سال        
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وجود آمده گوياي آن است كه گاز طبيعي مايع شده در سنوات گذشته نيز در آمار صادرات غيرنفتي محاسبه بررسي ابهام به 

شد و تفكيك صورت گرفته با توجه به تعريف رديف تعرفه مستقلي براي ميعانات و به سرجمع صادرات ميعانات گازي افزوده مي

بر افزودن آمار صادرات ابهامات مطرح شده مبنيشده است و  ، انجام1395گازي در كتاب مقررات صادرات و واردات سال 

هاي اخير با توجه به توضيحات ارائه شده ازسوي نهاد مربوطه رفع در ماه غيرنفتيگاز طبيعي به آمار صادرات 

از ابتداي سال جاري آماري تحت عنوان گاز به سرجمع صادرات  هاي واصله از گمرك ايران،مطابق گزارش بنابراينگردد. مي

مستقل براي كاالي ميعانات گازي در كتاب  تفكيك آماري طبق تعريف كد تعرفه نشده است و صرفاً كاستهغيرنفتي افزوده يا 

 بين صادرات ميعانات گازي و گاز طبيعي انجام شده است.  1395مقررات صادرات و واردات سال 

ي گذشته، عنوان جداول آماري هاسالطي  جمهوري اسالمي ايرانهاي تحليل مقدماتي گمرك حال در گزارشنبا اي

 اشكاالتيداراي و تجارت چمداني(  گازبر صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي )بدون احتساب نفت، مبني

 شد.به سرجمع ميعانات گازي افزوده مي طبيعي شد نيز گازي گذشته ارائه ميهاسالبوده و در تمامي آماري كه در 

ي گذشته بررسي تا از تكرار موارد مشابه در سنوات هاسال عنوان آمار ارائه شده در دربروز اشتباه فوق رو الزم است داليل ازاين

 گذشته را تحت تأثير قرار دهد. يهاسالهاي كارشناسي ارائه شده در تواند برخي از تحليلآتي جلوگيري شود زيرا اين اتفاق مي

از  سهميدهد و بخشي از صادرات صنعتي كشور را صادرات محصوالت پتروشيمي تشكيل مي ،بر مطالب فوقعالوه

هاي هاي نفتي و فرآوردهرششوند مثل پروپان، بوتان و گاز مايع، بهاي پتروشيمي صادر ميعنوان فرآوردهمحصوالتي كه به

اند و اگر افزوده بسيار پايينفزوده بااليي ندارند. اغلب محصوالت پتروشيمي نيز محصوالت مياني با ارزشا، ارزشپااليشگاهي

فروشي مواد قيمت تمام شده محصوالت پتروشيمي واقعي شود آشكار خواهد شد كه ارزش افزوده چنداني ندارند و چه بسا خام

لحاظ منطق اقتصادي و خلق بهرو ازاين 1باشد.تر قرون به صرفهاوليه آنها نسبت به تحويل آن به واحدهاي پتروشيمي م

خارج  غيرنفتيافزوده كمي دارند را از آمار صادرات توان ميعانات گازي و برخي از كاالهاي پتروشيمي كه ارزشافزوده ميارزش

 و به آمار صادرات نفتي افزود.

، مرجع آماري غيرنفتيبه تغييراتي در نحوه ارائه آمار اقالم صادرات  رساني آمار نيز، هرچند در صورت نيازدرخصوص شيوه اطالع

حال مناسب بود تواند با انجام مطالعات كارشناسي و ارائه داليل توجيهي نسبت به اين تغييرات اقدامات الزم را انجام دهد با اينذيربط مي

تعبير و ابهام نسبت به آمار  ءشد تا سوي سال منتشر مياز ابتدا 1395كه داليل توجيهي مندرج در گزارش هفت ماهه نخست سال 

 منتشر شده ايجاد نشود. 

 

 بنديجمع

دادن رشد مثبت  هاي اخير جهت نشانابهامات مطرح شده درخصوص اضافه شدن گاز طبيعي به آمار صادرات غيرنفتي در ماه

 در گزارش جمهوري اسالمي ايرانبا توجه به توضيحات ارائه شده توسط گمرك  ،صادرات غيرنفتي و مثبت شدن تراز تجاري

بيانگر اين است كه آمار صادرات گاز طبيعي به آمار صادرات  شود. اين توضيحاتمي هفت ماهه منتشر شده در سال جاري رفع

طبيعي در آمار صادرات غيرنفتي افزوده هاي گذشته نيز آمار گاز هاي اخير افزوده نشده است بلكه در دورهدر ماه غيرنفتي
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بر صادرات غيرنفتي با احتساب هاي مقدماتي مبنيهاي ارائه شده در تحليلعنوان گزارش مطابق اين اظهارات شد. بنابراينمي

اتي بوده و موجب بروز ابهام داراي اشكاالتيي گذشته هاسالو تجارت چمداني(، طي  گازميعانات گازي )بدون احتساب نفت، 

صادرات  از آمارگاز طبيعي  صادرات اقدام گمرك جمهوري اسالمي ايران براي تفكيك آماردر اين زمينه شده است و 

 .گرددسازي آمار ارائه شده توسط اين سازمان محسوب ميگامي براي شفاف ،غيرنفتي

 

 پيشنهاد

( در 1395مكفي در زمان تغيير )ابتداي سال هاي آماري، توضيحات ها و يا تفكيكدر صورت تغيير در تعاريف، پايه .1

 هاي كارشناسي جلوگيري شود.هاي مربوط درج شود تا از ايجاد ترديد در آمار و ابهام در تحليلگزارش

توان آمار صادرات گاز، يند توليد، ميآافزوده ايجاد شده در فرهاي كارشناسي درخصوص ارزشطور كلي با توجه به مالكبه .2

كرد تا تصوير خارج سرجمع آمار صادرات غيرنفتي  ازافزوده كمي دارند را و برخي از كاالهاي پتروشيمي كه ارزش ميعانات گازي

هاي موجود در اين بخش( منعكس گردد. ها و كاهشهاي نفت و گاز و افزايشتري از رشد صادرات )فارغ از نوسانات قيمتواقعي

افزوده توسط مراجع ذيربط مالك قرار گيرد كه اين امر نيز پس ميزان خلق ارزش عبارت ديگر در بحث آمار صادرات غيرنفتيبه

قابل توصيه است تا موجب تغييرات مكرر مفاهيم آماري  بعد، از اجماع نظرات كارشناسي ازسوي نهاد متولي در ابتداي سال

  ي گذشته نيز فراهم شود.هاسالنشده و امكان مقايسه آمار با 

 

 

 

 

 


