اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

بررسی واردات  5ماهه نخست 7931

واردات کاالیی کشور در  5ماهه نخست سال  7931نسبت به مدت مشابه سال  7931با کاهش  71درصدی در ارزش و  1درصدی در
میزان واردات مواجه بوده است که یکی از دالیل آن می تواند تحوالت مربوط به رویدادهای ارزی ماه های ابتدایی سال  7931باشد.
عالوه بر این ،تعداد اقالم وارداتی بر حسب کد تعرفه هشت رقمی و متوسط قیمت واردات نیز در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال
 7931کاهش یافته است .گزارش حاضر با توجه به اطالعات ماهانه گمرک ایران به بررسی جزئیتر تغییرات در کاالهای وارداتی و
مبادی مهم وارداتی کشور و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل میپردازد.

شهریور 7931
طارهه کریمی دستنایی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

بررسی ماهانه ارزش واردات در  5ماهه ابتدایی سال  7931نشان میدهد؛ واردات کاالیی در سه ماهه نخست سال،
7
روند افزایشی داشته ،اما سرعت رشد آن کاهش یافته است؛ به طوریکه در اردیبهشت ماه با رشد حدود  93درصدی
نسبت به فروردین ماه به  3.9میلیارد دالر و خردادماه با رشد حدود  3درصدی نسبت به اردیبهشت ماه به  3.5میلیارد
دالر رسیده است ،اما در ماه های تیر و مرداد ارزش واردات کاالیی ،به ترتیب با کاهش  71درصدی و کاهش  5درصد
نسبت به ماه ماقبل خود همراه بوده است .بخشی از کاهش ارزش واردات در تیر ماه  7931می تواند ناشی از تغییرات و
ناهماهنگی های ایجاد شده در فرآیند واردات از تامین ارز تا ترخیص کاالها و همچنین مصوبه ممنوعیت واردات 7993
قلم کاالیی در انتهای ماه خرداد باشد .در مرداد ماه نیز رشد واردات کاهش یافته ،اما از سرعت کاهش آن به مراتب
کاسته شده است.
نکته قابل توجه این است که از اردیبهشت تا مرداد ماه سال  7931ارزش واردات کاالیی کشور از مقادیر متناظر خود در
ماه مشابه سال  7939کمتر بوده است (نمودار.)7
نمودار -1مقایسه واردات کاالیی  5ماهه نخست  1396و - 1397میلیارد دالر

5.1

4.8
4.4

4.2

4.5

4.3

3.9

3.7

:7931/19/91
ممنوعیت واردات
 7993قلم کاال
(گروه چهارم)

:7931/14/73
آغاز بکار بازار ثانویه

مرداد

2.3

تیر

خرداد

ارزش واردات  5ماهه نخست 7931

2.5

 :7931/17/21الزام تامین ارز
واردات بعد از ثبت سفارش

اردیبهشت

فروردین

ارزش واردات  5ماهه نخست 7931
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در  5ماهه نخست سال  7931در مجموع حدود  73میلیون تن کاال به ارزش  7..3میلیارد دالر وارد کشوور شوده کوه
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  9درصدی در وزن واردات و  71درصدی در ارزش واردات مواجه شده اسوت.
عالوه بر کاهش میزان واردات در  5ماهه نخست سال  ،7931متوسط قیمت کاالهای وارداتی بوا کواهش  3درصودی
نسبت به مدت مشابه سال قبل به  7959دالر به ازای هر تن رسیده است .نکته مهمتر اینکه تعداد کاالهای وارداتی (بر
حسب کد تعرفه هشت رقمی) در مقایسه با سال قبل نیز به طور قابل مالحظهای کاهش یافتوه اسوت (حذف 242
ردیف تعرفه هشت رقمی از اقالم وارداتی).

 1با توجه به تعطیالت سال نو ،رشد واردات طبیعی است.
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جدول-1وضعیت کلی واردات کشور در  5ماهه نخست  1931و 1931
وزن-

ارزش-میلیون

متوسط قیمت

تعداد کاالی وارداتی-هشت

تعداد مبادی

هزارتن

دالر

(دالر/تن)

رقمی

وارداتی

واردات  5ماهه







479



واردات  5ماهه







532



رشد (درصد)







4.8

-

1931
1931
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ایران در  5ماه نخست سال  ،7931از  721کشور کاال وارد کرده که کشوهای چین و امارات به ترتیب باا  4.4میلیاارد
دالر و  2.1میلیارد دالر بزرگترین صادر کنندگان کاال به ایران در این مدت بوده اند .در میان این کشورها ،کااهش 23
درصدی ارزش واردات ایران از کشور امارات (با وجود اینکه دومین صادرکننده کاال به ایران بوده) بیشاترین اثار را بار
کاهش واردات کاالیی کشور در مدت مذکور داشته است (ساهم -5.2واحاد درصادی اماارات از کااهش  71درصادی
واردات ایران) .پس از امارات ،کاهش  21درصدی ارزش واردات ایران از کشور ترکیه (سهم  -7.1واحد درصدی ترکیه
از کاهش  71درصدی واردات ایران) بیشترین اثر را در کاهش واردات ایران داشته است( .جدول)2
جدول-2مبادی عمده وارداتی به ترتیب باالترین سهم در کاهش واردات  5-ماهه نخست سال 1931
مبادی وارداتی
1
2
3
4
5

7
8
9
1
11
12
13
14
15
1
17
18
19
2
21
22

امارات متحده عربی
ترکیه
جمهوری کره
آلمان
ایتالیا
انگلستان
فرانسه
هند
پاکستان
تایلند
مالزی
تایوان
بلژیك
اوکراین
غنا
عراق
کویت
آرژانتین
سری النكا
ایرلند
ایاالت متحده آمریكا
سوئد

وزن

ارزش

(هزارتن)

(میلیون دالر)















































سهم از کاهش
ارزش واردات
(واحد درصد)
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رشد ارزش واردات نسبت به مدت

رشد مقدار واردات نسبت به مدت

مشابه سال قبل(درصد)

مشابه سال قبل(درصد)
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همچنین ،واردات ایران از برخی کشورها نیز در  5ماهه نخست  7931با افزایش مواجه بوده است به طوریکه فدراسیون
روسیه سهم  7.9واحد درصدی در رشد واردات ایران داشته اما با توجه به بیشتر بودن تعداد مبادی وارداتی مواجاه باا
کاهش از تعداد مبادی با رشد واردات ،در مجموع واردات ایران در  5ماهه نخست  7931کاهش یافته است .از جمله این
کشورها می توان به روسیه ،عمان و چین اشاره کرد(.جدول)9
جدول-9مبادی عمده وارداتی به ترتیب باالترین سهم درافزایش واردات  5-ماهه نخست سال 1931
مبادی وارداتی

وزن (هزارتن)

ارزش (میلیون دالر)

فدراسیون روسیه



























عمان
چین
سنگاپور
برزيل
استرالیا
اسپانیا
اتريش
قزاقستان
فنالند
آفريقای جنوبی
دانمارك

سهم از رشد

رشد ارزش واردات نسبت به

رشد مقدار واردات نسبت به

ارزش واردات

مدت مشابه سال قبل

مدت مشابه سال قبل

(واحددرصد)

(درصد)

(درصد)

1.3
1.
.
.4
.3
.3
.2
.1
.1
.1
.1
.1
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همانطور که در جدول  7اشاره شده ،در  5ماهه نخست  3131 ،7931قلم کاال با کد تعرفه هشت رقمی وارد کشور شده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث تعداد ردیف تعرفه ،حدود  5درصد کاهش یافته است.
عالوه بر موضوع حذف برخی اقالم از فهرست کاالهای وارداتی کشور در مدت مذکور ،موضوع دیگر کاهش نسبتاً قابل
توجه برخی کاالهای وارداتی است .در میان اقالم عمده وارداتی  5ماهه نخست سال  ،7931کاهش حدود  93درصدی
واردات "سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر  7511سی سی تا  1111سی سی بجز امبوالنس وهیبریدی" با کد
تعرفه "  " موثرترین عامل در کاهش واردات کاالیی بوده است ( سهم  -7.1واحد درصدی ) (جدول.)3
بیشترین واردات در  5ماهه نخست  7931نیز متعلق به "قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری" بوده که نسوبت
به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است (سهم  1.7واحد درصدی از رشد واردات)
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جدول-4اقالم عمده وارداتی به ترتیب باالترین سهم در کاهش واردات 5-ماهه نخست سال 1931
وزن
(هزارتن)

ارزش
(میلیون دالر)

سهم در رشد
(واحددرصد)

رشد ارزش واردات
نسبت به مدت مشابه
سال قبل
(درصد)

رشد مقدار واردات
نسبت به مدت مشابه
سال قبل
(درصد)

8732319

ساير وسايل نقلیه موتوري با حجم سیلندر  0011سي سي تا
 0111سي سي بجز امبوالنس وهیبريدي











151211

روغن دانه آفتابگردان ،روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام
 ،)Carthameخام
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برنج نیمه سفیدشده( )Semi milled Riceيا برنج کامل
سفید شده ( )Wholly milled Riceحتي صیقلي يا براق
شده











234

کنجاله ( )Oilcakeو ساير آخال هاي جامد ،حتي خرد شده يا
به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله که از استخراج روغن سويا
به دست مي آيد.











9887314

831

شرح تعرفه

تعرفه

قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواري رديف  3018بنزيني
با حجم سیلندر  cc0111با ساخت داخل  %01و بیشتر به
استثناي الستیك











موز سبز تازه يا خشك کرده
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