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بازارهای جهانی نخ آکريليک

به حجمجهانی نخ آکريليک صادرات  ميليون دالر و بهای واحد  ٧٣٢هزار تن با ارزش  ١۶۶ 
ميالدی   ٢٠١١-١۵پنج ساله در دوره . ميالدی بالغ گرديد ٢٠١۵دالر در کيلوگرم در سال  ۴/۴

ش فظ لل سالدر .درصد تنزل يافت٢١و٣١صادرات جهانی اين کاال از نظر وزن و ارزش به ترتيب

هزار ۵٧صادراتميالدی صادرکنندگان مهم جهانی نخ آکريليک به ترتيب چين با  ٢٠١۵

جهان٣۴(تن کل از صادرات)درصد با اندونزی تن٣۵، ترکيه)درصد٢١(هزار باو باو ترکيه)درصد٢١(هزار تن٣۵، اندونزی با صادرات )درصد از کل جهان٣۴(تن

بهکه در مجموع از نظر وزن و ارزش می رفتند به شمار ) درصد ١۶(هزار تن  ٢۶صادرات 

٢٠١۶در سال.درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص دادند٨٨و٨۵ترتيب

درصد  ١۶(هزارتن  ١/٢٧به ترتيب کشورهای بنگالدش با حجم واردات ميالدی 

٧/٨(هزار تن  ۶/١۴و کره جنوبی ) درصد ۵/٩(هزار تن  ٩/١۵، ايران )جهاناز 

ارزشدر اين سال . بودندبزرگترين واردکنندگان جهانی نخ آکريليک ) درصد

ايران، )درصد از جهان ١/١۶(ميليون دالر  ١٠٨کشورهای بنگالدش واردات 

4

.بود ) درصد ۴/۶(ميليون دالر  ۴٢و کره جنوبی ) درصد ٧/١٠(ميليون دالر   ٧١



)ميالدی ٢٠١۶ميليون دالر ، (بزرگ جهانی نخ آکريليک ده واردکننده 

سازمان تجارت جهانی: جع



)ميالدی ٢٠١۶، هزار تن (واردکننده بزرگ جهانی نخ آکريليک ده 

سازمان تجارت جهانی: جع



)هزار تن(روند صادرات نخ آکريليک ترکيه به ايران و کل ديگر کشورها 

جهانیسازمان تجارت : مرجع رک ترکيه



)ميليون دالر ، هزار تن(صادرات نخ آکريليک ترکيه به ايران روند رشد 

مقياس سمت چپ وزن و سمت  (سازمان تجارت جهانی و گمرک ترکيه : مرجع
زش ا ت )ا



)ميالدی ٢٠١۶هزار تن ، (بازار بزرگ صادراتی نخ آکريليک ترکيه ده 

جهانیسازمان تجارت : مرجع رک ترکيه



)ميالدی ٢٠١۶، ميليون دالر (بازار بزرگ صادراتی نخ آکريليک ترکيه ده 

جهانیسازمان تجارت : مرجع رک ترکيه



)وزن ، درصد(ساالنه صادرات نخ آکريليک ترکيه به ايران تغييرات 

جهانیسازمان تجارت : مرجع رک ترکيه



تحت پوشش صادراتی ترکيه صادرات ده کاالی اول ميزان 
)٢٠١۶ميليون دالر، (توافقنامه تجارت ترجيحی ايران و ترکيه 

ترکيهگمرک : مرجع



مهم در خصوص صادرات نخ آکريليک ترکيه به ايران موضوعات

نخدرصدی٩۶٠افزايش جهانی صادرات تنها نه تا شد موجب ايران به صادرات صادرات به ايران موجب شد تا نه تنها صادرات جهانی نخ درصدی٩۶افزايش
.شودبرابر  ۵/١آکريليک ترکيه کاهش پيدا نکند که در دو سال گذشته 

که هم اکنون به درصد بود  ٧بازار ايران از صادرات نخ آکريليک ترکيه در حدود  سهم
ش لغ هآ ک ت ا کاال ا ات ا ازا گت ز ا ا ايران بزرگترين بازار صادراتی اين کاال برای ترکيه . نيمی از آن بالغ شده است

  .است

نفوذ کشورميزان به أکريليک نخ استبرابر٢٨واردات واردات کاالهای کل .کل کاالهای وارداتی استبرابر٢٨واردات نخ أکريليک به کشورميزان نفوذ

ترين علت افزايش شديد صادرات نخ آکريليک ترکيه به ايران برخورداری از تخفيف  مهم
یحقوق و عوارض وارداتی تحت پوشش توافقنامه تجارت ترجيحی با ترکيه و از سوی  پ ی ق

.ديگر تخلفات وسيع وارداتی است

.کاالی وارداتی مهم تحت توافقنامه تجارت ترجيحی با ترکيه است چهارمينآکريليک  نخ



پايه داده هایصادرات نخ آکريليک ترکيه به ايران بر حجم 
)هزار تن(ايران و ترکيه گمرکهای 

جهانیسازمان تجارت : مرجع ک های ايران و ترکيه



پايه داده هایصادرات نخ آکريليک ترکيه به ايران بر حجم 
)ميليون دالر(گمرکهای ايران و ترکيه  

جهانیسازمان تجارت : مرجع ک های ايران و ترکيه



داده هایبهای واحد صادراتی نخ آکريليک ترکيه به ايران بر اساس ارزش 
)دالر بر کيلوگرم ، درصد(ارزشی کم اظهاری گمرکهای ايران و ترکيه و ميزان 

جهانیسازمان تجارت : مرجع ک های ايران و ترکيه



بهای واحد صادراتی نخ آکريليک جهان و ترکيه به ايرانارزش 
)٢٠١۶دالر بر کيلوگرم ، (گمرکهای ايران و ترکيه داده های بر اساس 

جهانیسازمان تجارت : مرجع ک های ايران و ترکيه



گمرکی در واردات نخ آکريليک از ترکيهتخلفات

الا ک ل آ نخ ا ا ا شف ا ا ن ا کمتر از نيمی از ارزش ١٣٩۵تعرفه وارداتی پايين نخ آکريليک ترکيه، در سالبا وجود
.نخ وارداتی از ترکيه در گمرک های ايران اظهار شده است

گ شلف ق ش .و هم در ارزش واقع شده استتخلفات وسيع گمرکی هم در حجم

دالر   ٣کمتر از  ١٣٩۵بهای واحد نخ آکريليک وارداتی از ترکيه  در سالدر شرايطی ی ي ر رر ي ر ز ی ر و ي ري خ و ی زبه رر
در کيلوگرم اظهار شده که بهای واحد صادراتی ترکيه به کشورهای ديگر و بهای واحد 

.  در کيلوگرم استدالر  ۵/۴تا  ٣/۴ صادراتی جهانی بين

ميزان تخلفات گمرکی بيش از عرضه باالی نخ آکريليک ترکيه در بازار ايران،   با توجه به
.ذکر شده در اين گزارش است مقادير



ه ک ت از ک ل آک نخ دات ا ات اثرات واردات نخ آکريليک از ترکيهاث

از درصد  ۴٠آکريليک وارداتی  از ترکيه بيش از   سهم نخمصرف داخلی،  با توجه به
. حجم بازار داخلی برآورد می شود

ريال به ميليارد  ١۵٠٠نخ آکريليک از ترکيه منجر به زيان مستقيم حداقل  واردات

.ريال سرمايه کشور شده استميليارد  ۴٠٠٠اقتصاد کشور و عدم بهره برداری از 

پنخ آکريليک با پرداخت ماليات و عوارض پايين منجر به شکل گيری رقابت واردات پ خ
.ناعادالنه بين واحدهای توليد داخلی و ترکيه ای شده است

.در کشور شده استشغل٢۵٠٠نخ آکريليک منجر به از دست رفتن حداقلواردات خ

نرخ ارز و افزايش هزينه های توليد و از سوی ديگر کاهش قابل توجه قيمت  نظر به تثبيت
مشکالت و  های جهانی نخ آکريليک، واردات اين نخ با سرکوب قيمت های فروش،

.معضالت زيادی را برای واحدهای ريسندگی نخ آکريليک ايجاد کرده است 


