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مروری بر تجارت هند با ایران

حجم تجارت کاالیی کشور هند در سال  ،2018حدود  831میلیارد دالر بوده که از این میان حدود  508میلیارد دالر آن
مربوط به واردات هند از سایر کشورها و  323میلیارد دالر آن مربوط به صادرات هند به جهان بوده است .بر اساس
آمارهای صندوق بین المللی پول ،رشد اقتصادی آن در سال  2019معادل  6.1درصد برآورد و پیشبینی شده که رشد
اقتصادی این کشور در سال  2020به  7درصد برسد .از میان کشورهای طرف معامله هند ،ایران دهمین کشور در
مبادی عمده وارداتی هند بوده بطوریکه حدود  3درصد از کل واردات  508میلیارد دالری هند از کشور ایران انجام شده
است .سهم بزرگی از واردات هند از ایران مربوط به اقالم فرآورده نفتی است .در این گزارش ،به بررسی مختصری از
وضعیت تجاری هند با جهان و روابط آن با ایران پرداخته میشود.
یم
تهیه شده توسط طارهه کر ی دستنایی
دی ماه 1398
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شاخصهای مهم اقتصادی هند










طبق آخرین آمارهای صندوق بینالمللی پول 1اقتصاد هند  126امین اقتصاد بزرگ جهان براساس برابری قدرت
خرید ( )PPPاست .سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  2018حدود  7.9هزار دالر بوده و انتظار میرود
طی سالهای  2019و  2020به ترتیب به  8.4هزار دالر و  9هزار دالر برسد.
رشد اقتصادی هند طبق آمار صندوق بینالمللی پول در سال  2018حدود  6.8درصد بوده که این نرخ برای سال
 2019با کاهش  0.7واحد درصدی ،حدود  6.1درصد برآورد شده است .همچنین پیشبینی شده که در سال 2020
هند به رشد اقتصادی  7درصدی دست یابد .این در حالی است که طبق آمار بانک جهانی در سال  2019رشد
اقتصادی این کشور  6.8درصد برآورد شده و طبق پیشبینی این بانک در سال  2020سرعت رشد اقتصادی هند
کاهش یافته و به  5درصد خواهد رسید.
جمعیت هند در سال  ،2018حدود  1.33میلیارد نفر بوده و پیشبینی میشود طی دو سال آینده این کشور با
افزایش جمعیت به میزان  18میلیون نفر روبهرو شود.
نرخ بیکاری هند در سال  2018حدود  2.6درصد تعیین و در سال  2019نیز مشابه سال قبل ،برآورد شده است.
نرخ تورم هند در سال  2018معادل  3.4درصد بوده است .طبق برآورد صندوق بینالمللی پول نرخ تورم هند در
سال  2019نسبت به سال  2018تغییری نداشته اما پیشبینی نشان میدهد که در سال  2020نرخ تورم هند به
 4.1درصد افزایش خواهد یافت.
در سال  ،2018میزان جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی هند  42.3میلیارد دالر و جریان خروجی آن نیز
 11میلیارد دالر برآورد شده است .میزان انباشت جریان ورودی و جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز
در پایان سال  2018به ترتیب  386.3میلیارد دالر و  166.2میلیارد دالر بوده است.

 طبق برآورد صندوق بینالمللی پول انتظار میرود سرعت رشد حجم صادرات و واردات کاال و خدمات هند در سال
 2019کاهش یابد بهطوریکه به ترتیب با رشد  4.4درصدی و  4.1درصدی نسبت به سال قبل روبرو شود.
همچنین پیشبینی میشود که نرخ رشد حجم صادرات و واردات کاال در سال  2020با افزایش  0.5واحد درصدی
نسبت به سال قبل و نرخ رشد واردات کاال و خدمات در سال  2020با افزایش  3.5واحد درصدی مواجه شوند.
جدول  -1وضعیت شاخصهای اقتصادی هند طی سال  2018و برآورد و پیشبینی آن در سال  2019و 2020
شاخص
سرانه تولید ناخالص داخلی

واحد
براساس  ،PPPدالر

رشد اقتصادی (صندوق بین المللی پول)

درصد

رشد اقتصادی (بانک جهانی)

درصد
میلیون نفر

جمعیت
نرخ بیکاری

درصد

تورم

درصد
میلیارد دالر

جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
 1اکتبر 2019
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جدول  -1وضعیت شاخصهای اقتصادی هند طی سال  2018و برآورد و پیشبینی آن در سال  2019و 2020
واحد







میلیارد دالر







نرخ رشد حجم صادرات کاال و خدمات

درصد







نرخ رشد حجم واردات کاال و خدمات

درصد







شاخص
جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی

منبع دادههاWorld Bank ،IMF، UNCTAD :

تجارت کاالیی کشور هند
براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی

 کشور هند در سال  2018به میزان  830.6میلیارد دالر تجارت کاالیی با جهان داشته که از این میان 507.6
میلیارد دالر آن مربوط به واردات هند از جهان و  323.1میلیارد دالر آن مربوط به صادرات هند به جهان بوده
است.
 صادرات و واردات کاالیی هند که از سال  2001تا  2008روندی صعودی داشته در سال  2009با کاهش
مواجه میشود اما در سالهای  2010و  2011مجداً روند افزایشی در پیش میگیرد .عالوه بر این در سه سال
متوالی  2014تا  2016نیز صادرات و وارداتی کاالیی هند نسبت به سال قبل خود کاهش مییابد اما پس از
آن مجدداً روند افزایشی داشته است.
 از سال  2017واردات هند از جهان افزایش یافته تا در سال  2018به بیشترین رقم از سال  2001به بعد
میرسد.
 صادرات هند نیز از سال  2017به بعد روند افزایشی داشته و در سال  2018صادرات هند به جهان به حدود
 323میلیارد دالر رسیده که این رقم کمی از بیشترین صادرات هند در سال ( 2013از ابتدای  2001تا کنون)
کمتر است.
 تراز تجاری هند طی سالهای  2001الی  2018همواره منفی بوده است .بیشترین کسری تجاری این کشور
در سال  ( 2012به میزان  199.4میلیارد دالر) بوده که کاهش صادرات همراه با افزایش واردات در این سال
منجر به کسری تجاری شدید در آن شده است .از سال  2016تا  2018کسری تجاری هند به طور متوالی
افزایش یافته است.
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نمودار  -1صادرات و واردات کاالیی هند از سال  2001تا -2018میلیارد دالر
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منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

اقالم عمده صادراتی و وارداتی هند

 بیشترین ارزش صادرات هند مربوط به «سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری» با کد
تعرفه  271019بوده که کشور هند در سال  2018حدود  32میلیارد دالر از این کد تعرفه صادر کرده و این
گروه کاالیی سهم  9.9درصدی از کل صادرات این کشور را تشکیل داده است .پس از آن ،گروههای کاالیی
« سایر الماس ،حتی کارشده ،ولی سوارنشده و کار گذارده نشده» و «روغنهای سبک و فرآوردههای آن» با
سهم حدود  7.5درصد و  4.6درصد جزو اقالم عمده صادراتی هند در سال  2018بودهاند(جدول.)2
 20 قلم عمده کاالی صادراتی هند مطابق جدول  2در مجموع  135میلیارد دالر بوده که حدود  42درصد از
صادرات کاالیی هند را به خود اختصاص داده است (جدول .)2
« نفت خام ( )Petroleum Oilو روغن حاصل از مواد معدنی قیری ،خام» با کد تعرفه  270900بیشترین
ارزش واردات هند در سال  2018را به خود اختصاص داده است .واردات هند از این کد تعرفه  114.5میلیارد
دالر بوده که سهم حدود  22.6درصدی از ارزش کل واردات این کشور را تشکیل داده است« .دیگر اشکال
خام طال برای مصارف غیرپولی» با کد تعرفه  710812و «سایر زغال سنگها» با کد تعرفه  270119با
سهمهای به ترتیب  6.2درصد و  4.5درصدی از ارزش کل واردات دو قلم عمده وارداتی بعدی بودهاند
(جدول.)3
 20 قلم عمده وارداتی کاالیی کشور هند مطابق جدول  3حدود  262میلیارد دالر بوده که سهم حدود 52
درصدی از کل واردات کاالیی هند را تشکیل میدهد (جدول)3
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جدول  20 -2قلم عمده صادرات کاالیی هند در سال 2018
کد
تعرفه
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4.

شرح محصول

شش
رقمی





صادرات هند به

سهم از کل

سایر روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری
سایر الماس،حتی کارشده ،ولی سوارنشده و کار گذارده نشده.
روغنهای سبک و فرآوردههای آن
زیرورآالت یا جواهرات از سایر فلزات رانبها حتی آبکاری شده ،روکش شده یا پوشیده شده با فلزات گرانبها
داروهای (باستثنای محصوالت شماره  30 05 ،30 02یا  )30 06متشکل از محصوالت مخلوط شده یا
نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری ،عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله آنهاییکه از
طریق عبور از پوست تجویز شدهاند) یا به صورت بستهبندی برای خردهفروشی.
برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده ،حتی صیقلی یا براق شده
سایر انواع میگو ،یخ زده
گوشت گاو منجمد بی استخوان
اتومبیل سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل اشخاص که حجم سیلندر آن از  1000سیسی
بیشتر بوده اما از  1500سیسی بیشتر نباشد
توربوجتها ( ،)Turbo-jetsتوربوپراپلرها )(Turbo-propellersو سایرتوربینهایگازی با قدرت
پرتاب بیشتر از  25کیلو نیوتن ((KN
آلومینیوم غیر ممزوج
سایر اجزا و قطعات وسایل نقلیه موتوری مشمول تعرفه  8701تا 8705
پارازایلن ))p-Xylene
پنبه ،حالجی نشده یا شانه نزده.
اتومبیل های سواری با حجم سیلندر بیشتر از  1500سانتیمتر مکعب اما از  3000سانتیمتر مکعب بیشتر
نباشد
موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیش از  50سی سی که از  250سی
سی بیشتر نباشد
تیشرت ) ،(T-shirtزیرپوش چسبان و همانند ،کشباف یا قالبباف از پنبه
سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر
سایر وسایل نقلیه موتوری با موتور پیستونی درونسوز جرقه ای -احتراقی تناوبی با حجم سیلندر تا 1000
سی سی
الماس کار نشده به صورت ساده اره شده ،شکافته شده یا تراش داده شده

مجمع ردیف های تعرفه فوق
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

جدول  20 -3قلم عمده واردات کاالیی هند در سال 2018
کد

واردات هند از

سهم از کل

جهان

واردات هند

(میلیارد دالر)

درصد



نفت خام ( )oil Petroleumو روغنحاصل از مواد معدنی قیری ،خام









دیگر اشکال خام طال برای مصارف غیر پولی









تعرفه

شرح محصول

شش
رقمی

سایر زغال سنگها
الماس کار نشده به صورت ساده اره شده ،شکافته شده یا تراش داده شده
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جدول  20 -3قلم عمده واردات کاالیی هند در سال 2018
کد
تعرفه

شرح محصول

شش
رقمی



گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل
سایر الماس،حتی کارشده ،ولی سوارنشده و کار گذارده نشده.
اجزا و قطعات دستگاههای تلفن ،شامل تلفنهایی برای شبکههای رادیو تلفنی یا سایر شبکههای بیسیم؛ سایر
دستگاهها جهت انتقال یا دریافت صدا ،تصویر یا سایر دادهها ،شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبکه
با سیم یا بیسیم
ماشین هایی برای دریافت ،تبدیل و ارسال یا بسامدافزایی صدا ،تصویر یا سایر دادهها شامل دستگاه سوئیچینگ
و مسیر گزینی

واردات هند از

سهم از کل

جهان

واردات هند

(میلیارد دالر)

درصد















بوتان مایع شده (به استثنای خلوص بیشتر یا مساوی  95درصد nبوتان یا ایزوبوتان)









پردازشگرها و کنترلکنندهها ،خواه با حافظهها ،مبدلها ( ،)Convertersمدارهای منطقی (،)Logic
آمپلیفایرها ،ساعت و مدارهای زمانسنج ،یا سایر مدارها توأمان شده یا نشده باشند













وسایل نیمههادی حساس در برابر نور ،همچنین قوههای نوری حتی جفت و جور شده به صورت مدول یا آماده
شده به صورت پانل؛ دیودهای ساطع نور





هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک)









توربوجتها ( ،)jets-Turboتوربوپراپلرها ( )propellers-Turboوسایرتوربینهایگازی با قدرت
پرتاب بیشتر از  25کیلو نیوتن ()KN







قراضه و ضایعات آلومینیوم
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سایر نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری غیر خام
روغن پالم خالص

نقره خام
پروپان مایع شده
ماشینهای خودکار دادهپردازی

سنگ مس و کنسانترههای آن

مجمع ردیف های تعرفه فوق
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

مقاصد عمده صادراتی هند

 بزرگترین شریک تجاری هند در بخش صادرات ،ایاالت متحده آمریکا است به طوریکه  16درصد از صادرات
هند در سال  2018به این کشور بوده است.
 امارات متحده عربی و چین نیز رتبه های دوم و سوم بزرگترین مقاصد صادراتی چین را به خود اختصاص
دادهاند .صادرات هند به امارات  9درصد و به چین  5.1درصد از کل صادرات هند را تشکیل میدهد.
 مطابق جدول  ،4صادرات هند به  20مقصد عمده صادراتی این کشور در مجموع  220میلیارد دالر بوده که
سهم  68درصدی از کل صادرات هند را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول  20 -4مقصد عمده صادراتی هند در سال 2018
ردیف
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مقاصد صادراتی

ایاالت متحده آمریکا
امارات متحده عربی
چین
هنگ کنگ
سنگاپور
انگلستان
آلمان
بنگالدش
هلند
نپال
بلژیک
ویتنام
مالزی
ایتالیا
عربستان سعودی
ترکیه
فرانسه
کره جنوبی
اندونزی
ژاپن

مجموع کشورهای فوق

ارزش صادرات ( 2018میلیارد دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)
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مبادی عمده وارداتی هند

 در سال  2018بیشترین واردات هند از کشور چین بوده بطوریکه  73میلیارد دالر کاال از چین به کشور هند
وارد شده است .این میزان سهم  14.5درصدی از کل واردات هند از جهان را شامل میشود.
 ایاالت متحده آمریکا با  32.6میلیارد دالر و عربستان سعودی با  28.4میلیارد دالر پس از کشور چین در
جایگاه بعدی بزرگترین صادرکنندگان به هند قرار گرفتند .سهم آمریکا از واردات هند  6.4درصد و سهم
عربستان  5.4درصد است.
 عراق پنجمین مبدا عمده وارداتی کشور هند بوده که با صادرات  23.1میلیارد دالری خود به هند سهم 4.5
درصدی از واردات این کشور را به خود اختصاص داده است.
 واردات هند از ایران در سال  14.8 ،2018میلیارد بوده و لذا ایران در میان مبادی عمده وارداتی هند در
جایگاه دهم قرار دارد .سهم ایران از تامین نیاز وارداتی هند  2.9درصد بوده است.
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جدول  20 -5مبدا عمده وارداتی هند در سال 2018
ردیف


3
4
5
6
7





3
4
5
6
7




مبادی وارداتی

ارزش وارات ( 2018میلیارد دالر)

سهم از کل واردات (درصد)





















377.6





















74.4

چین
ایاالت متحده آمریکا
عربستان سعودی

امارات متحده عربی
عراق
سوئیس
کره جنوبی
اندونزی
هنگ کنگ
ایران
سنگاپور
استرالیا
آلمان
ژاپن
نیجریه
قطر
مالزی
بلژیک
کویت
تایلند

مجموع کشورهای فوق
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

تجارت خدمات کشور هند
براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی

 براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،هند در سال  2018حدود  205میلیارد دالر صادرات خدمات و حدود
 177میلیارد دالر واردات خدمات داشته است.
 بیشترین سهم از صادرات خدمات در هند به بخش خدمات ارتباطات ،رایانه و اطالعات با سهم حدود 28
درصد اختصاص داشته و پس از آن سفر و گردشگری با  14درصد و حمل و نقل با  9درصد قرار دارد.
 در بخش واردات ،خدمات حمل و نقل با سهم حدود  38درصدی بیشترین سهم را از واردات خدمات در هند
در سال  2018به خود اختصاص داده است (نمودار  2و .)3
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نمودار  -2ترکیب صادرات خدمات هند در سال 2018

نمودار  -3ترکیب واردات خدمات هند در سال 2018

حمل و نقل
%9

سایر

سایر

%15

%23

خدمات

حمل و نقل

ارتباطات،

%38

رایانه و
اطالعات

سایر

%28

خدمات
سفر
وگردشگری
%14

سایر خدمات

کسب و کار

سفر و

%32

گردشگری
ساخت

کسب و کار
%22

%12

و ساز

خدمات ارتباطات ،رایانه و اطالعات

%2

ساخت و ساز

%4

منبع داده ها :مرکز تجارت بینالمللی

تجارت کاالیی ایران و هند
براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی









براساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی ،از میان  17.6میلیارد دالر تجارت کاالیی هند با ایران ،ارزش
صادرات کاالیی هند به ایران در سال  ،2018حدود  2.9میلیارد دالر بوده که حدود  9.0درصد از ارزش کل
صادرات هند را تشکیل میدهد .همچنین کل واردات کاالیی هند از ایران در سال  2018حدود  14.8میلیارد
دالر بوده و  2.9درصد از واردات هند را به خود اختصاص داده است.
تراز تجاری هند با ایران طی  3سال گذشته همواره مثبت و دارای مازاد تجاری به نفع ایران بوده است .تراز
تجاری ایران با هند در سال  2016برابر با  5.9میلیارد دالر بوده که این رقم در سال  2018به  11.9میلیارد
دالر رسیده و تقریبا دو برابر شده است.
مهمترین کاالی صادراتی هند به ایران« ،برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده ،حتی صیقلی یا براق شده»
با کد تعرفه  100630بوده که حدود  1.2میلیارد دالر از کل ارزش صادرات هند به ایران را به خود اختصاص
داده است .این گروه کاالیی سهم حدود  42درصدی از مجموع صادرات هند به ایران را تشکیل میدهد.
همانطور که پیش تر در جدول  3نشان داده شد ،در میان اقالم عمده وارداتی هند در سال  ،2018بیشترین
میزان واردات متعلق به کد تعرفه  270900با شرح «نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری» بوده
است .میزان واردات هند از ایران در این گروه کاالیی حدود  13میلیارد دالر است و ایران سهم  11.3درصدی
از تامین نیاز وارداتی هند در این گروه کاالیی داشته است.
9
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 پس از نفت خام ،متانول با کد تعرفه  290511بیشترین میزان واردات هند از ایران را به خود اختصاص داده
است.
جدول  20 -6قلم عمده صادراتی هند به ایران بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی در سال  -2018میلیون دالر
ردیف


3

کد
تعرفه




4



5
6
7













3







4



5
6
7















شرح تعرفه
برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده ،حتی صیقلی یا براق شده
الکترود ها از نوع مورد استفاده در کوره
چای سیاه تخمیر شده و چای جزئا تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر
کنجاله و سایر آخالهای جامد ،حتی خردشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن
سویا به دست میآید
اکسید آلومینیم غیر از کورندوم مصنوعی
روغن های اسانسی غیر از روغنه های اسانسی مرکبات ،از سایر نعناها
دانه کنجد
داروهای (باستثنای محصوالت شماره  30 05 ،30 02یا  )30 06متشکل از محصوالت مخلوط شده یا
نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری ،عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله آنهاییکه از
طریق عبور از پوست تجویز شدهاند) یا به صورت بستهبندی برای خردهفروشی.
فرو سیلیکو منگنز
سایر اشیاء دوخته شده و مهیا ،همچنین الگوی لباس
آکریلیک یا مدآکریلیک
حشره کش ها
زردچوبه
موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیش از  50سی سی که از  250سی
سی بیشتر نباشد
منجوق شیشه ای ،مروارید بدلی ،سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبهای بدلی و اشیای کوچک شیشهای همانند
سایر(نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری غیر خام)
سایر ترکیبات عالی
سایر کاغذها و مقواها بدون الیاف حاصل از فرآیند مکانیکی یا حداکثر ده درصد وزن کلی الیاف آنها از این
قبیل تشکیل شده باشد ،به وزن هر متر مربع حداقل  40گرم و حداکثر  150گرم و به صورت رل
پارچه های تاروپود باف که از نوار یا اشکال همانند به دست می آیند
الیاف مصنوعی غیریکسره ،حالجی نشده ،شانه نزده و برای نخ ریسی عمل آوری نشده از ریون ویسکوز

مجموع ردیف های فوق
مجموع کل
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی
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ارزش صادرات
2018





















66.6
53.6

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

جدول  20 -7قلم عمده وارداتی هند از ایران بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی در سال  -2018میلیون دالر
ردیف


3
4
5
6
7





3
4

کد
تعرفه















5



6
7












شرح تعرفه
نفت خام ) )Petroleum oilو روغنحاصل از مواد معدنی قیری ،خام
متانول (الکل متلیک)
اوره حتی به صورت محلول در آب
آمونیاک بدون آب
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده
قیرنفت
بوتان
پروپان مایع شده
سنگ گچ ،انیدریت
خرما
پسته تازه یا خشک  ،درون غالف سخت
پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از  94درصد یا بیشتر به اشکال ابتدائی
پسته تازه یا خشک  ،بدون غالف سخت
سایر نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری غیر خام
الکیل بنزنها مخلوطشده و الکیلنفتالنهای مخلوط شده :غیر از آنهایی که مشمول شمارههای 07
 27و  29 02میباشند
هیدروکسید سدیم به صورت محلول در آب (محلول قلیایی سود سوزآور)
پلیمرهای کلروروینیل ،به اشکال ابتدایی مخلوط نشده با سایر مواد
تولوئن
کیوی تازه
سایر وازلین؛ موم پارافین ،موم نفتی با ذرات ریزمتبلور« ،موم اسالک» ) ،(Slack Waxاوزوکریت،
موم لینییت ،موم تورب ،سایر مومهای معدنی و محصوالت مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به
دست میآیند ،حتی رنگ شده

مجموع ردیف های فوق

ارزش صادرات
2018




















11.6
14590

مجموع کل
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

14768.7

تجارت کاالیی ایران و هند براساس آمارهای گمرک ایران

 بررسی آمارهای تجارت کاالیی بدون نفت خام ایران با هند براساس آمارهای گمرک نشان میدهد واردات
ایران از هند در سالهای  1394و  1395کاهش یافته اما از سال  1396مجددا روند افزایشی در پیش گرفته تا
در سال  1397به حدود  2.8میلیارد دالر برسد .این رقم همچنان از رقم واردات ایران از هند در سال 1393
(حدود  3.8میلیارد دالر) پایینتر است.
 مطابق آمار گمرک ایران ،صادرات ایران به هند در سال  1397کاهش یافته و به رقم حدود  2میلیارد دالر
رسیده است .صادرات ایران به هند در سال  1397در کمترین مقدار خود از سال  1393بوده است .تفاوت قابل
توجه آمار صادرات ایران به هند (گمرک) با واردات هند از ایران (مرکز تجارت بین المللی) به علت حذف کد
 270900در آمارهای گمرک ایران است.
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نمودار  -4روند ارزش صادرات کاالیی بدون نفت خام ایران به هند و واردات ایران از این
کشور طی سالهای  -1393-1397میلیارد دالر
صادرات ایران به هند

واردات ایران از هند

3.
.7

.
.

.7
.3

.

.3

1396

1397

.5

.

1395

1394

4.5
4
3.5
3
.5

.5

.5


1393

منبع دادهها :گمرک ایران

در فهرست اقالم عمده صادراتی ایران به هند «متانول» با ارزش صادرات حدود  383میلیون دالری ( این رقم بر
اساس آمار مرکز تجارت بین المللی  485میلیون دالر بوده) مهمترین کاالی صادراتی ایران به هند2و «برنج نیمه سفید
و کامل سفید» با ارزش واردات حدود  1.4میلیون دالری(مشابه اطالعات مرکز تجارت بین المللی) ،مهمترین کاالی
وارداتی ایران از این کشور است .جدول 8و  9اقالم عمده صادراتی ایران به هند و وارداتی ایران از هند را بر اساس آمار
گمرک ایران نشان میدهد.
جدول  20 -8قلم عمده صادراتی بدون نفت خامایران به هند در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران -هزارتن و میلیون دالر
شرح تعرفه

تعرفه

ردیف




متانول





اوره حتی به صورت محلول در آب

3



آمونیاک بدون آب

4



قیرنفت

5



تولوئن

6



پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر

7



خرما مضافتی تازه یا خشک کرده





بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر





سایر پلی کلروروینیل ،مخلوط نشده با سایر مواد به غیر از سوسپانسیون وا مولسیون





آهن و فوالد غیرممزوج ،به اشکال ا بتدا ئی (غیر ازشمش) ،که در جای دیگرذکرنشده.





مغز پسته تازه یا خشک





سوسپانسیون پلی (کلروروینیل) مخلوط نشده با سایر مواد

3



پسته ها با پوست تازه یا خشک

 2آمار صادرات نفت خام در آمار گمرک وجود ندارد.

12

وزن

ارزش
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جدول  20 -8قلم عمده صادراتی بدون نفت خامایران به هند در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران -هزارتن و میلیون دالر
شرح تعرفه

تعرفه

ردیف
4



سرب تصفیه شده بصورت کارنشده

5



سایر موم های نفتی و معدنی غیر مذکور در جای دیگر

6



سایر ا ترالکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یا نیتروزه آن ها ،غیر مذکور در جای دیگر

7



الکیل بنزن خطی )(LAB





کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده





روغن پایه معدنی





کنسانتره آهن

مجموع ردیف های فوق
مجموع کل
منبع دادهها :گمرک ایران

وزن

ارزش








4657.4
34.6








5.7
44.65

جدول 20 -9قلم عمده وارداتی ایران از هند در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران -هزار تن و میلیون دالر
شرح تعرفه

ردیف

تعرفه






3




4



کنجاله ( )(Oilcakeو سایر آخال های جامد ،حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله
که از استخراج روغن سویا به دست می آید.

5



اکسید آلومینیم غیر از کورندوم مصنوعی



6



سایرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل  40وحدا کثر  g150به شکل رول بدون الیاف یا باحدا
کثر0





7









فروسیلیکومنگنز.





فرومنگنز دارای بیش از  %2وزنی کربن





چای سیاه (تخمیرشده) وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010





سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند









ا لیاف سنتتیک غیریکسره ،ا زآکریلیک یامد آکریلیک ،حالجی نشده،شانه نزده یا برای نخ ریسی عمل
اوری نشده






3
4





زردچوبه بجز ردیفهای  09103010و 09103020





ا لیاف مصنوعی غیریکسره ،از ویسکوزریون ،حالجی نشده ،شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده





دانه کنجد حتی خرد شده





5



محصوالت تخت نوردشده از سایر فوالدهای ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غیر طومار با پنهای
بیش از  1200میلیمتر





6
7










موز سبز تازه یا خشک کرده





سایر قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو





سایرآنتی بیوتیها غیر مذکور در جای دیگر





واکسنها برای پزشکی





دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک ،ا زآکریلیک یا مدآکریلیک.





744.4

5.3

وزن

ارزش





چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئا تخمیر شده کوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی





الکترودهای زغالی برای کوره ها










برنج نیمه سفیدشده(Rice) Semi milledیا برنج کامل سفید شده ( Wholly milled
) Riceحتی صیقلی یا براق شده

مجموع ردیف های فوق
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جدول 20 -9قلم عمده وارداتی ایران از هند در سال  1397براساس آمارهای گمرک ایران -هزار تن و میلیون دالر
ردیف

شرح تعرفه

تعرفه

مجموع کل

وزن

ارزش

34

76.56

منبع دادهها :گمرک ایران

تجارت کاالیی هند با ایران و خاورمیانه
 بر اساس آمارهای مرکز تجارت بین المللی ،کشور هند در سال  2018از مجموع حدود  508میلیارد دالر
واردات از جهان ،حدود  122میلیارد دالر را از منطقه خاورمیانه که حدود  15میلیارد آن را از کشور ایران وارد
کرده است.
 واردات هند از جهان در سال  2018نسبت به سال  2017با رشد  14.3درصدی مواجه شده است.
 سهم خاورمیانه در تامین نیاز وارداتی هند در سال  2018حدود  24درصد بوده که این سهم نسبت به
سالهای  2017و  2016افزایش یافته است .سهم ایران از کل صادرات خاورمیانه به هند از  11.1درصد در
سال  2016به  12.1درصد در سال  2018رسیده است.
 سهم ایران در تامین نیاز وارداتی هند در سال  2018حدود  3درصد بوده که این سهم نیز نسبت به سالهای
 2017و  2018افزایش یافته است.
 در سال  2018نسبت به سال  2017واردات هند از خاورمیانه با رشد حدود  31درصدی و واردات آن از ایران با
رشد حدود  33درصدی مواجه شده است.
جدول  -10واردات هند از ایران و خاورمیانه-میلیارد دالر
7
6



خاورمیانه










جهان
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444.5

57.5

ایران
منبع دادهها :مرکز تجارت بینالمللی

با وجود رشد  33.5درصدی واردات هند از ایران در سال  2018بخش عمده این رشد ناشی از افزایش صادرات کاالهای
نفتی تحت تعرفه  2709بوده است .در حالی که در برخی ازکاالهای عمده صادراتی ایران در این سال شاهد افت
صادرات ایران به هند بودهایم و نکته جالب این است که درمورد این کاالها کل واردات هند از جهان نه تنها کاهش
نداشته بلکه با افزایش همراه بوده است .از جمله این کاالها میتوان به «کودهای معدنی» با کد تعرفه « ،3102پسته»
تحت کد تعرفه « ،0802وینیل کلراید» با کد تعرفه « ،3904پلی کربناتها» با کد تعرفه « ،3907فوالد و محصوالت
فوالدی» در فصل « ،72شیشه تخت» با کد تعرفه  7005و «الستیک» در فصل  40اشاره کرد .به عنوان نمونه،
واردات پلی وینیل کلراید هند از ایران از  98میلیون دالر در سال  2017به  17میلیون دالر در سال  2018با نرخ 83
درصد کاهش یافته در حالیکه واردات هند از جهان در این کاال از  1.97میلیارد دالر در سال  2017به  2.3میلیارد دالر
در سال  2018با نرخ  17درصد رشد داشته است .با توجه به مطالب فوق ارجح است ضمن تالش برای جلوگیری از
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

افت صادرات کاالیی ایران ترتیبی اتخاذ شود تا زمینهها و فرصتهای جدید برای سایر کاالهای دارای پتانسیل
صادراتی به هند نیز شناسایی و توسعه داده شود.
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