
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

های اقتصادیمعاونت بررسی  
 

 بررسی بازار پوشاک ایران

 022های مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری به طور متوسط ساالنه حدود یک میلیون و براساس داده

توان گفت کنند. با توجه به آمارها میهزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می 318هزار تومان و خانوارهای روستایی حدود 

. شودی برای پوشاک و کفش دارد که بخشی از آن از طریق واردات تامین میرد تومانهزار میلیا 02ایران بازار مصرف حدود 

ان المللی نشمقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران در مرکز تجارت بین

ز پتانسیل باالی این اقالم برای قاچاق تواند حاکی ادهد که اختالف بزرگی بین دو رقم گزارش شده وجود دارد که میمی

 باشد. 
7931 آرذ  

اسرتهیه شده توسط فروغ کریمی امیرکی  
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 های اقتصادی معاونت بررسی

 مصرف پوشاک کشور وضعیت کلی

 26.0 با ضریب اهمیت ، پوشاک و کفشهای شاخص قیمت مصرف کننده بانک مرکزیبندی کاالیی در گزارشطبق اولویت

صرف هزینه حاکی از ، .183از بودجه خانوار کشور در سال  مرکز آمار آمارهایخانوارها قرار دارد. مصرفی  پنجم در اولویت

هزار  01با توجه به آمارها،  است.این سال  در ی ایرانیخانوارهاتوسط  و کفش برای تهیه پوشاکهزار میلیارد تومانی  0.63

  تومان مربوط به کفش بوده است.هزار میلیارد  863میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و 

روستایی، هزینه مصرف شده در این بخش برای خانوارهای جمعیت مشخصاً با توجه به باالتر بودن جمعیت شهری نسبت به  

هزار میلیارد  0163خانوارهای شهری کشور در یک سال و کفش در حالی که کل مصرف پوشاک شهری باالتر بوده است. 

 263 تنها بوده، این هزینه برای کلیه خانوارهای روستاییدر کشور  و کفش درصد از کل مصرف پوشاک 31با سهم تومان 

درصد و از کل هزینه خانوارهای  268خانوارهای شهری  از کل هزینه و کفش سهم پوشاکهزار میلیارد تومان ثبت شده است. 

 درصد بوده است.  868روستایی 

هزینه خود  و کفش پوشاک برای خریدهزار تومان  888متوسط هر نفر در کل کشور ساالنه با توجه به این آمارها، به طور 

هزار تومان و برای افراد ساکن در مناطق  8.3برای افراد ساکن در مناطق شهری و کفش سرانه مصرف پوشاک  کند.می

 هزار تومان است.  083روستایی 

 1931در سال  شهری و روستاییدر خانوارهای و کفش مصرف پوشاک سرانه  -1 جدول

  

و  هزینه مصرف پوشاک

  کفش در سال

 )میلیارد تومان(

هزینه مصرف 

 پوشاک

 )میلیارد تومان( 

و  پوشاک سهم

از کل هزینه  کفش

 )درصد( خانوارها

 سرانه مصرف

 پوشاک و کفش

 )هزار تومان(

  خانوارهای شهری

  خانوارهای روستایی

  کل خانوارهای شهری و روستایی

 مرکز آمار ایران: هاداده منبع

 خانوارهای شهری

درصد  2868کند. میو کفش خود پوشاک صرف خرید هزار تومان  028به طور متوسط هر خانوار شهری ساالنه یک میلیون و 

درصد  861هزار تومان( صرف خرید کفش و  083درصد ) 0162آماده، هزار تومان( صرف خرید پوشاک  323ها )این هزینه

 شود.صرف خرید سایر انواع پوشاک می

اک در خرید پوشنسبت به سایر اعضای خانواده زنان هزینه بیشتری را در مناطق شهری با توجه به آمارها به طور متوسط  

هزار تومان  880هر خانوار شهری در بخش پوشاک آماده،  ساالنه هزار تومان متوسط هزینه 323از . کنندصرف میآماده 

درصد( مربوط به  1368هزار تومان ) 128درصد( مربوط به زنان،  2263هزار تومان ) 820مربوط به مردان،  درصد( 8.68)
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د اناقالمی بوده جزو« پلوور و بلوز پیراهن، انواع»و « شلوار»شود. درصد( مربوط به اطفال می 868هزار تومان ) 82کودکان و 

اند؛ سهم هر کدام از این اقالم از کل هزینه پوشاک آماده که بیشترین سهم از هزینه پوشاک مردانه را به خود اختصاص داده

از بیشترین سهم را  «مانتو و روپوش»در عین حال، برای زنان نیز درصد بوده است.  0860درصد و  8063مردان به ترتیب 

به این نوع  شهری هر خانواردر زنانه آماده درصد از مصرف پوشاک  8.68ساالنه  بطوریکه ؛داشتهها مصرف پوشاک آماده آن

 12درصدی و  08هر کدام سهم  «شلوار دامن، و کت»و « پلوور و بلوز پیراهن،» انواعپس از آن، یابد. اختصاص می اقالم

گانه در هر بچه آماده درصد از هزینه پوشاک 2362اند. را داشته شهری هر خانواربرای زنانه آماده درصدی از مصرف پوشاک 

 شهری اطفال هر خانوار آماده درصد از هزینه پوشاک .216و « ... و ژیله ژاکت، کت، دامن، شلوار، بلوز،»نیز به شهری خانوار 

به طور ز سایر انواع پوشاک نیبخش در ارتباط با اختصاص داشته است. « ... و کاپشن انواع ژیله، ژاکت، کت، شلوار، بلوز،»به 

 شود. می« ... و مقنعه چارقد، روسری، شال،»درصد هزینه خانوار در این بخش مربوط به  33حدود متوسط 

 رسد هزینه کفش برای مردان نسبت به زنان بیشتر باشد. به طور متوسط هر خانوارمطابق آمارهای مرکز آمار به نظر می

درصد( مربوط به کفش مردانه و  2163هزار تومان آن ) 123کند که هزار تومان صرف خرید کفش می 083ساالنه  شهری،

در سال  گانه و اطفال در هر خانوار شهریکفش بچه کفش زنانه بوده است. متوسط هزینه( مربوط به 8262هزار تومان ) 32

 بوده است.  هزار تومان و دو هزار تومان 81به ترتیب معادل  ،.183

 مصرف پوشاک در خانوارهای شهری  -2جدول 

 شرح
هزینه کل خانوارهای شهری 

 )میلیارد تومان(

میانگین هزینه هر خانوار 

 شهری )هزار تومان(

از گروه  بخشسهم هر 

 )درصد( باالتر

4.4 و کفش پوشاک هزینه کل
  پوشاک آماده          

  پوشاک مردانه                  

  پوشاک زنانه                  

  پوشاک بچگانه                  

  پوشاک اطفال                  

  سایر انواع پوشاک          

  کفش         

  کفش مردانه                  

  کفش زنانه                  

  کفش بچه گانه                  

  کفش اطفال                  

 : مرکز آمار ایرانهاداده منبع
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دهد که سهم هزینه اختصاص داده شده به خرید پوشاک و کفش در هزینه پوشاک در خانوارهای شهری نشان میآمارهای 

های مختلف متفاوت بوده است. بیشترین سهم از کل هزینه خانوارهای شهری مربوط به دهک هفتم بوده است. دهک

ای ساالنه خود را به پوشاک و کفش اختصاص هدرصد از کل هزینه 860معادل  ایهزینهخانوارهای شهری در دهک هفتم 

 دهند. می

دهد. هزار تومان به پوشاک و کفش اختصاص می 1.3درآمدی، ساالنه حدود  اولبه طور متوسط هر خانوار شهری در دهک 

 نندکمی میلیون تومان خرج پوشاک و کفش 863ساالنه حدود  ،رهای شهری در دهک دهم درآمدیااین در حالی است که خانو

 . برابر دهک اول است 0062تقریباً که 

 های درآمدیخانوارهای شهری به تفکیک دهک از مخارج هاو سهم آن پوشاک و کفشهزینه  -1نمودار 

 )درصد، هزار تومان( 

 : مرکز آمار ایرانهاداده منبع

 روستاییخانوارهای 

  درصد این هزینه 28حدود کند. هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می 318هر خانوار روستایی به طور متوسط ساالنه 

درصد هزینه  02 شود.هزار تومان در سال را شامل می 832که مبلغی بالغ بر  ید پوشاک آماده اختصاص داشته استبه خر

 درصد مربوط به سایر کاالها است.  8پوشاک و کفش مربوط به خرید کفش و 

ان ه مردپوشاک آماد مصرفبرخالف خانوارهای شهری، در روستاها هزینه پوشاک آماده برای مردان بیشتر از زنان بوده است. 

در عین درصد( بوده است.  .886هزار تومان ) 133درصد( و برای زنان  8360هزار تومان ) .00در هر خانوار روستایی معادل 

« شلوار»درصد مربوط به اطفال است.  261درصد مابقی هزینه پوشاک آماده هر خانوار روستایی مربوط به کودکان و  02حال، 

سهم این قلم کاال از کل مصرف ساالنه پوشاک به طور متوسط، ان در هر خانوار روستایی است. ترین لباس آماده مردپر هزینه

9393 1313 1124 1444 1443 353 559 422 945 113 

2.2
2.6

2.8
3.2

3.8

4.4

5.2
4.9

4.6
5.1

دهک اول دهک دوم دهک سوم دهک چهارم دهک پنجم دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم دهک نهم دهک دهم

صد
در
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 تنها تک کاپشن، بارانی، پالتو، شلوار، و کت»و « پلوور و بلوز پیراهن، انواع»درصد بوده است.  .806 آماده هر خانوار روستایی

برای اند. درصدی از کل هزینه پوشاک آماده هر خانوار را به خود اختصاص داده .086و  0862های به ترتیب سهم« جلیقه و

 81هم اند که به ترتیب سبوده ترین پوشاکپرهزینه« پلوور و بلوز پیراهن، انواع»و « روپوش و مانتو»نیز  روستایی زنان

درصد  82همچنین به طور متوسط، حدود شود. امل میدرصدی از هزینه پوشاک آماده هر خانوار روستایی را ش 02درصدی و 

درصد هزینه پوشاک  3.و « ... و ژیله ژاکت، کت، دامن، شلوار، بلوز،»کودکان در خانوارهای روستایی به آماده هزینه پوشاک 

 اختصاص داشته است. « ... و کاپشن انواع ژیله، ژاکت، کت، شلوار، بلوز،»آماده اطفال به 

هزار تومان  32هزار تومان هزینه کفش،  138توسط متوان گفت از میدر ارتباط با هزینه کفش در خانوارهای روستایی نیز 

کفش  صرف خرید هزار تومان 22(، %82هزار تومان صرف خرید کفش زنانه ) ..( صرف خرید کفش مردانه، %21) آن

 شود. صرف خرید کفش اطفال می (%1) و دو هزار تومان (%02) گانهبچه

 مصرف پوشاک در خانوارهای شهری  -2جدول 

 شرح
هزینه کل خانوارهای 

 )میلیارد تومان( روستایی

میانگین هزینه هر خانوار 

 )هزار تومان( روستایی

بخش از گروه سهم هر 

 )درصد( باالتر

 5.9 های پوشاک و کفشکل هزینه

  پوشاک آماده          

  پوشاک مردانه                    

  پوشاک زنانه                    

  پوشاک بچگانه                    

  پوشاک اطفال                    

  سایر انواع پوشاک           

  کفش          

  کفش مردانه                    

  کفش زنانه                    

  کفش بچه گانه                    

  کفش اطفال                    

 : مرکز آمار ایرانهاداده منبع

های از هزینه درصد( 2) سهم بیشتری ،در دهک نهم درآمدیهای مختلف درآمدی در میان روستاها، خانوارهای در میان دهک

 مقایسه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیکدهند. به پوشاک و کفش اختصاص میها نسبت به سایر دهکساالنه خود را 

های ز هزینهسهم بیشتری ا خانوارهای روستایی ،هادهد که غیر از دهک اول و دوم، در سایر دهکهای درآمدی نشان میدهک

اگرچه میزان هزینه کمتری را برای این اقالم صرف  دهند؛به پوشاک اختصاص می را نسبت به نقاط شهری ساالنه خود

 کنند. می
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هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش  82به طور متوسط هر خانوار روستایی در دهک اول درآمدی ساالنه  طبق آمارها، 

دهد. در عین حال، هر خانوار روستایی با های این خانوار را تشکیل میدرصدی از کل هزینه 168کند که این رقم سهم می

 62.کند که این رقم خرید پوشاک و کفش می ون تومان صرفمیلی 068ر دهک دهم درآمدی نیز به طور متوسط ساالنه بالغ ب

 هزینه خرید و پوشاک دهک اول روستایی است. برابر  82داده و حدود های این خانوار را تشکیل درصد از کل هزینه

 های درآمدیبه تفکیک دهک روستاییخانوارهای  ها از مخارجو سهم آن پوشاک و کفشهزینه  -2نمودار 

 )درصد، هزار تومان(

 : مرکز آمار ایرانهاداده منبع

 

 واردات پوشاک و کفش 

 واردات پوشاک

 2.میلیون دالر واردات پوشاک داشته که  8361حدود  .183، ایران در سال دهدآمارهای گمرک نشان میبراساس آنچه که 

پس از آن نیز چین، آلمان و امارات متحده عربی هر کدام به میلیون دالر( از مبدا ترکیه ثبت شده است.  83درصد آن )حدود 

ماهه  3در دارند.  ایران( گمرک گزارش شده توسط)واردات پوشاک ایران رقم درصدی از  2درصد و  3درصد،  12ترتیب سهم 

 میلیون دالر بوده است.  1868نیز رقم واردات پوشاک کشور حدود  1832سال 

         

1.5
1.8

2.7

3.7
4

5.4
5.1

5.8

7

6.4

دهک اول دهک دوم دهک سوم دهک چهارم دهک پنجم دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم دهک نهم دهک دهم
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توسط کشورهای  1گمرک ایران و آمارهای صادرات گزارش شدهاعالمی شده با مقایسه آمارهای واردات  در این گزارش سعی 

 ،در نظر گرفتتوان از آن به عنوان بخشی از رقم قاچاق پوشاک ن اختالف آماری که میتا حدودی به ایطرف معامله ایران 

  اشاره کرد.

را  .183توان گفت در حالی که ایران رقم واردات پوشاک کشور در سال المللی میبا نگاهی به آمارهای مرکز تجارت بین

ها بالغ دهد که آنایران نشان میمیلیون دالر اعالم کرده، اما آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با  8360

 اند.میلیون دالر پوشاک به ایران صادر کرده 38.68بر 

میلیون  60.معادل  .183ایران در سال ن بوده است. براساس آمارهای گمرک، بیشترین اختالف آماری مربوط به کشور چی 

 .183)که معادل سال  0212کند در سال یدالر پوشاک از این کشور وارد کرده است؛ این در حالی است که چین ادعا م

میلیون دالر  232ود حد ر به ایران پوشاک صادر کرده است. این به معنی رقمیمیلیون دال 238حدود شود( محسوب می

لباس به صورت » 122.بیشترین میزان اختالف آماری در معامله با این کشور نیز مربوط به کد تعرفه  اختالف آماری است.

 مصورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، دامن، دامن شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش بند، نیدست، به 

کاال  بوده است. آمار گمرک واردات این« باف، کشباف یا قالبر از لباس شنا( زنانه یا دخترانهشلوار یا شلوار خیلی کوتاه )غی

از این  میلیون دالر 12168چین، این کشور این در حالی است که براساس آمارهای  دهد؛میلیون دالر نشان می 161از چین را 

 کد تعرفه به ایران صادر کرده است. 

اختالف آماری مربوط به رقم واردات ایران و رقم صادرات کشورهای طرف معامله با ایران برای کشورهای امارات متحده 

واردات پوشاک از این کشورها را به ترتیب عربی، ترکیه، هند و ایتالیا نیز قابل توجه بوده است. آمارهای گمرک ایران رقم 

ر این کشورها هدهد؛ این در حالی است که هزار دالر نشان می 288هزار دالر و  31میلیون دالر،  8368میلیون دالر،  268

را  به ایرانپوشاک  صادراتبرای  یلیون دالرم 12میلیون دالر و  13میلیون دالر،  38میلیون دالر،  018 کدام به ترتیب ارقام

 . کنندگزارش می

 (دالر هزار) 2413 و 1931 -پوشاک بخش در معامله طرف کشورهای صادرات و ایران واردات آماری اختالف -9 جدول

 کشور

 ارزش واردات ایران

گزارش شده توسط 

 گمرک ج.ا.ا

گزارش  ارزش صادرات

طرف کشور  شده توسط

 معامله

 اختالف آماری 

گروه کاالیی با بیشترین 

 اختالف آماری

 (HSچهار رقمی )کد تعرفه  

   .122 چین
 .028 امارات متحده عربی

 .028 ترکیه

                                                           
رفته گها را مبادی وارداتی پوشاک کشور گزارش کرده، مورد بررسی قرار شایان ذکر است که در این گزارش تنها آمارهای صادرات پوشاک از کشورهایی که گمرک ایران آن1

را  اما گمرک ایران این کشورها ،اندصادرات پوشاک داشته ها، به ایراناست. بنابراین ممکن است کشورهایی وجود داشته باشند که براساس آمارهای گزارش شده از سوی آن
 به عنوان مبادی وارداتی پوشاک کشور در نظر نگرفته است. 
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 های اقتصادی معاونت بررسی

 (دالر هزار) 2413 و 1931 -پوشاک بخش در معامله طرف کشورهای صادرات و ایران واردات آماری اختالف -9 جدول

 کشور

 ارزش واردات ایران

گزارش شده توسط 

 گمرک ج.ا.ا

گزارش  ارزش صادرات

طرف کشور  شده توسط

 معامله

 اختالف آماری 

گروه کاالیی با بیشترین 

 اختالف آماری

 (HSچهار رقمی )کد تعرفه  

 .128 هند
 .022 ایتالیا
 .123 اسپانیا

 .028 سوئیس
 .028 اتریش

 .022 کنگهنگ
 .022 لهستان
 .028 پرتغال

 .010 جمهوری چک
 .123 بنگالدش

 .012 تایلند
 .011 هلند
 .012 سوئد
 .123 بلژیک
 .123 تایوان

 .012 بلغارستان
 .022 استرالیا

 .022 ژاپن
 -- مجموع کشورهای فوق

 المللی: گمرک ج.ا.ا و مرکز تجارت بینهادادهمنبع 

 ها به ایران بیش از رقم اعالم شده توسط گمرک ایران بوده است. *جدول فوق شامل مبادی وارداتی است که ارزش صادرات اعالم شده از سمت آن
 

بخش  در دهد که بیشترین اختالف آماری گزارش شده توسط گمرک ایران و مبادی وارداتی ایرانهای آماری نشان میبررسی

لباس به صورت دست، به صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند، »با شرح  122.کد تعرفه مربوط به  پوشاک

بند، نیم شلوار یا شلوار خیلی کوتاه )غیر از لباس شنا( زنانه یا دخترانه،  دامن، دامن شلواری، شلوار سر هم دارای بند یا پیش

 .183میلیون دالری از این اقالم را در سال  .126در حالی که آمارهای گمرک ایران واردات بوده است. « بافکشباف یا قالب
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 های اقتصادی معاونت بررسی

یون دالر از این کد تعرفه به ایران صادر میل 112بیش از کنند که دهد، اما کشورهای طرف معامله ایران ادعا مینشان می

 اند. کرده

 (دالر هزار) 2413 و 1931 -پوشاک بخش در معامله طرف کشورهای صادرات و ایران واردات آماری اختالف -4 جدول

 

 ارزش واردات ایران 

گزارش شده توسط 

 گمرک ج.ا.ا

گزارش  ارزش صادرات

طرف  هایکشور شده توسط

 معامله

 اختالف آماری 

 

 ژاکت، مجموعه، صورت به دست، صورت به لباس
 یشپ و بند دارای هم سر شلوار شلوار، ورزشی، ژاکت

 دخترانه ای زنانه کوتاه، خیلی شلوار و شلوار نیم بند،
 کشباف غیر یا کشباف




 ای کشباف همانند، و چسبان زیرپوش شرت، تی

 باف غالب




 ژاکت، مجموعه، صورت به دست، صورت به لباس
 یشپ و بند دارای هم سر شلوار شلوار، ورزشی، ژاکت

 پسرانه، ای مردانه کوتاه، خیلی شلوار و شلوار نیم بند،
 کشباف غیر یا کشباف



باف قالب یا کشباف پسرانه، یا ردانهم پیراهن 
پسرانه یا مردانه پیراهن 
نوزادان برای لباس متفرعات و لباس 


شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و 
 روسری، مقنعه، روبند و تور صورت و اشیای همانند




 شبافک دخترانه، یا زنانه شمیزیه، بلوز بلوز، پیراهن،

 باف قالب یا



 هب اسکی لباس دست، صورت به ورزشی گرمکن
 ها لباس سایر شنا، لباس و دست صورت





 آنوراک، ار،د باشلق شنل و شنل ردا، پالتو، نیم و پالتو
 ای مردانه همانند، اشیا و بادگیر های ژاکت بادگیر،
 شیایا استثنای به باف، قالب یا کشباف پسرانه،
 128. مشمول




 و اه جلیقه کاریگان، پولوور، اسکی، یقه پیراهن
 باف قالب یا کشباف همانند، اشیای




 ،8.20 مشمول های پارچه از مهیا و دوخته لباس
 .8322 یا ،.832 ،8328 ،8.28





 ژاکت، مجموعه، صورت به دست، صورت به لباس
 یشپ و بند دارای هم سر شلوار شلوار، ورزشی، ژاکت

 دخترانه ای زنانه کوتاه، خیلی شلوار و شلوار نیم بند،
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 های اقتصادی معاونت بررسی

 (دالر هزار) 2413 و 1931 -پوشاک بخش در معامله طرف کشورهای صادرات و ایران واردات آماری اختالف -4 جدول

 

 ارزش واردات ایران 

گزارش شده توسط 

 گمرک ج.ا.ا

گزارش  ارزش صادرات

طرف  هایکشور شده توسط

 معامله

 اختالف آماری 


 بقال یا کشباف نوزادان، لباس متفرعات و لباس
 باف





 و ها جوراب زنانه، های جوراب شلواری، جوراب
 تراکمی، آالت جوراب شامل آالت جحوراب سایر
 پای ،(واریس جوراب مثال برای) شده بندی درجه
 البق یا کشباف کفه، بردن کار به بدون ها، پوش
 شده بافی





 ژاکت، مجموعه، صورت به دست، صورت به لباس
 یشپ و بند دارای هم سر شلوار شلوار، ورزشی، ژاکت

 پسرانه ای مردانه کوتاه، خیلی شلوار و شلوار نیم بند،





 راهنی،زیرپی یا دامنی زیر همانند، یا چسبان زیرپوش
 توی لباس پیژاما، خواب، پیراهن شورت، ژوپون،

 اشیای و دوشامبر روب حمام، ای حوله لباس خانه،
 دخترانه یا زنانه هانند،





 زیرشلواری، شورت، همانند، یا چسبان زیرپوش
 حمام، ای حوله لباس پیژاما، خواب، پیراهن

 پسرانه یا مردانه همانند، اشیای و روبدوشامبر




 یا کشباف های پارچه از مهیا و دوخته های لباس
 باف قالب





 و ابجور بند شلوار، بند کرست، گن، بند، پستان
 بقال یا کشباف حتی آنها، اجزای و همانند اشیای

 باف





سایر متفرعات لباس، دوخته یا مهیا، کشباف یا 
قالب باف، اجزای لباس یا متفرعات لباس، کشباف 

 یا قالب باف




دستکش، دستکش یا انگشتی یا نیم دستکش، 

 کشباف یا قالب باف



 هب اسکی لباس دست، صورت به ورزشی گرمکن
 فبا قالب یا کشباف شنا، لباس و دست صورت





 لباس پیزاما، خواب، پیراهن زیرشلواری، شورت،
 همانند، اشیای و دوشامبر روب حمام، ای حوله

 باف قالب یا کشباف پسرانه، یا مردانه



،دخترانه یا زنانه شمیزیه، بلوز، پیراهن 
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 های اقتصادی معاونت بررسی

 (دالر هزار) 2413 و 1931 -پوشاک بخش در معامله طرف کشورهای صادرات و ایران واردات آماری اختالف -4 جدول

 

 ارزش واردات ایران 

گزارش شده توسط 

 گمرک ج.ا.ا

گزارش  ارزش صادرات

طرف  هایکشور شده توسط

 معامله

 اختالف آماری 



سایر متفرعات لباس دوخته یا مهیا، اجزای لباس یا 
متفرعات لباس، غیر از آنهایی که مشمول شماره 

 باشد. می 010.



دستکش، دستکش یک انگشتی یا نیم دستکش 



 دار، اشلقب شنل و شنل ردا، مانتو، و پالتو نیم و پالتو
 ،همانند اشیا و بادگیر های ژاکت بادگیر، آنوراک،

 ایاستثن به باف، قالب یا کباف دخترانه یا زنانه
 122. مشمول اشیای



کراوات، پاپیون، دستمال گردن کراواتی 



 تنکه، شورت، ژوپون، پیراهنی، زیر یا زیردانی
 لهحو لباس خانه، توی لباس پیژاما، خواب، پیراهن

 یا زنانه همانند، اشیای و دوشامبر روب حمام، ای
 باف قالب یا کشباف دخترانه،





 آنوراک، ار،د باشلق شنل و شنل ردا، پالتو، نیم و پالتو
 ای زنانه همانند، اشیا و بادگیر های ژاکت بادگیر،
 022. مشمول اشیای استثنای به دخترانه





 آنوراک، ار،د باشلق شنل و شنل ردا، پالتو، نیم و پالتو
 ای مردانه همانند، اشیا و بادگیر های ژاکت بادگیر،
 028. مشمول اشیای استثنای به پسرانه،



قالب بافها، کشباف یا سایر لباس 


های کشباف یا های دوخته یا مهیا از پارچهلباس
 بافقالب



 مجموع موارد فوق

 المللی: گمرک ج.ا.ا و مرکز تجارت بینهادادهمنبع 

 

 واردات کفش

واردات کفش انجام داده است. چین، ترکیه میلیون دالر  8868معادل  .183، ایران در سال کشور با توجه به آمارهای گمرک

 01درصد و  03درصد،  82اند که به ترتیب سهم و امارات متحده عربی بزرگترین مبادی واردات رسمی کفش در ایران بوده

 د.اناز ارزش کل واردات کفش کشور در این سال را به خود اختصاص داده یدرصد



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 
 
 

02
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در حالی توسط گمرک ایران ثبت شده که براساس آمار صادرات گزارش  .183میلیون دالری کفش ایران در سال  88واردات 

 اند. میلیون دالر کفش به ایران صادر کرده 812وارداتی کفش ایران، این کشورها بالغ بر  شده توسط مبادی

میلیون دالر ثبت شده است،  268واردات رسمی کفش ایران از امارات متحده عربی حدود اگرچه با توجه به آمارهای گمرک، 

واردات رسمی کفش ایران میلیون دالر صادرات کفش به ایران انجام داده است.  181کند که قریب به این کشور گزارش می

کفش چین به ایران که توسط چین  میلیون دالری صادرات .18ثبت شده که نسبت به رقم میلیون دالر  18از چین نیز 

 گزارش شده است، اختالف قابل توجهی دارد. 

شایان ذکر است که برای برخی کشورها میزان رقمی که گمرک ایران به عنوان واردات کفش کشور گزارش کرده از رقم 

میلیون  18063معادل  کفش واردات .183گزارش شده توسط خود آن کشور کمتر بوده است. به عنوان مثال، با اینکه در سال 

ند که کالمللی، این کشور در آمارهای خود ادعا میگمرک ایران ثبت شده است، اما با توجه به مرکز تجارت بیندالر از سوی 

 صادراتی از این محصول به ایران صورت نداده است. 

 (دالر هزار) 2413 و 1931 -کفش بخش در معامله طرف کشورهای صادرات و ایران واردات آماری اختالف -9 جدول

 کشور
گزارش شده  ارزش واردات ایران

 توسط گمرک ج.ا.ا

گزارش شده  ارزش صادرات

 طرف معاملهکشور  توسط
 اختالف آماری 

 امارات متحده عربی

 چین

 ایتالیا

 هند

 آلمان

 ترکیه

 اسپانیا

 هنگ کنگ

 اتریش

 ژاپن

 انگلستان

 سوئیس

 سنگاپور

 برزیل

 لهستان

 هلند

 گرجستان

** ویتنام
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 های اقتصادی معاونت بررسی

 (دالر هزار) 2413 و 1931 -کفش بخش در معامله طرف کشورهای صادرات و ایران واردات آماری اختالف -9 جدول

 کشور
گزارش شده  ارزش واردات ایران

 توسط گمرک ج.ا.ا

گزارش شده  ارزش صادرات

 طرف معاملهکشور  توسط
 اختالف آماری 

 یونان

 سوئد

 استرالیا

 کامبوج

 تایوان

 مالزی

 بنگالدش

 پرتغال

 آذربایجان

 جمهوری کره 

 بلژیک

 فرانسه

 رومانی

 مجموع کشورهای فوق

 المللی: گمرک ج.ا.ا و مرکز تجارت بینهادادهمنبع 

 ها به ایران بیش از رقم اعالم شده توسط گمرک ایران بوده است. *جدول فوق شامل مبادی وارداتی است که ارزش صادرات اعالم شده از سمت آن

 

 بندیجمع

  کتاب مقررات  2.و  0.، 1.تعرفه یا حقوق ورودی در نظر گرفته شده برای واردات اقالم پوشاک و کفش در فصول

جزو و  بودهمتغیر درصد  88تا  18درصد و برای کفش بین  88متنوع است که برای پوشاک  صادرات و واردات

میانگین نرخ  .183. در سال دنگردکشور محسوب میها در کتاب مقررات صادرات و واردات باالترین نرخ تعرفه

  است. ای هر دالر بوده تومان بر .883اسبه حقوق ورودی تبدیل ارز برای مح

 توجه آمار رسمی گمرک ایران با آمار سایر کشورها در خصوص ارزش واردات محصوالت پوشاک و  تفاوت قابل

 کفش به ایران ممکن است ناشی از چند موضوع باشد:

 های وارداتی به ایرانکم اظهاری ارزش در محموله 

  قاچاق یا واردات غیر رسمی 

 اشتباهات آماری 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 
 
 

04


 های اقتصادی معاونت بررسی

  ،بدیهی است با افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای تعیین ارزش ریالی معادل برای حقوق ورودی، با توجه به دو بند فوق

افته افزایش ی کاالهای پوشاک و کفش با توجه به تعرفه باالی آن،در صورت عدم کاهش نرخ تعرفه، هزینه واردات 

 نماید. و در نتیجه احتمال اظهار خالف یا قاچاق را تقویت می

 دهد که طبق آمار سازمان تجارت نشان می 0212رفه و واردات /صادرات کشور ترکیه در سال مقایسه وضعیت تع

ترکیه در قبال  0212درصد است و در سال  1168جهانی، میانگین نرخ تعرفه برای واردات پوشاک در این کشور 

در هان صادر کرده است. میلیارد دالر انواع پوشاک به کشورهای ج 18میلیارد دالر واردات پوشاک،  062واردات 

در  0212درصد است و این کشور در سال  1363کشور پاکستان نیز متوسط نرخ تعرفه برای واردات اقالم پوشاک 

 میلیارد دالر پوشاک به کشورهای جهان صادر نماید.   862میلیون دالری، توانسته  118برابر واردات 

  هزار میلیارد تومان  01بازار مصرف پوشاک کشور حدود  .183طبق آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال

(، اندازه بازار در هر دالر تومان 2228) .183سال در بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ فروش ارز در بازار آزاد 

 میلیارد دالر خواهد بود.   860حدود 

  درصد از بازار  161تنها  میلیون دالر( 8361) .183آمارهای رسمی گمرک، واردات پوشاک کشور در سال با توجه به

اگر مبنای ارزش  همچنین،. تامین شده استو مابقی از محل تولید داخلی  را تامین کردهمصرف پوشاک کشور 

توان میلیون دالر(، می 382واردات پوشاک کشور را آمارهای اعالم شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم )

 طریقدرصد مابقی از  3862و  )رسمی و غیر رسمی( وارداتدرصد از بازار پوشاک کشور از طریق  .1.6گفت حدود 

 شود. تولید داخلی تامین می

 درصد از بازار  068میلیون دالر( تنها  8868) .183ارهای رسمی گمرک، واردات کفش کشور در سال با توجه به آم

کشور را تامین کرده و مابقی از محل تولید داخلی تامین شده است. همچنین، اگر مبنای ارزش واردات  کفشمصرف 

توان گفت میلیون دالر(، می 812کشور را آمارهای اعالم شده از سوی کشورهای طرف معامله قرار دهیم ) کفش

درصد مابقی از طریق تولید داخلی  23و  )رسمی و غیر رسمی( کشور از طریق واردات کفشدرصد از بازار  00حدود 

 شود. تامین می

  از محل  یگمرکدرآمد ، .183آمارهای گمرک در سال  و درصدی پوشاک کشور 88با توجه به نرخ حقوق ورودی

است. حال اگر فرض کنیم که دولت نرخ حقوق ورودی  بودهمیلیون دالر  8068حدود  واردات پوشاک در سال مذکور،

کشور به رقم اعالم شده توسط کشورهای طرف رسمی واردات  و درصد کاهش دهد 02 درصد به 88پوشاک را از 

که فاصله قابل  خواهد رسیدمیلیون دالر  12168تر شود، درآمد گمرکی کشور از محل پوشاک به معامله نزدیک

   از محل واردات پوشاک دارد.توجهی با درآمد گمرکی فعلی کشور 

  میلیارد دالری که به تازگی برای حجم قاچاق پوشاک اعالم شده، حتی با این فرض که مربوط به کل پوشاک  8رقم

یاز و ن ار سایر کشورها تفاوت قابل مالحظه ای داردو آم و کفش باشد، باز هم با رقم برآوردی بر اساس آمار گمرک

 . تری از سوی مراحع اعالمی این آمارها داردبه بررسی دقیق



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

 2413و  1931سال  -وضعیت بازار پوشاک و کفش در ایرانخالصه  -4جدول 

 شرح
اندازه بازار مصرف 
 )هزار میلیارد تومان(

 سهم واردات از بازار
براساس گزارش  -مصرف

 گمرک ایران )درصد(

 سهم واردات از بازار
براساس گزارش  -مصرف

کشورهای طرف معامله 
 )درصد(

تفاوت آمارهای اعالم 
شده توسط ایران و 

کشورهای طرف معامله 
 )میلیون دالر(

 23268 .1.6 161 01 پوشاک

 023 00 068 863 کفش

 المللیها: گمرک ایران و مرکز تجارت بینمنبع داده

 

 


