
تعرفه های گمرکی و رفع موانع تولید  
عضو هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت پلی اتیلن–علی اصغر کشتکاران 





بهمیرسدنظربهتعرفه،نرخافزایشجانبیاثراتخصوصدرپولالمللیبینصندوقهاییافتهبنابر•
ندمدتبلدربلکهبود،نخواهدکارسازتنهانهداخلی،تولیدازحمایتمنظوربهتعرفهابزارکارگیری

.ردکخواهدجهانی،جداارزشزنجیرهازراهابنگاهوبردخواهدبینازرااقتصادهادرزاییاشتغالفرصت



اثر تعرفه های تجاری بر اقتصاد جهان •

درصد کاهش یافته و در مقابل 3.3درصد به 46، متوسط تعرفه های جهان از حدود 2015الی 1995ساله 20زمانی بازه در 
.استدرصد رشد کرده 42درصد به 33متوسط مشارکت در زنجیره ارزش جهانی از 



موضوعات قابل طرح بعنوان مانع در صنعت لوله و اتصاالت پلی اولفینی•

عدم وجود تعرفه های تخصصی برای گرید های مصرفی

  عدم همخوانی تعرفه های گمرکی در زنجیره ارزش

شت ارز به ارزش صادراتی بعضی از کاالهای تولیدی صحیح نبوده و با توجه به قانون بانک مرکزی در برگ
.کشور برای صادر کنندگان مشکالتی در پی خواهد داشت 



وجه به اقتصاد ایران در سالهای اخیر بر محور اقتصاد مقاومتی و با تمرکز به توان داخلی رشد کرده و با ت•
شرایط خاص این اقتصاد در حوزه سیاست گذاری نیز دارای تمرکز بر این حوزه می باشد از این رو در
بسیاری از موارد نگاه کوتاه مدت حمایتی جایگزین سیاست های بلند مدت در جذب سرمایه گذاری و

.گرددمی محلی و جهانی مشارکت واحدهای تولیدی کشور در زنجیره ارزش 

(99در مقایسه با 98سال )درصد 15به 10تعرفه ورودی ماشین آالت پالستیک از •

(99در مقایسه با 98سال )درصد 15به 10از PVCلوله های تعرفه ورودی •
درصد26درصد و تعرفه مستربچ ها 15کامپاندهای پلیمری در زنجیره ارزش لوله های پلی اولفینی تعرفه •





مکانیزم دفاعی  استفاده این نشان از اصرار و درخواست انجمن ها به •
و سرمایه  تجربه های قبلی انجام شده در کشور ، باعث عقب افتادگی بنیه صنعتیهمانند بلند مدت در •

قه گذاری ها بر روی تکنولوژی جدید در واحد های صنعتی و از دست رفتن رقابت پذیری در حوزه منط
.  ای و بین المللی می گردد

رایبشدخواهدگذاریتعرفهنوعاینشدناثربیباعثایمنطقهتجاریهایاتحادیهدرایرانشرکت•
تا2/5بیننپروپیلپلیواتیلنیپلیاولیهموادبرایاوراسیااتحادیهدرکاالییتبادلهایتعرفهمثال
تعرفهنظامکارآییعدمدهندهنشانکهباشدمیدرصد3/3تا0بیناولفینیهایلولهبرایودرصد3/3

.باشدمیالمللبینصنعتوتجارتحوزهدرگذاری



وملیشارزهایزنجیرهتقویتصنعتیصادراتتوسعهبرایکشوراقتصاددراکیدهایتوصیهازیکی•
رشد،غالاشتافزایشباعثنهایتدرکهاستالمللیبینارزشهایزنجیرهدرحضوربهشرکتهاتشویق

.هستکشوربالقوههایظرفیتازصحیحاستفادهونوآوریتقویت،صنعتتکنولوژیک



اولفینیپلیاتصاالتولولهمحصوالتباالیصادراتیهایارزش:اولمساله•

واقعیمیزانهبنسبتصادرکنندگانباالترتعهدباعثکشوراقتصادبهارزبازگشتتعهدوجودبهتوجهبا•
.شدمیصادرات

بازگشتجهتمضاعفیفشاردرکنندگانتولید98سالو97سالانتهایدرارزنرخافزایشبهتوجهبا•
بودندواقعیمقدارازباالتربسیارمیزانباارز



:اقدامات انجام گرفته از طرف انجمن در راستای تصحیح ارزش های صادراتی گمرکی•
بانوبتچندردنیماییارزنرختغییراتبهباتوجهخوداعضایازحمایتراستایدراتیلنپلیاتصاالتولولهصنفیانجمن•

نمودرگزاربرامختلفیجلساتایراناسالمیجمهوریگمرکفنیمعاونتباهمچنینوگمرکارزشتعیینوبررسیدفتر
ولیگردیداصالحاولفینیپلیاتصاالتولولهمحصوالتگمرکیارزشمرحلهچنددرقیمتآنالیزارایهوبررسیازپسو
اصالحگمرکیصادراتیارزشهایاینمجددابایستمی99ماهخردادتا98ماهبهمنازارزنرخمجددافزایشبهتوجهبا

.شوند



97سال -اتیلناقدامات صورت از طرف انجمن صنفی لوله و اتصاالت پلی •



گمرکوصمتوزارتدرکاالییتخصصیتعرفهوجودعدم:دوممساله•

:باعثگمرکوصمتوزارتدرتخصصیتعرفهوجود•

.گرددمیبیشتردقتبامحصوالتاینصادراتووارداتازترصحیحآمارگیریامکان:اوال•

غیربازاریریگشکلازجلوگیریوپتروشیمیتولیداتباتولیدیواحدهایاولیهموادنیازتطبیقباعثتواندمی:ثانیا•
.گرددکاذبنیازورسمی

.گرددمیهمشابهایگریدرویبرپرفشاررقابتعدموکاربردهربرایپتروشیمیتولیداتنمودنتخصصیباعث:ثالثا•



های پلی اتیلن آبرسانی ، آبیاری تحت فشارلوله

و اتصاالت پلی اتیلن تک جداره فاضالبیلوله

اضالبجهت شبکه های اصلی ف( کاروگیت ، اسپیرال و کورتیوپ) لوله های با جداره ساختمند 

لوله های تک جداره و دو جداره کاروگیت جهت استفاده در شبکه زهکش و جمع آوری آبهای سطحی

لوله های پلی اتیلن نرم آبیاری 

نوارهای آبیاری قطره ای

اتصاالت رزوه ای پیچی و کمربندهای انشعاب

اتصاالت الکتروفیوژن جهت لوله های آب و گاز

تک و سه الیه جهت استفاده در آب سرد و گرم و سیستم های گرمایشیPPلوله و اتصاالت 

لوله های پکس تک و سه الیه جهت استفاده در آب سرد و گرم و سیستم های گرمایشی

لوله های پنج الیه تلفیقی جهت استفاده در آب سرد و گرم و سیستم های گرمایشی



شارززنجیرهبرایگمرکیتعرفهخوانیهمعدم:سوممساله•
.اولفینیپلیهایلوله

26مستربچافزودنی،گمرکیتعرفهدرصد5دارایاولیهموادزنجیرهایندر•
هایلولهتعرفهارزشزنجیرهانتهایدرودرصد15پلیمریکامپاندهایودرصد

وسطدرچراکهاینجاستسوالوباشدمیدرصد10شدهتولیداولفینیپلی
اینواستیافتهافزایشحداینتاکامپاندومستربچموادتعرفهزنجیرهاین

درازدرنکنندگاتولیداقتصادیوکیفیمنافعکنندهتامینبهیچوجهمطلب
.بودنخواهدمدت

مواد اولیه

• مواد اولیه 

• افزدونی ومستربچ

تولید

• ماشین آالت تولید

• کنترل کیفیت

محصول 

نهایی

• لوله 

• اتصاالت



:نتیجه گیری •
راودخداخلیتولیدقدرتباالهایتعرفهازاستفادهعوضدربایستمیشدهگفتهمواردبهتوجهبا•

وایمنطقهارزشزنجیرهدرراخودواقعیجایگاه،شایستگیدارایتولیدیواحدهایتایابدافزایش
استبودهباالگمرکیتعرفهازاستفادهبهمجبورگذشتهسالهایدرچنانچههمچنین.نمایندپیداجهانی

.پذیردصورتتعدیلمعقولحدبهرسیدنتاسالبهسالبایستمی

اهمسهحداکثرومستمرجلساتیارزارزشافزایشبامطابقبایدهمصادراتیکاالهایارزشمورددر•
.گرددبروزگذاریارزشاینتاگرددبرگزاریکبار

ایهتکنولوژیورودجهتبایستمیباشدمیایمنطقهبازارهایبهورودوصادراتگسترشهدفاگر•
.شودسهلراتولیدکاالهایوارداتوصادراتاداریروندوشودگرفتهنظردرتسهیالتروزبه



با تشکر از توجه شما 


