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 2محسن رفعتی ،1پور امید گیالن

 30/1/1401 تاریخ پذیرش: 24/10/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده 

شده برای کاهش آثار خروج ایاالت متحده  ر گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریتبعد از کنا

مرزی کشاورزی های  نرخی، نظام حمایتبرجام و پذیرش نظام ارزی چند ای توافق هسته زمریکا اآ

کاالهای مختلف و واردات نوع ارز تخصیصی به  یکی، شد؛ کژیکشور از دو مسیر دستخوش 

با استفاده از میانگین  ة حاضر،در مطالع حقوق گمرکی و سود بازرگانی. همحاسب مبناینرخ ارز  ،دیگری
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با فرض حفظ الگوی  همچنین، و 1395-99ة طی دور نی تعرفه واردات محصوالت کشاورزیوز

مبنای محاسبه حقوق تغییر نرخ ارز  تأثیر بازاریابی،های  و عدم تغییر حاشیه 1399واردات در سال 

 ،مرزی از محصوالت کشاورزی مؤثرها و میزان حمایت بر سطح قیمت گمرکی و سود بازرگانی

مورد ضل میانگین وزنی ارزش کاالهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، صورت تفا به

 تأثیرپذیری از با ،د که قیمت محصوالت کشاورزی وارداتیدا نشانمطالعه  نتایج بررسی قرار گرفت.

و  ؛یافتدرصد افزایش خواهد  6/12تا  6/7بین  ،متوسط طور به مستقیم، صورت به صرفاً ،این سیاست

شود.  می تعرفه بر قیمت هم بیشتر ةمحاسبمبنای  تغییر نرخ ارز تأثیربیشتر باشد، میزان  مؤثر ةرچه تعرفه

حاسبه حقوق در اثر اصالح نرخ ارز مبنای م توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی با رو، از این

که ای  عرفهبرخی از خطوط ت در مورد الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی، گمرکی و سود بازرگانی

ای محصوالت کشاورزی برای اصالح نظام تعرفه ،بود پیشنهاد شده 1400در الیحه بودجه سال 

 سود بازرگانی کاالها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.  که و الزم است بودهکشورکافی ن

 .بودجه، کشاورزی تجارت، نرخ ارز، تعرفه : کلیدواژه

 JEL: H68, Q17, F13, F31 بندی طبقه

 دمهمق

ای کاهش آثار خروج ایاالت شده بر ارزی شناور مدیریت گذاشتن رژیم بعد از کنار

و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام  1برجامموسوم به  ای هسته توافقمریکا از متحده آ

نوع ارز تخصیصی ؛ یکی، شد کژیمرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دستخوش های  حمایت

حقوق گمرکی و سود بازرگانی.  همحاسبمبنای نرخ ارز ، یگریکاالهای مختلف و دواردات به 

هم افزایش  کژیمیزان این  ،بدیهی است که با افزایش شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی

گذاری مسیر اول تأثیرتعداد کاالهای مشمول ارز ترجیحی شدت  سازیمحدود ،. هرچندیافت

                                                                                                                                   
1- (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOAتوافقی است بیین اییران و    شترکم جامع اقدام ةرنام؛ ب )برجام(

هیای   در مورد چگونگی پیشبرد برنامه ،شامل اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و المان ،5+1 کشورهای گروه

 ، در اتریش، به امضای طرفین رسید.  1394ای ایران که در تیر هسته
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حقوق  همحاسبمبنای همچنان نرخ ارز  ،اتیودجه سنوبدر قوانین ولی  ،کاهش داد یرا تا حد

  .ثابت باقی ماند 1400تا سال  1397گمرکی و سود بازرگانی بعد از تثبیت نرخ ارز در فروردین 

مقرر شد تا نرخ ارز محاسبه ارزش  ،1400قانون بودجه سال  (7) )و( تبصره بنددر 
جهیزات مصرفی پزشکی در همه استثنای کاالهای اساسی، دارو و ت گمرکی کاالهای وارداتی به

بانک مرکزی نرخ  ةشد بر اساس برابری نرخ ارز اعالم، (از جمله محاسبه حقوق ورودی)موارد 
( قانون امور گمرکی 14سامانه مبادله الکترونیکی )ای.تی.اس( در روز اظهار و مطابق ماده )

 ءجزِدر  االهای وارداتیکاهش اثر این سیاست بر قیمت ک منظور به گذارهرچند که قانون .باشد

درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و  (4) ، نرخ چهاربند( همین 2)
درصد و برای ( 1)به یک را های کشاورزی و دامی  نهاده ،ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین

نگرانی دولت  دلیل بهدرصد ارزش گمرکی کاال تقلیل داده بود، اما ( 2)به دو  را سایر کاالها
و تردید دولت جدید در مورد  اثر این سیاست بر افزایش قیمت کاالهای وارداتیشدت قبل از 

مبنای اجرا نشد. موضوع تغییر نرخ ارز  عمالً 1400آثار آن، این بخش از قانون بودجه سال 

 نیز 1401الیحه بودجه سال ( 7تبصره ))هی( ء حقوق گمرکی و سود بازرگانی در جز همحاسب
 تکرار شده 1400قانون بودجه سال  (2ولی تنها بخش اول بند ) ،مورد توجه قرار گرفته مجدداً

که حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات  دهشپیشنهاد  ،یعنی است؛
 ،درصد کاهش پیدا کند (1) های کشاورزی و دامی به یک نهاده ،مصرفی پزشکی و همچنین

 ،بررسی آثار اجرای این سیاست منظور به گمرکی سایر کاالها ثابت باقی بماند. اما نرخ حقوق

ی بر میزان حمایت مرزی از تأثیرتغییر این نرخ چه » هایی از این دست پاسخ داد: پرسشباید به 
قیمت کاالهای کشاورزی » ،«بخش کشاورزی در مقابل کاالهای وارداتی خواهد داشت؟

میزان افزایش قیمت کاالهای مختلف به چه عواملی »و « د؟یابش میوارداتی چه اندازه افزای
  «.بستگی دارد؟

 4/10به ارزش متوسط میلیون تن  8/20نه ، ساالمتوسط طور به ،1395-99طی دوره 
حجم و متوسط درصد  24و  4/62 ،ترتیب وارد کشور شده که به کاالی کشاورزیمیلیارد دالر 
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دهد. مقدار و ارزش واردات محصوالت کشاورزی طی  می ارزش واردات کل کشور را تشکیل
 ده است.آم 1یادشده در جدول دوره 

 1395-99مقدار و ارزش واردات محصوالت کشاورزی طی دوره  -1جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 سال / عنوان

 23594 24236 20613 19476 15903 تن( هزارحجم ) 
 10565 12196 10784 10563 7823 ارزش ) میلیون دالر(

 بر اساس اطالعات گمرک ج.ا. ایرانمحاسبات تحقیق مأخذ: 

بع ارزی حاصل از صادرات نفت، دسترسی به منا دلیل به ،برای چند دهه

 دلیل بهولی امروز  .داد می را تشکیل کشورگذاری ریال وجه غالب سیاست ارزی  ارزش بیش
کاهش رسمی ارزش ریال  ،مازاد نفتیو عدم وجود منابع  ة آمریکاجانب یکهای  تحریم

تمامی مطالعات پیشین در  است که تقریباًطبیعی  ،در چنین شرایطیاست.  ناپذیر شده اجتناب
مرزی از محصوالت کشاورزی های  گذاری ریال بر حمایتارزش آثار بیشایران به بررسی 

 اری سیاست ارزی برگذتأثیردهد که می همین مطالعات هم نشانبررسی ولی  پرداخته باشند،
 ده و مورد توجه در اقتصاد کشاورزی ایران است.ش میزان حمایت مرزی موضوعی شناخته

ای موانع محاسبه معادل تعرفه ، با(Komijani et al., 2001) کمیجانی و همکاران

 شده اسبهای محدل تعرفهاگذاری ریال بر معارزش بیش تأثیر بررسی به ،ای بخش کشاورزیغیرتعرفه
که سطح واقعی نشان داد  ،نیز با مطالعه وضعیت ایران (Gilanpour, 2007) پور گیالن .ندپرداخت

پذیرد و  کنندة مقررات مرزی تأثیر میاز سیاست ارزی کشور اعمالدسترسی به بازار 
همچنین، زاهدطلبان شود. های مرزی میحمایتمیزان نمایی  گذاری پول ملی سبب بزرگ ارزش بیش

گذاری ریال بر تعرفه ارزش به ارزیابی اثر کاهندة بیش (Zahedtalaban et al., 2019)ان و همکار

مطالعه  اب ،(Drabek and Brada, 1998) درابک و برادا ر دیگر کشورها همد اند.هپرداخت مؤثر
مداخله  شناورسازی نرخ ارز و عدم که نشان دادند ،اقتصاد در حال گذار ششحمایت مرزی در 

لیفرت و پرساود  تواند سطح واقعی حمایت را افزایش دهد. می گذاری پول ملیارزش یشبرای ب
(Liefert and Persaud, 2009)  قابلیت انتقال از  ،ایموانع غیرتعرفهکه با اعمال نشان دادند
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 (Thorstensen et al., 2014)تورستنسن و همکاران  .شود می کاستهاز تغییر نرخ ارز  بعدها  قیمت
دریافتند که  ،رژیم ارزی بر تعهدات کشورها به سازمان جهانی تجارت تأثیردر بررسی هم 

ای که تعرفه  گونه ، بهشود می ایبرآوردی معادل تعرفهگذاری پول ملی سبب بیشارزش بیش
این  است و عمالًهدات آنهشده از سوی این گروه از کشورها کمتر از سطح تع واقعی اعمال

 ند.آور می ای خود را فراهم تر شدن دیوار تعرفهموجبات کوتاهرزی خود کشورها با سیاست ا
های دو یا نامهدر مطالعه دیگری در خصوص موافقت ،(Thorstensen, 2014) تورستنسن

سیاست ارزی یک عامل  ،ها اد که فارغ از اندازه اسمی تعرفهنشان د ،جانبه تجاریچند

 با ،(Jeanne, 2020) جین تجاری است.های  بازار طرف در میزان واقعی دسترسی به کننده تعیین
 2018متحده در سال  االتیا یاعمال یها تعرفهنشان داد که ، 1شده استفاده از یک مدل واسنجی

 زانیرا به میوان چین ، اما ارزش شتهداندالر ارزش بر  یادیز تأثیردر جنگ تجاری با چین، 
 است.کاهش داده  یقابل توجه

در اقتصادهم است که  عیموضو نیزتعرفه بر قیمت کاالهای وارداتی  تأثیرنحوه 

 شناس و همکاران یزدان است. مورد توجه قرار گرفتهو هم در دیگر کشورها  کشاورزی ایران
(Yazdanshenas et al., 2010 ) دریافتند که قیمت گوشت مرغ و گوشت گوساله نسبت به

 محمدی پور و ولی های پژوهش گیالن ر پایة یافتههمچنین، ب ناپذیر است.تعرفه واردات کشش
(Gilanpour and Valimohammadi, 2015)،  قیمت  برتعرفه دانه روغنی افزایش  تأثیرمیزان

ة شریفی و مطالع نتایج به نسبت تغییر تعرفه روغن خام بیشتر است.کننده روغن نباتی مصرف

افزایش تعرفه  تأثیریانگر آن است که ب( Sharify and Jafari-Taraji, 2016) جعفری تراجی
خود  خودی به کننده و تولیدکنندهشاخص قیمت مصرف برهای وارداتی مصرفی خانوار کاال

شده  اعمالهای  نشان دادند که تعرفه ( نیزAmit et al., 2019آمیت و همکاران ) ناچیز است.
متحده منتقل  االتیا یداخل یها متیکامل به ق طور به باًیتقر 2018توسط دولت ترامپ در سال 

مریکایی پرداخت آکنندگان و واردکنندگان  مصرفاعمالی از جیب های  تعرفه رو، از این و شده

همچنین،  داشته باشد. یصادرکنندگان خارج یافتیدر یها متیبر ق یتأثیربدون آنکه  است، شده

                                                                                                                                   
1. calibrated model 



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

120 

 ،متمرکز که در آن اریبس عیصنا یمدل رقابت ناقص برابا بسط یک  (،Riker, 2018) ریکر
منجر به  یها تعرفهشود، نشان داد که  می و سود تلقی واردات منبع مهم رقابتهای  قیمت

کنندگان در مصرف پیش روی یهامتیمعموالً ق ،یداخلهای  بنگاه یهدفمند سودآور شیافزا
 د.نده می شیافزا زین را بازار

های ل ملی بر سطح حمایتوکاهش ارزش پ مثبت تأثیرشده بر  تمامی مطالعات انجام
 ،دارند تأکید کنندگانمصرفهای  بر قیمتها  انتقال آثار افزایش سطح تعرفه ،همچنینو  مرزی

 شریفی و جعفری تراجی و (Yazdanshenas et al., 2010) شناس و همکاران گرچه یزدان

(Sharify and Jafari-Taraji, 2016اندازه این ) هرچند، در اند.  آورد کردهرا اندک بر انتقال
عنوان  عنوان یک موضوع عام و تعرفه به نرخ ارز بر میزان حمایت مرزی به تأثیر مطالعات پیشین،

 دلیل بهاما  ،بر قیمت مورد توجه قرار گرفتهتعرفه  تأثیر ،همچنین و ییک ابزار خاص حمایت
آثار  جه بهتو نیزشده و  اسبه حقوق ورودی با نرخ ارز مختلفرد بودن وضعیت مح منحصربه

ی یها جنبه تمرکز پژوهش حاضر بر ،مستقیم تعرفه بر سطح عمومی قیمت محصوالت کشاورزی

 . وده استبکشاورزی ایران  از ادبیات موضوع در اقتصاد تازه

 مبانی نظری و روش تحقیق

کاالی وارداتی، هزینه حمل،  متغیر قیمت جهانی از پنجکاالی وارداتی  ةشد تمام قیمت
با افزایش قیمت کاالی  ،تعرفهاعمال رد. پذی تأثیر میو نرخ ارز  ای، موانع غیرتعرفهاتتعرفه وارد

بخشی از  صورت بهاما از آنجا که تعرفه ارزشی  ؛شود می موجب کاهش میزان واردات ،وارداتی
از گذاری تعرفه خود شود، میزان اثر می قیمت کاالی وارداتی بر حسب واحد پول ملی اعمال

 صورت بهابتدا مدل را  ،برای تبیین بهتر موضوع رد.پذی تأثیر میوارداتی و نرخ ارز  یقیمت کاال

را در نظر بگیرید که گیرنده قیمت کاال  کشور کوچک واردکننده یک کنیم. می نموداری ارائه
یک توسط قیمت جهانی کاالی وارداتی  ،1نمودار )الف( شکل در در بازار جهانی است. 

از سوی  t، اعمال تعرفه )ب(نمودار است. طبق  داده شدهدالر نشان بر حسب  مثالی کشور
. دیابافزایش  PW+tبه  PWقیمت دالری کاالی وارداتی از  کهشود  می سبب کشور واردکننده
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 1eاست. تغيير نرخ ارز از نشان داده شده نرخ ارز در كشور واردكننده  تغييرات ،(ج) نموداردر 

براي انتقال قيمت ريالي كاالي واردكننده است.  ملي كشور كاهش ارزش پولبيانگر  2eبه 

درجه كمك  45 ي با شيبخطه صورت ب )د(اعمال تعرفه از نمودار  »بدون«و » با«وارداتي 

 )(همحاسبه تعرفه در نمودار مبناي و آثار تغيير نرخ ارز كاالي وارداتي و نرخ ارز شده گرفته 

مقدار  ،و شكل توابع عرضه و تقاضاي داخلي WPجهاني با توجه به قيمت داده شده است.  نشان

در داخل كشور  و قيمت آن 8Q1Qاندازه ه ب 1eدر نرخ ارز اعمال تعرفه واردات بدون 

افزايش و مقدار  e1+t1Pقيمت به  ،خواهد بود كه با اعمال تعرفه با همين نرخ ارز 1P واردكننده

 1e و اعمال تعرفه با نرخ ارز 2eاردات به تغيير نرخ ارز ويايد. مي كاهش 7Q2Qواردات به 

اصالح نرخ  ،شود. در مرحله آخرمي 6Q3Qو كاهش واردات به  e1+t2Pموجب افزايش قيمت به 

افزايش و مقدار واردات را تا  2e+t2Pرا تا سطح  داخلي قيمت 2eمحاسبه تعرفه به مبناي ارز 

  دهد. مي كاهش 5Q4Qسطح 

  
تأثير تغيير نرخ ارز كاالهاي وارداتي و نرخ ارز محاسبه تعرفه گمركي بر حجم  :1شكل 

  واردات كاال در يك كشور كوچك واردكننده
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کاالی وارداتی بعد از ترخیص  شدة شود، قیمت تمام میکه در نمودارها مشاهده  گونه همان

های هزینه ر فرض کنیم کههای گمرکی است. اگقیمت کاالی وارداتی و هزینه ءشامل دو جز

1های ارزشیتعرفه صورت به گمرکی مشابه وضعیت ایران صرفاً
اخذ شوند و واردات و محاسبه  

 زیر خواهد بود: صورت بهانجام شود، قیمت داخلی کاالی وارداتی  e1تعرفه گمرکی با نرخ ارز 

 

           

مشابه آنچه در  ،عرفه گمرکیبا تغییر نرخ ارز واردات و حفظ نرخ ارز مبنای محاسبه ت

 تغییر خواهد کرد:  ( به شکل زیر1) رابطهدر بخش کشاورزی اتفاق افتاد،  1400 تا 1397های  سال

 

 

صرف قیمت ارز کاالی تغییر  که شود می مشخص، نرخ ارز( نسبت به 2از رابطه ) گیری با مشتق

 یمت جهانی افزایش خواهد داد: ضرب تغییر نرخ ارز در ق رداتی، قیمت داخلی آن را به حاصلوا

 

تنهایی باعث تغییر قیمت داخلی کاالی  محاسبه تعرفه بهمبنای رخ ارز نتغییر  چنین،هم

 ( خواهد شد:4) رابطهوارداتی به اندازه 

 

 زمان نرخ ارز واردات و تغییر هم( نسبت به نرخ ارز، 1گیری از رابطه ) سرانجام، با مشتق

 خواهد داد: تغییر( 5ه )ة رابطاندازبه قیمت کاالی داخلی را  ،کیتعرفه گمر همحاسبمبنای 

                                                                                                                                   
1. Ad-Valorem 

                                                            (5)  

                                                                  (4)  

           (2)                                                              

          

                                                                               (3)  

                                                            (1)  
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فصیل اول نظیام هماهنیگ     24ارزش واردات  ،(4رای محاسبه رابطه )ب ة حاضر،مطالعدر 

و  هیا  محصیوالت نبیاتی، چربیی    شامل چهار قسمت حیوانات زنده و محصوالت دامیی،  گمرکی

بر اساس اطالعات منیدرج   1399در سال  حیوانی یا نباتی و محصوالت صنایع غذاییهای  روغن

حفظ الگیوی واردات  با فرض  محاسبات مربوط و هگمرک ج.ا. ایران مبنا قرار گرفت تارنمایدر 

هیزار تومیان بیرای     23متوسیط   نییز  بازاریابی وهای  عدم تغییر حاشیه و 1401در سال  1399سال 

 انجام شده است.   مبنای محاسبه گمرکی() نرخ ارز

 حثنتایج و ب

 نشان تاکنون 1395از سال  بررسی روند تغییرات تعرفه واردات محصوالت کشاورزی

میانگین ، کاهش ارزش پول ملیو برجام  توافق خروج ایاالت متحده از از که پس دهد می

 8/9با  1395درصد در سال  4/26 از ،خالف انتظاربر ،محصوالت کشاورزی ایران 1اسمی تعرفه

 3/28به  ،درصد کاهش 2/2با  سپس،و یافته  افزایش 1397ر سال درصد د 29درصد رشد به 

های مختلف نظام رات بین قسمتیاما این تغیرسیده است.  1400و  1399های  درصد در سال

)حیوانات  ی که میانگین اسمی تعرفه قسمت اولا گونه است، به مرکی یکسان نبودهگهماهنگ 

میزان بیشترین  ،(1395) زایش نسبت به سال پایهدرصد اف 8/37با  ،زنده و محصوالت حیوانی(

 ،افزایش نسبت به سال پایه درصد 3/18با  ،)محصوالت صنایع غذایی(چهارم  قسمتافزایش و 

 .(2)جدول  اندکمترین میزان افزایش را تجربه کرده

                                                                                                                                   

   میانگین اسمی تعرفه بر اساس رابطه زیر محاسبه شده است: - 1

 
 ای است.  تعداد کاالها یا خطوط تعرفه و  i  تعرفه کاالی  ، میانگین اسمی تعرفه   ،که در آن
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 )درصد( 1395-1400 روند تغییرات میانگین اسمی تعرفه -2جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 سال / عنوان

 3/28 3/28 9/28 0/29 9/28 4/26 فصل اول( 24بخش کشاورزی )

 0/28 0/28 9/29 3/27 1/27 3/20 )حیوانات زنده و محصوالت دامی( قسمت اول

 5/38 7/34 5/37 9/35 0/35 3/32 )محصوالت نباتی( قسمت دوم

 5/23 0/23 0/23 2/23 0/23 7/18 (حیوانی یا نباتیهای  و روغن ها چربی) قسمت سوم

2/29 )محصوالت صنایع غذایی( قسمت چهارم  4/30  8/30  2/33  6/33  6/34  

 محاسبات تحقیق :مأخذ

  ایدرصد خطوط تعرفه 63گاه وارداتی در مورد هیچ عمالً ،در دوره مورد بررسی

 را باید در آندلیل  ، کهنشده استانجام  رقمی( )در سطح هشت محصوالت کشاورزی کشور

با  جو کرد.و عدم امکان رقابت کاالهای وارداتی جست ،و همچنینهای تجاری ممنوعیت

ارز ترجیحی  دامنه شمولمحدود شدن  ،، افزایش نرخ ارزبرجام توافق از خروج ایاالت متحده

در را  قدرت رقابتی کاالهای وارداتی ،طبیعی صورت به ،(2جدول ) و افزایش نرخ اسمی تعرفه

 سهم خطوط درتوان موضوع را می این دادند.کاهش  شاورزی ایرانمحصوالت کمقابل 

حداقل در سه  .(3)جدول  مشاهده کرد ای ای مورد تجارت )واردات( از کل خطوط تعرفه تعرفه

ای مورد واردات از سهم خطوط تعرفه ،جز قسمت دوم( نظام هماهنگ گمرکی )بهقسمت از 

  ه است.یافتوضوح کاهش  بعد به به 1398سال 

 )درصد(ای  وط تعرفهطاز کل خ )واردات( مورد تجارتای  سهم خطوط تعرفه -3جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 سال / عنوان

 25 25 31 37 36 فصل اول( 24بخش کشاورزی )

 12 14 16 21 20 )حیوانات زنده و محصوالت دامی( اول قسمت

 37 32 36 46 37 )محصوالت نباتی( دوم قسمت

 58 58 68 71 68 حیوانی یا نباتی(های  و روغن ها )چربی وممت سسق

 35 35 48 52 52 )محصوالت صنایع غذایی( چهارم قسمت

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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و برای  رندبخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی وارداتی ماهیت کاالی واسطه دا

رغم افزایش  کاالهایی که بهنیست. بخش مهمی از واردات آنها  گریزی از ،تداوم تولید داخلی

داتی آنها تنها شوند، چنین ماهیتی دارند و افزایش قیمت وارمی همچنان وارد ،شدید نرخ ارز

 محصوالت داخلی را در پی خواهد داشت.  ةشد افزایش قیمت تمام

بیشتر  ،برجام توافق تا قبل از خروج ایاالت متحده ازین نکته نیز توجه داشت که دباید ب

ولی محدودیت دسترسی به ارز سبب شد  ،ندماهیت شرعی داشتوارداتی در ایران های  تممنوعی

اعمال  بار دیگرنیز « عدم ثبت سفارش» صورت بههای تجاری ، ممنوعیت1399از سال  که

شوند. بدیهی است که این محدودیت نیز دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی کشور را 

با توجه به افزایش قدرت رقابتی محصوالت ایرانی  که رسد ر مینظ البته بهدشوارتر کرده است. 

با این  ؛وجود داشته باشدها  نباید ضرورتی برای اعمال این ممنوعیت ،افزایش نرخ ارز دلیل به

عدم »در مورد آنها ثبت شده بود، مشمول  تر واردات پیشای که خط تعرفه 81 همه، در عمل،

ای بخش از کل خطوط تعرفهها  سهم این ممنوعیت 4 شدند. در جدول «امکان ثبت سفارش

  کشاورزی گزارش شده است.

 ةکنندترکیب کاالهای وارداتی تعیین، «میانگین اسمی تعرفه»رغم اهمیت شاخص  به

. این شاخص (5)جدول  است «1میانگین وزنی تعرفه»تری به نام  شاخص حمایت مرزی مهم

مقایسه میانگین وزنی  .اندتجارت شده واقعاًهد که دنشان می را کاالهاییسطح حمایت مرزی 

 هر چهاردر  که دهد( با میانگین ساده آن نشان میمؤثر)تعرفه  های بخش کشاورزیتعرفه

 ،ها( ، روغناستثنای قسمت سوم یعنی بهقسمت نظام هماهنگ گمرکی مربوط به کشاورزی )

  تر است.از نرخ تعرفه اسمی پایین مؤثرنرخ تعرفه 

                                                                                                                                   

 میانگین وزنی تعرفه بر اساس رابطه زیر محاسبه شده است: -1

 
 تعداد کاالها یا خطوط تعرفه ای است. و  iارزش واردات کاالی   ،iتعرفه کاالی   میانگین وزنی تعرفه،  که در آن، 
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 )درصد( 1399ر سال بخش کشاورزی دای  از خطوط تعرفه ثبت سفارشممنوعیت سهم  -4ول جد

 سهم عنوان

 36 فصل اول( 24بخش کشاورزی )

 19 )حیوانات زنده و محصوالت دامی( قسمت اول

 49 )محصوالت نباتی( قسمت دوم

 5/0 حیوانی یا نباتی(های  و روغن ها )چربی قسمت سوم

 39 ت صنایع غذایی()محصوال قسمت چهارم

 مأخذ: محاسبات تحقیق

گذار واردات آنها کاالهایی که از نظر سیاست عمدتاً ،هادر این قسمت سخن، به دیگر

د، پذیری آنها وجود دار و یا نگرانی کمتری در مورد رقابت شود میضروری تشخیص داده 

داخلی کاالی مشابه،  أمینتعدم امکان  دلیل بهاند. ولی در مورد قسمت سوم، شده وارد کشور

اعمال تعرفه باال برای چنین کاالهایی که امکان اند.  ی با تعرفه باالتر وارد کشور شدهکاالها

تواند با دو رویکرد کسب درآمد و یا اعمال  می کافی مشابه داخلی آنها وجود ندارد، تأمین

منابع  تأمیناال در ایران تعرفه ب این حمایت از تولیدات داخلی اجرا شود. دلیل اعمالسیاست 

 است.  های روغنیدانه الزم برای اعمال سیاست خرید تضمینی

 )درصد( 1395-99 تعرفه روند تغییرات میانگین وزنی -5جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 عنوان

 0/10 6/11 2/13 8/14 2/15 فصل اول( 24بخش کشاورزی )

 4/10 6/3 9/8 9/10 3/9 )حیوانات زنده و محصوالت دامی( قسمت اول

 6/6 5/11 0/13 0/14 1/15 )محصوالت نباتی( قسمت دوم

 4/24 1/24 6/24 7/25 7/26 حیوانی یا نباتی(های  روغن و ها )چربی قسمت سوم

7/13 )محصوالت صنایع غذایی( قسمت چهارم  2/14  11.7 6/12  0/14  

 مأخذ: محاسبات تحقیق
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 کاهش در راستایکه ای  از خطوط تعرفهالگوی کاهش خطی حقوق گمرکی برخی 

، در الیحه بودجه سال ارزش گمرکی کاالهای وارداتی آثار قیمتی تغییر نرخ ارز محاسباتی

نُه  ای بخش کشاورزی ازتعداد طبقات تعرفه افزایشضمن  است، مورد توجه قرار گرفته 1400

این بر  صرفاً نیزی مختلف را سطح نسبی حمایت مرزی از کاالها شانزده تا هجده طبقه،به  طبقه

و  مؤثربا توجه به نرخ تعرفه سازد.  می دگرگون ،یا خیر باشندتولید کشاورزی  ةکه نهاد مبنا

و حفظ ارز تعرفه  افزایش نرخ ارز محاسباتیبا  شود که می برآورد ،1399الگوی واردات سال 

سب با سطح تعرفه آنها بین ، قیمت این کاالها متنا1400ترجیحی برای کاالهای مشمول در سال 

منطق اعمال نرخ ارز ترجیحی  ، اصوالًدر این صورت ؛ البته،یابدافزایش  درصد 116تا  5/5

 دار خواهد شد. برای واردات این کاالها خدشه

ارزش  داتی در اثر تغییر نرخ ارز محاسبةافزایش قیمت کاالهای وار ،6در جدول 

هماهنگ گمرکی در دو دامنه کاهش حقوق  نظاممختلف های تفکیک قسمت ی بهکگمر

درصد برای همه خطوط محاسبه  چهاردرصد و حفظ حقوق گمرکی در سطح  یکگمرکی به 

 ،این سیاست پذیری ازتأثیر ، باقیمت محصوالت کشاورزی وارداتیو گزارش شده است. 

به فصل که بیشترین آن مربوط  یافتد خواهدرصد افزایش  6/12تا  6/7بین  ،متوسط طور به

 تأثیربیشتر باشد، میزان  مؤثرهرچه تعرفه  ،شود می که مشاهده گونه همان. نباتی استهای  روغن

 قالب شده در سیاست طرحدر شود.  می تعرفه بر قیمت هم بیشتر همحاسبمبنای تغییر نرخ ارز 

ر ب ،دیاب میدرصد کاهش  سهتعرفه اسمی برخی از خطوط تا  با آنکه ،1401الیحه بودجه سال 

افزایش  متناسب بامیزان حمایت واقعی  ،پذیری محصوالت وارداتی رقابتکاهش قدرت  اثر

 شود.  می بیشتر ها قیمت
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 )درصد( میزان افزایش قیمت در سناریوهای مختلف حقوق گمرکی -6جدول 

 عنوان / سناریو
  حقوق گمرکیکاهش 

 به یک درصد

  حقوق گمرکیحفظ 

 در سطح چهار درصد

6/7 فصل اول( 24ی )بخش کشاورز  6/12  

 4/8 5/5 )حیوانات زنده و محصوالت دامی( قسمت اول

 0/8 9/2 )محصوالت نباتی( قسمت دوم

 9/42 4/36 حیوانی یا نباتی(های  و روغن ها )چربی قسمت سوم

9/12 )محصوالت صنایع غذایی( قسمت چهارم  4/17  

 مأخذ: محاسبات تحقیق  

 بندی و پیشنهادها جمع

اسیت بیر    یییید آنکیه تأ  نخسیت  ؛حداقل دو یافتیه مهیم وجیود دارد   وهش حاضر، در پژ

آنکه  رو دیگ بر اثر کاهش ارزش پول ملیسطح حمایت مرزی افزایش  مبنی بر  مطالعات پیشین

مسیتقیم، قیمیت    صورت به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی صرفاً

  درصد افزایش خواهد داد. 6/12تا  6/7بین  ،متوسط طور هبکاالهای وارداتی را  ةشد تمام

اصالح  ،ناپذیر بودن نرخ ارز به سطوح نزدیک به نرخ ارز ترجیحی با توجه به برگشت 

آن هدف از اجرای  با این همه، گمرکی و سود بازرگانی الزامی است؛نرخ ارز محاسبه حقوق 

( Furceri et al., 2018) فورسری و همکاران ةبا توجه به نتایج مطالع. اهمیت داردبسیار  نیز

 ،تهالبی و و بهره ور یداخل دیکاهش تول بهمدت منجر  انیدر مها  تعرفه شیافزا مبنی بر آنکه

نباید ی دارد، بر تراز تجار یاندک اتتأثیرتنها  ،در مقابلو  شود میی برافزایش بیکاری و نابرا

رآمد دولت از این محل را در پیش گرفت، بلکه ، هدف افزایش د«تنظیم تراز تجاری»در قالب 

سطح معقول از  یک رییسازی اقتصاد و پیگ تنظیم تراز تجاری را شفافهدف از باید 

الگوی  کارگیری تنها به ،مرزی برای محصوالت کشاورزی قرار داد. در این مسیرهای  حمایت

مطرح  1401ودجه که در الیحه ب ایبرخی از خطوط تعرفه در کاهش خطی حقوق گمرکی
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مورد بازنگری  سرعت به سود بازرگانی کاالها نیز که کافی به مقصود نیست و الزم است شده،

 قرار گیرد. 

با  همچنین، وبرای مهار جدی و پایدار تورم در کشور  با توجه به مشکالت موجود

 نیز جانبه ترجیحی و تجارت آزاد ودو و چندهای  نامه توجه به حضور کشور در موافقت

، تجاری آتیدر مذاکرات  کهشود  می پیشنهاد ،تغییرات غیرقابل پیشگیری نرخ ارز در کشور

گمرکی کشور در شرایط بروز های  حق تحفظ برای اصالح تعرفه ،جانبهاعم از دو یا چند
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