
١ 
 

  و تاثیر آن بر قاچاق کاال و حمایت از تولید ملیبر وضعیت تعرفه  تحلیلی

  :2013١تعرفه جهانی در سال  نمایه خالصه گزارش

در تحلیلی وضعیت تعرفه را در کشورهاي مختلف  UNCTADوWTO ، ITCسازمان هاي جهانی اعم از 

 شامل، این تحلیل که به صورت ساالنه منتشر می گردد .منتشر نموده اند 2013و در سال جهان بررسی 

 عضوسازمان تجارت جهانی به همراه 159مجموعه جامعی ازتعرفه هاي اعمال شده توسط هر یک از

ایران بعد از جزیره باهاما، در جایگاه دوم در این بررسی . ستعضو ناظر اکشورهاي دیگر از جمله کشور هاي 

مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، باالترین متوسط . کشورهاي داراي باالترین تعرفه قرار گرفته است

درصد، 21.2درصد، سودان 26.6درصد، ایران 35.9باهاما : میالدي چنین است2013هاي تعرفه در سال  نرخ

زیر  میانگین نرخ تعرفه در برخی از کشورهاي منطقه نیز به شرح. درصد20مولداوي درصد و 21جیبوتی 

 درصد و پاکستان9.6 درصد، ترکیه5.1درصد، عربستان 5.9افغانستان، درصد  4.7اماراتدرصد، 4عمان : است

 .استدرصد 3.4و در ایاالت متحده آمریکا درصد  5.5میانگین تعرفه در اتحادیه اروپایی برابر  .درصد13.5

  .نمایی کلی از وضع تعرفه در کشورهاي مختلف جهان را نمایش می دهد )1(شماره نقشه 

  

  
 

  وضعیت تعرفه در جهان) 1(نقشه شماره 
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  :وضعیت تعرفه در ایرانتحلیل 

و در نتیجه قاچاق نیز افزایش  شدهتر  نیز بیش ي قاچاقیابد، حاشیه سود کاالها وقتی تعرفه افزایش می

   .یابد می

این تناقض میان منافع حمایت از تولید داخلی، مصرف کاالي . تعیین تعرفه باید یک تناقض را پاسخ دهد

ملی و جلوگیري از خروج ارز از کشور از یک سو و از طرف دیگر کاهش منافع بازرگانان، افزایش قاچاق کاال 

بیانی تمثیلی از از ) 1(شکل شماره  .استها در سبد مصرفی خانوار ها  و قانون گریزي و نیز افزایش هزینه

  .تاثیرات تعیین نرخ تعرفه را نمایش می دهد

  

  

  )1(شکل شماره 

تولید  ،که ایران در جهان باالترین نرخ تعرفه را پس از باهاما وضع نموده است آیا با اعمال تعرفهدر شرایطی 

ملی مورد حمایت قرار گرفته و کمک به بهبود اقتصاد کشور می شود؟ نگاهی به اندازه و حجم اقتصاد 

ند داراي اقتصادهایی اکثر کشورهایی که تعرفه هاي باالیی را وضع نموده ا ،کشورهاي جهان نشان می دهد

 )2(شماره نقشه . کوچک بوده و از این طریق به دنبال حمایت از آن اقتصاد کوچک و آسیب پذیر می باشند

  . نمایی کلی از وضعیت حجم اقتصادي کشورهاي جهان را به نمایش می گذارد

  

 تعرفه

تجارت خارجی، قاچاق کاال، 

هزینه هاي سبد مصرفی 

تولید داخلی، مصرف کاالي  خانوار، قانون گریزي

جلوگیري از خروج  ،داخلی

 ارز
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  وضعیت حجم اقتصادي کشورهاي جهان) 2(نقشه شماره 

از این جهت باید گفت تعرفه به تنهایی نمی تواند موجب حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط  ،پس

  .اقتصادي گردد و نیاز است در بلند مدت با نگاهی جهانی راهکارهاي دیگري را در نظر گرفت

ه ها در سبد منافع بازرگانان، افزایش قاچاق کاال و قانون گریزي و نیز افزایش هزین ؛تعرفه طرف دیگر وضع

مصرفی خانوار ها بود که از این جهت نیز اگرچه بازرگانان افزایش هزینه واردات و یا صادرات را با افزایش 

بدیهی . قیمت محصوالت تامین می نمایند اما در مقایسه با تجار خارجی از توان رقابت برخوردار نیستند

ر را در هزینه هاي سبد کاالي خانوار وارد نموده به همین میزان و یا بیشت یافزایش ،يدرصد26است، تعرفه 

  . و رفاه مصرف کننده را کاهش می دهد
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  :حمایت از تولید ملی

 داخلی که کنندگانملی به روش هاي مختلفی محقق می گردد از جمله حمایت از تولید  حمایت از تولید

هاي درآمدي مستقیم و غیرمستقیم، برخی مزایاي مالیاتی، امتیاز دریافت اعتبار و یارانه بر نرخ  شامل حمایت

  .می باشدبهره 

هاي مربوط به شاخص برآورد حمایت از  براساس تعریف سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، سیاست

هاي قیمتی محصوالت هستند که  دسته نخست، حمایت. شوند تولیدکنندگان به هشت دسته تقسیم می

شوند،  اي یاد می هاي بودجه هفت دستۀ دیگر که با عنوان پرداخت. شوند حمایت از قیمت بازاري نامیده می

  . شود هاي دولت به تولیدکنندگان را شامل می دیگر پرداخت

حمایت از  شاخص  3MPS .اشاره نمود PSE2در این رابطه می توان به شاخص حمایت از تولید کنندگان 

که در این صورت . دهد اي دولت به تولیدکنندگان را نشان می هاي بودجه پرداخت 4BPقیمت بازاري و 

به این معنا که حمایت از تولید کنندگان شامل مجموع حمایت از قیمت بازاري  PSE = MPS + BP :داریم

  .و پرداخت هاي بودجه اي است

هاي  هاي قیمتی ناشی از به کارگیري سیاست ري همه حمایتبه عبارت دیگر شاخص حمایت از قیمت بازا

هاي صادراتی که  ؛ سیاست)اي و مجوزها هاي تعرفه هاي وارداتی، سهمیه ها، سهمیه ها، مالیات تعرفه(وارداتی 

و محدودکنندة ) هاي خارجی هاي صادراتی، اعتبارات صادراتی و کمک یارانه(به ابزارهاي افزایش دهنده 

شوند و  تقسیم می) هاي صادراتی هاي صادراتی و مالیات هاي مقداري، مجوزها، تحریم ودیتمحد(صادرات 

هاي کف و سقف و خریدهاي تضمینی  بندي تولید، قیمت سهمیه(هاي حمایت از قیمت داخلی  سیاست

  .کند را منعکس می) هاي عمومی سازي هاي داخلی و ذخیره دولت، کمک

اي دولت  هاي بودجه آورد حمایت از تولیدکنندگان بیان شد پرداختجزء دیگري که در محاسبه شاخص بر

)BP (اي به  هاي بودجه طبق روش سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي، پرداخت. به تولیدکنندگان است

  : شوند دسته هاي زیر تقسیم می

                                                             
٢

 Prodcers Support Estimate  
٣ Market Price Support 
٤ Budgetary Payment 
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پرداخت  )ها ج هاي براساس سابقه مشارکت در برنامه پرداخت) پرداخت براساس مقدار حصول ب) الف

) هاي خاص  ه پرداخت به منظور محدود کردن استفاده از نهاده) اي  د هاي یارانه براساس استفاده از نهاده

این یارانه مربوط به : یارانه انرژي)بیمه محصوالت ح) ها  ز دیگر پرداخت) پرداخت براساس درآمد کلی  و

  بنزین و همچنین یارانۀ برق  مواد سوختی مانند نفت سفید، گازوئیل، گاز مایع و طبیعی، 

هاي حمایت در بخش  که از سیاستاعتبارات بانکی و یارانه اي یکی از روش هاي حمایتی عبارت است از 

یارانه تسهیالت، عبارت از اختالف میانگین موزون نرخ . تولید، اعطاي تسهیالت بانکی با نرخ بهرة کم است

یر قیمتی که اثر کمتري بر قیمت کاال دارند از قبیل بیمه هاي غ حمایت. هاي جهانی است داخلی به قیمت

وري  هاي تشویقی در راستاي افزایش عملکرد و بهره درآمدي و تشکیل صندوق تثبیت درآمد، اعطاي وام

نتایج حاصل از محاسبه حمایت . هاي مستقیم براساس عملکرد تولید توصیه می شوند تولید، پرداخت

هاي  هاي مختلف ارز نیز نشان می دهد که تغییر نرخ ارز و اعمال سیاست درصدي تولیدکنندگان در نرخ

  .دهد ارزي مقادیر حمایت از تولیدکنندگان در برخی از بخش ها را تحت تأثیر قرار می

رهنمودهاي متعددي را در راستاي حمایت از  "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"هاي کلی  سیاست

) ب تولید ملیاصالح و بازسازي ساختار ) چهار تدبیر الف)  1(ی دهد از جمله در بند تولید ملی ارائه م

بهینه سازي تعامل عوامل ) د اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی) ج ها و بهبود کیفیت تولید  کاهش هزینه

 .داخلی بیان می نماید وري عوامل تولید باال بردن قدرت رقابت و افزایش بهره را در راستاي  تولید

حمایت از تجاري سازي ، ها تحقیق و توسعه و نوآوري از دیگر رهنمودهاي این سیاست ها می توان به 

مدیریت منابع ، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی، تصاد دانش بنیاناقگسترش  ،فناوري

 ،بهبود فضاي کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی ،ارزي با تأکید بر تأمین نیازهاي تولید ملی و کارآفرینی

 ،و تعاونی هاي خصوصی رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش  ،اي دولت رعایت انضباط مالی و بودجه 

هاي   تأسیس صندوق، گذاري  گسترش تنوع ابزارهاي سرمایه ،شفاف سازي و به هنگام سازي آمار و اطالعات

کارآمد سازي مدیریت منابع موجود در صندوق  هاي خطر پذیر، گذاري  شراکت یا ضمانت براي سرمایه

  هاي تولیدي و رفع موانع سرمایه  بخشتسهیل فعالیت در براي تنقیح و اصالح قوانین و مقررات ، توسعه ملّی
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اي  ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهاي مالی توسعه ، کارآمد کردن نظام توزیع کاالها و خدمات، گذاري

  .اشاره نمود اي و بیمه 
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  :جمع بندي و پیشنهادات

اقتصادي ملی و بین برآیند مباحث فوق نشان می دهد تعرفه باال موجب صدمه وارد نمودن به تعامالت 

 مشکالت اقتصادي و معیشتی خانوارها، عدم توان رقابتی صنعتگران و تجار در مقیاس بین المللی، ؛المللی

در بررسی مرکز پژوهش، آمار و اطالعات ستاد مرکزي به عنوان مثال . است قانون گریزي و قاچاق کاال

میزان  1392الی  1385در بازه زمانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص پوشاك مشخص گردید 

باید توجه داشت میزان قاچاق کاال . کشفیات پوشاك قاچاق بیشتر از میزان واردات رسمی آن بوده است

آنچه به علیرغم این مثال نشان می دهد محدودیت هاي گمرکی . رقمی بسیار باالتر از میزان کشفیات است

. آنها در نظر گرفته نشود، نتایج مورد نظر را محقق نمی نمایدنظر می رسد در صورتی که حد بهینه اي از 

  .تعرفه گمرکی باال موجب قانون گریزي شده و حتی درآمدهاي رسمی از آن محل را مخدوش می نماید

تعرفه ها باید معقول باشد، . این مسائل مانند یک چرخه معیوب عمل نموده و یکدیگر را تشدید می نمایند

جایگاهی که ایران در وضع تعرفه  یقینا. رونق نگیرد و در راستاي حمایت از تولید ملی باشدطوري که قاچاق 

ها دارد وضعیت مناسبی نبوده و در طوالنی مدت نمی توان با بستن مرزهاي اقتصادي کشور با دیوار تعرفه 

کاهش . کاسته شودها به حمایت از تولید ملی پرداخت، پس در سیاست گذاري بلند مدت باید از تعرفه ها 

نرخ تعرفه ها خود فرآیندي قابل تامل بوده و نیازمند برنامه ریزي بلند مدت می باشد، چراکه تصمیمات 

  .ناگهانی شوك هاي اقتصادي را به همراه خواهد داشت

سیاست هاي مختلفی را جهت حمایت از تولید ملی می توان اخذ نمود که توجه به آن ها برخی از پیامدهاي 

اتخاذ سیاست هاي صحیح حمایتی و نگرش از سمت سیاست . هاي تعرفه اي را در بر نخواهد داشت سیات

هاي تعرفه اي و سلبی به سوي سیاست هاي حمایتی دیگر و ایجابی در راستاي حمایت از تولید داخلی می 

ه معیوب به در راستاي حمایت از تولید ملی و وضع تعرفه یک چرخ. تواند موجب کاهش قاچاق کاال گردد

هنگامی که می خواهیم از تولید داخلی حمایت نماییم، قاچاق پدید می آید و قاچاق خود . وجود آمده است

خارج شدن نیروي ) عامل بیکاري نیروي کار مولد شده و به دو صورت باز هم تولید ملی لطمه می بیند، اوالً

وان عامل تولید از این عرصه خارج شده و تولید کار از عرصه اقتصادي به این معنا است که نیروي کار به عن

ضعف اقتصادي خانوارهایی که درآمدشان از محل کار و تولید کاهش یافته و یا ) کاهش خواهد یافت و ثانیاً

فته و به سمت کاهش یاقطع گردیده است در نقش مصرف کنندگان کاالها موجب می شود، تقاضاي آن ها 

این عوامل موجب می شود درآمدهاي دولت و تولید ناخالص . معطوف گردداجناس ارزان قیمت تولید خارج 

به علل مختلف از جمله ضعف تولید داخلی، پرداخت هاي . ملی کاهش یافته و اقتصاد کشور تضعیف گردد

به سبب قاچاق بازهم درامد هاي  انتقالی در حمایت از تولید و نیروي کار و نیز عدم دریافت عوارض گمرکی
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تمامی این موارد که معلول عللی دیگر هستند خود علل موجده دیگر ناکارآمدي هاي . اهش می یابددولتی ک

  .ندرچرخه معیوب اقتصادي را به وجود می آو اقتصاد گردیده و یک

با یک عامل اقتصادي خارجی . بین بردن این سیکل معیوب، یک عامل خارجی است راه حل اقتصادي از

سیکل می توان این چرخه را تغییر داده و به سمت عوامل مثبت و پیش برنده  یعنی عاملی بیرون از این

معموال درسیستم هاي اقتصادي معیوب و در چرخه هاي معیوب نمی توان از درون همان  . حرکت نماییم

یک عامل اقتصادي خارج از آن سیستم یعنی متغیري . چرخه معیوب، فرآیند اصالح و بازسازي را انجام داد

  .از موارد موجود در آن چرخه می تواند روند را اصالح نمایدغیر 

در  این عامل خارجی اقتصادي می تواند از بستر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا پولی و مالی برخوردار باشد،

انتخاب این عامل خارجی حمایت از تولید ملی را باید مورد نظر قرار داده که در مطالعه حاضر روش ها و 

له رکت نهادهاي دخیل در این امر، مسئپیشنهاد می گردد در کارگروهی ویژه با مشا .آن بیان گردیدمصادیق 

مشخص جهت خارج شدن از این چرخه معیوب بررسی گردیده و بهترین عامل موثر نرخ تعرفه در کشور 

  .چرخه فوق الذکر را نشان می دهد) 2(شکل شماره . گردد

 

 عامل خارجی بهبود دهنده چرخه معیوب اقتصادي) 2(شکل  شماره 

قاچاق کاال

بیکاري پنهان و  

آشکار

مشکالت معیشیتی، فساد 

اقتصادي،  بسترهاي 

نامناسب اقتصادي

کاهش تولید داخلی  

و کاهش کیفیت  

تولیدات

افزایش تعرفه ها

عامل خارجی 

 دھنده چرخھ بھبود

 معیوب


