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 چكيده

  واردات   بر  مالیات و  دیوور  حقوق از  ناشننی  درآمد  سنناوا،ی   بودجه  قوانین  در  دولت  درآمدزای  هایآیتم از  کیی

  ارزش بر  مالیات نرخ  گمرکی   حقوق  اخذ  مباای ارز  ،سنعیر نرخ ،عرفه  نرخ  هایمولفه  درآمدها این  در  کاالهاسنت 

  گذاری سنیاسنت  محافل  در همواره  ارز  عیر،سن  نرخ و  ،عرفه نرخ  مولفه دو اسنت   ،اثیرگذار  واردات  ارزش و  افزوده

  اجرایی و  مصننو  وزیران  هیات  ،وسنن   جدید  سننا  شننرو   از  قبل  ایاکه  بر  عالوه ،عرفه نرخ   هسننتاد بحث  مورد

    (1391  سا  )نظیر  گیردمی  قرار ،عدیل مورد  نیز ،ورمی  آثار کاهش ماظور به ارز  نرخ  افزایش هاگام در  شود می

  معرض   در  آزاد   بازار  ارز نرخ از  آن  گرفتن  فاصله جهت به  یکبار  سا   چاد  هر  که  است ارز  یر،سنع نرخ دیگر  مولفه

   گیرد می  قرار  ،غییر

  این بر  که شنده  ماظور  ،ومان  0420  ورودی  حقوق اخذ  مباای  ارز نرخ  1400  سنا  بودجه  الیحه  در  اسنا  این بر

  ،سنعیر نرخ  ،غییر  اسنت شنده  بیای  پیش مانو،  میلیارد هزار 6 23  ورودی(  )حقوق  واردات  بر  مالیات  رقم  اسنا 

  یکی  اسنت  مواجه  درآمدی ماابع  ،حقق  عدم  مشنکالت  با  دولت  که  شنراییی  در ورودی  حقوق  محاسنبه  مباای  ارز

  است   دولت  درآمد افزایش برای  سالیانه هایبودجه  در  ا،کاء  قابل  درآمدهای  از

  این به اسنت  درصندد گزارش  این  اسنت   شنده  گرفته نظر  در  ،ومان  01150  ارز نرخ  1400  سنا  بودجه  الیحه  در

  ،ومان 4200 از  ارز  ،سنعیر نرخ ،غییر به  ،صنمیم  اسنالمی شنورای  مجلس  نمایادگان  چاانچه  که  دهد  پاسن  سنوا 

 خواهد  چه  ،ورمی و  درآمدی  آثار  نظیر  سنیاست این  اقتصنادی  ،بعات بگیرند ،ومان 17000  یا و  ،ومان  11500 به

  بود 

 

   گزارش: این در نظر مد گانه تهش هایسناریو .1

 

 

هماناد ،عرفه و  1400  سنناختار واردات سننا   افزایش یابد،ومان  11500به  ،ومان 4200نرخ ،سننعیر ارز از 

 ؛کشور باشد 1399واردات سا   

 

 

،عرفه و هماناد    1400سنا   ،ومان افزایش یابد  سناختار واردات    17000،ومان به   4200نرخ ،سنعیر ارز از  

 کشور باشد؛ 1399ا   واردات س

 

 1سناریو 

 2سناریو 
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 1400،ومان افزایش یابد با این فرض که سنناختار واردات سننا     11500،ومان به   4200نرخ ،سننعیر ارز از  

 درصد باشد؛  5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هکشور  لیکن ،عرفه 1399هماناد واردات سا   

 

 

 1400با این فرض که سنناختار واردات سننا     ،ومان افزایش یابد  17000ه ،ومان ب  4200،سننعیر ارز از  نرخ 

 درصد باشد؛  5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هکشور  لیکن ،عرفه 1399هماناد واردات سا   

 

 

 1400ردات سننا   ،ومان افزایش یابد با این فرض که سنناختار وا  11500،ومان به   4200نرخ ،سننعیر ارز از  

 کشور باشد؛ 1396و واردات سا    1399ه سا   هماناد ،عرف 

 

 

 1400،ومان افزایش یابد با این فرض که سنناختار واردات سننا     17000،ومان به   4200نرخ ،سننعیر ارز از  

 کشور باشد؛ 1396و واردات سا    1399هماناد ،عرفه سا   

 

 

 1400دات سننا   با این فرض که سنناختار وار  ،ومان افزایش یابد  11500ه ،ومان ب  4200نرخ ،سننعیر ارز از  

 درصد باشد؛ 5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هکشور  لیکن ،عرفه 1396هماناد واردات سا   

 

 

 1400،ومان افزایش یابد با این فرض که سنناختار واردات سننا     17000،ومان به   4200نرخ ،سننعیر ارز از  

 درصد باشد؛ 5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هعرفهکشور  لیکن ، 1396دات سا   هماناد وار

 

 فرض زیر در نظر گرفته شده است:  ارزیابی آثار سیاست دوضمااً برای 

 شده است؛برآورد  1399سا   ماهه   7بر اسا  واردات    1399سا   کل  میزان واردات   ✓

مجاز به ورود   8ا ،  5مماو  و در سنااریوهای  همچاان  در چهارسنااریو او    1399کاالهای مماو  سنا    ✓

  هستاد

ذکر شده است  در سااریوها   (1396و  1399واردات سا  )همانیوریکه در باال مشخص است دو ساختار متفاوت  

     با این فرض اسنت که در سنا1396لیکن انتخا  سنا     ،داوم وضنعیت موجود اسنت 1399علت انتخا  سنا   

 از ،حریم بازگردد     ها ،خفیف یابد و واردات به سالهای قبل،حریم 1400

 3سناریو 

 4سناریو 

 5سناریو 

 6سناریو 

 7سناریو 

 8سناریو 
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  و،جارت   معدن  صناعت   وزارت  و  ج ا ایران  گمرک  آماری  پایگاههای از  سنیاسنت  این  آثار برآورد  ماظور به .2

 بر   محاسنبات و  شنده  اسنتفاده  (،جارت و  معدن  صناعت   وزارت  اقتصنادی  امور معاونت و  بازار  ،اظیم  سنتاد)

    است   شده  ذکر آنها  هایرجمعس  اسا  بر  اطالعات و  گرفته  صورت  رقمی  هشت  کدهای  سا ا

 4200  از ارز نرخ  ،غییر  با ها،عرفه نرخ  ،غییر بدون  رودمی  انتظار  گرفته  صنننورت برآوردهای  اسنننا  بر .3

  در  یابد   افزایش ،ومان  میلیارد  هزار  8 30  حدود  دولت  درآمد  کل  ( 1  )سننااریو ،ومان  11500 به  ،ومان

  دولت  درآمد  افزایش  (3  )سااریو شود  ،ثبیت  درصد 5  یحس  در  واردا،ی  کاالهای ،عرفه اگر  وضعیت این

 به   ،ومان 4200 از  ارز  ،سننعیر نرخ افزایش  4 و 2  سننااریو  در  رسننید  خواهد  ،ومان  میلیارد هزار 10 به

  هزار  2 23 و 54  ،ر،یب به  دولت  درآمد  در  ،غییر به ماجر  (3 و 1  سنننااریو مثل  )فروض  ،ومان  17000

   شد خواهد  ،ومان  میلیارد

ماظور شنده و بقیه فروض نظیر    1396  سنا   1399سناختار واردات بجای سنا    8،ا   5در سنااریوهای   .4

هزار میلیارد    7 25و  5 67افزایش درآمد دولت به ،ر،یب   7و  5،حت سنااریو  اسنت   4،ا   1سنااریوهای  

  6یو  ب سنااردر قالدهد   درصند را نشنان می 157و  119افزایش     3و  1شنده که نسنبت به سنااریو    ،ومان

کنه نسنننبنت بنه  خواهند شننند    ،ومنانهزار میلینارد    4 46و    5 118افزایش درآمند دولنت بنه ،ر،ینب    8و  

 دهد نشان میرا درصدی   100و  119افزایش   4و   2سااریوهای  

در قالب    ها حاکی از آن اسنت کهبررسنینتایج  جرای این سنیاسنت اسنت  اپیامدهای  یکی از  ،ورم واردا،ی   .5

درصنند )میانگین وزنی(   3 13و  5 4داماه افزایش قیمت کاالهای واردا،ی بین ه  گانهشننتسننااریوهای  

  متوسنن  )وزنی( افزایش قیمت کاالهای واردا،ی به 3و   1اسننت  بیور مشننخص در قالب دو سننااریو  

(   7و   5)سنااریوهای    1396وجود سناختار واردات سنا   باشند که در صنورت  درصند می 8 4و  2 7،ر،یب 

دهد کاالهای مصننرفی  این نتایج نشننان میدرصنند خواهد بود    5 4و   6 7 ها به ،ر،یب بهاین افزایش

رود  انتظار می( را ،جربه خواهاد کرد  در این میان  3و   1یو  درصنند در سنناار 8 5و  8 0افزایش کمی )

  ( افزایش3و  1درصنند )سننااریو   2 4و  4 6ای به ،ر،یب ای و سننرمایهواسننیه  یواردا،قیمت کاالهای  

به ،ر،یب   3و   1 سااریو درافزایش قیمت کاالهای واردا،ی اساسی )گروه یک(  در این بین  داشته باشاد   

 هد شد  درصد خوا 2 1و  1 2

کاالهای نیمه سناخته  سن س کاالهای سناخته    کانا   ،ورم واردا،ی از ،ورم زنجیره عرضنه نظریهبر اسنا   .6

زند  بر این  کااده( ،ورم را رقم میخص قیمت مصننر شننده و نهایی و نهایتاق قیمت خرده فروشننی )شننا

یجاد خواهد کرد  چاانچه  ا،ورم  درصنند   5 1به میزان حداقل    1اسننا  ،ورم واردا،ی در قالب سننااریو  

قیمنت خود )بنه میزان افزایش در    داخلی  ایای و سنننرمناینهباگناههنای ،ولیندکاانده مواد اولینه  واسنننینه

  3درصند ایجاد خواهد شند  در سنااریو   5 4رمی به میزان حداکثر  ارجی( را ،عدیل کااد ،وخهای  نهاده
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مباا باشند در سنااریو   1396واردات سنا     چاانچه سناختار شنود درصند ایجاد می 5 2 ،ا  1نیز ،ورمی بین 

     خواهیم داشت 8 2،ا   9 0،ورمی بین  7و در سااریو   7 4،ا   5 1،ورمی بین  5

  بانک   از  اسنتقراض به  ازین  کاهش  با  دیبا را  هاویسناار  نیا از  یناشن  ،ورم خنر  در  شیافزا  که اسنت نیا  یاسناسن   نکته

  ی معاا به  اسنت یسن  نیا  از  یپوشن چشنم  لذا   کرد  سنهیمقا آن  از  حاصنل  ،ورم و بودجه  یکسنر پوشنش بابت  یمرکز

  شد خواهد  ،ورم شیافزا  و  یپول  هیپا  رشد  شیافزا موجب  برعکس  بلکه  ست ین  ،ورم نرخ  کاهش

 

 

 پيشنهادات:  
و مهمترین     اسنت  ای در سناوات قبلحقوق ورودی سنیاسنتی ،جربه شنده  ارز مباای  ،سنعیر سنیاسنت افزایش نرخ

این سنیاسنت  اجرای آثار آن افزایش درآمدهای دولت از یکسنو و بروز ،ورم از سنوی دیگر بوده اسنت  با این حا   

 است:به شرح زیر   مالحظات  اینیازماد پاره

،واند درصندی از آن را ه  این سنیاسنت میجه بودجه دولت در سنا  آیادبا ،وجه به کسنری قابل ،و .1

 ؛نمایدشود جلوگیری  ش پایه پولی که ماجر به افزایش ،ورم میو از افزای  پوشش داده

در خصنننوا مالیات بر  1400الیحه بودجه سنننا    5جدو  شنننماره    110400با عاایت به ردیف   .2

بیای شنده در سنااریوهای مختلف این درآمدهای پیشواردات و همچاین زیر بخشنهای آن  افزایش  

ش از این موارد حالت جمعی و خرجی داشنته و بخشنی  گزارش حالت خوش بیاانه دارد  چرا که بخ

 15)موضنو  باد   ماده    110401هم حالت اسنتردادی دارد  بیشنترین پیامدها در ار،باب با ردیف  

 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی( است 

های  از طریق اعما  ،عرفهها های واردا،ی به سمت محدودیتاز مماوعیت حد امکان،ا  است  اسبما .3

ای  بنه حرکنت کرد ،نا بنه این ،ر،ینب درآمندزایی دولنت از اقالم مربوب بنه مواد اولینه و واسنننینهبناال،ر  

 ی برخ  حداقل   یفعل  تیوضنع  در  که چرا  دهی شنود؛جهتسنمت اقالمی مصنرفی لوکس و ریرضنروری  

  شودینم  دولت بینص  یدرآمد اما  شوندیم  کشور  وارد  یررسمیر  طرق از  کاالها نیا  زا

 ،ومان  4200  ،سنعیر ارز نرخ او   گام  درشنود به ماظور کاهش آثار ،ورمی این سنیاسنت   پیشناهاد می .4

)جلوگیری از و کاالهای اسناسنی    )فشنار کمتر به بخش ،ولید(  ایو سنرمایه  ایبرای کاالهای واسنیه

و   شنود  گرفته نظر  درکاادگان بویژه دهکهای پایین درآمدی(  ی مصنر شندن وضنعیت معیشنت بد،ر

  بقیه کاالهای ماظور شود ،ومان 11500 نرخ
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 مقدمه 

کاد  بوضنوح ارز نوسنانات شندیدی را ،جربه می  بازار  هایی کههای ارز چادگانه در کشنور بویژه در دورهجود نرخو

مصننداق این نوسننانات  1399و  1396-98  1390-92های اخیر دورهقرار گرفته اسننت  در عمل مورد اسننتفاده  

،ومان در نوسنننان بود از   15000،ومان  ،ا  11000بین  1398در سنننا   نرخ ارز که   اخیر  در دوره بوده اسنننت 

 20000  ا کان ،ومان در ،یرماه به 15000رز شنرو  شند بیوریکه از کانا   انرخ   روند افزایشنی 1399ابتدای سنا   

 25000،ومان پیش رفت و سنن س شننرو  به کاهش و در آذرماه در کانا    31000مهر ماه ،ا کانا   ،ومان و در  

نرخ ارز را    1397نوسنانات نرخ ارز در فروردین ماه  آثار ،ورمی  دولت برای جلوگیری از ،ومان متوقف مانده اسنت  

  نیمایی و سناایی مباای  ،ومانی 4200ر انوا  نرخ ارز ریا  اعالم کرد  با اوج گیری ،اگااهای ارزی کشنو  42000

مانده  ریا  باقی 42000مباای محاسنبه حقوق گمرکی بر اسنا  نرخ ارز  ،ا به امروز ،امین ارز کاالها شند  لیکن  

ریالی  برای واردات بخش عمده   42000اسنناسننی با نرخ اسننت  این در حالی اسننت که در حا  حاضننر کاالهای  

  حه یال  در  در نظر گرفته شنده اسنتو بخش اندکی از واردات ارز صنادرات در مقابل واردات  نیمایی  نرخ ارز کاالها  

   1است  شده  ماظور  ،ومان  اردیلیم هزار 6 23   کاالها یورود  حقوق 1400  سا  ودجهب

 در شراییی که دولت با مشکالت ،حقق ماابع درآمدی مواجه است  مباای محاسنبه حقوق گمرکی  نرخ ارز  ،غییر  

پذیر  از سننوی دیگر این ،غییرات آثار رفاهی مافی بر اقشننار آسننیب درآمد دولت اسننت افزایش   یکی از ماابع  

حاسننبه آن   که باید ضننمن م  ها و به ،بع آن کاهش قدرت خرید( خواهد گذاشننت)افزایش سننیح عمومی قیمت

،ورمی  و   ده اسنت آثار درآمدی  بر این اسنا  در این گزارش سنعی شن های پیشنگیرانه را مد نظر قرار دادسنیاسنت

 این ،غییر مورد کاکاش قرار گیرد   از  ناشی  

 مبنای محاسبه حقوق گمرکی نرخ ارز 

طبق    ؛واردات گرفتنه نشنننوددر صنننور،ی کنه هیع نو  عوارض دیگر از  واردا،ی )بنه رینا (    ییور کلی ارزش کناالب

 شود:رابیه زیر محاسبه می

 

 

 

  

 
البته سه سر فصل حقوق ورودی سایر کاالها، حقوق ورودی خودرو و  است.    1400الیحه بودجه سال    110409تا    110401های  ردیف  . این رقم سرجمع  1

 دهند.ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر بخش عمده آن را تشکیل می

 به ریال  به ریال + حقوق ورودی ارزش کاال=  ارزش ریالی کاالی وارداتی 

 

 1کاال به دالر * نرخ ارز CIFقیمت = ارزش کاال به ریال 

 * نرخ تعرفه  2کاال به دالر * نرخ ارز  CIFقیمت  =حقوق ورودی
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به دلیل نوسنانات نرخ  ایرانبا هم یکسنان هسنتاد  این در حالی اسنت که در   2و   1نرخ ارز    در اقتصناد ،ک نرخی

اسنت  به کاالهای واردا،ی  رز مباای محاسنبه حقوق ورودی  چادگانه رواج دارد  یکی از آنها نرخ ا  های ارزارز  نرخ

متفاوت    را  ارز  ر،سنعی  عبارت دیگر دولت به ماظور جلوگیری از آثار ،ورمی افزایش نرخ ارز  در حقوق ورودی نرخ

      گیردبکار میاز سایر موارد  

مرکی کاالهای وارده    حقوق گمرکی بصنورت درصندی از ارزش گ1390بر اسنا  قانون امور گمرکی مصنو  سنا   

(  %  4حقوق گمرکی معاد  چهار درصند )دقانون مذکور    1شنود  طبق باد دد  ماده  شنده به کشنور محاسنبه می

گردد به عالوه وجوهی که به موجب سود بازرگانی که ،وس  هیأت وزیران ،عیین میبه اضافه    ارزش گمرکی کاال

های انجام خدمات  ولی شامل هزیاه   گیرد،علق می  ک مسؤو  وصو  آن است و به واردات قیعی کاالقانون  گمر

کاال    که در ابتدای باد مذکور آورده شنده اسنت حقوق گمرکی درصندی از ارزش گمرکیهمانیوری    شنودنمی

ارزش بهای  دت از ارزش گمرکی کاالی ورودی در همه موارد عبارت اسنن قانون مذکور   14بر اسننا  ماده  اسننت  

هایی که به آن کاال ،ا ورود  در مبدأ به اضنافه هزیاه بیمه و حمل و نقل )سنیف( به اضنافه سنایر هزیاه  خرید کاال

شنود  خرید یا سنایر اسنااد ،سنلیمی صناحب کاال ،عیین میگیرد که از روی سنیاهه  به اولین دفتر گمرکی ،علق می

     بنه عبنار،ی حقوق ورودی ز اظهنار اسنننتبناننک مرکزی در رواعالم شنننده ،وسننن     برابری نرخ ارزو براسنننا  

عالوه بر  شود  به ارزش بهای خرید کاال به دالر و برابری نرخ ارز وابسته است که از باد فوق مالحظه میهمچاان

 د   اردکاادگان باید مالیات بر ارزش افزوده کاالهای واردا،ی و حق هال  احمر را نیز پرداخت نمایاموارد فوق  و

به د  مادهاین قانون امور گمرکی برای هال  احمر نیز سنهمی در نظر گرفته شنده اسنت  بر اسنا    163در ماده  

( از  %  5/0ح  معاد  نیم درصند )آگاهی  پیشنگیری  آمادگی مقابله و امدادرسنانی در حوادو و سنوانماظور پیش

گیرد  از واردکااندگنان اخنذ و بنه لق میکنل حقوق گمرکی و سنننود بنازرگنانی کنه بنه کناالهنای وارده بنه کشنننور ،ع

شننود ،ا در  داری کل کشننور واریز و معاد  آن در بودجه سنناالنه به حسننا  جمعیت هال  احمر ماظور میخزانه

شنشنم افزایش یافت  در  قانون برنامه  77سنهم در باد دو  ماده    این  های قانونی هزیاه گرددراسنتای مأموریت

  5/0)اسنتای ،امین ماابع پایدار در زمیاه مقابله با حوادو و سنوانح  نیم درصند  ر  درباد فوق آورده شنده اسنت: د

واریز افزایش پیدا نموده و ماابع حاصنله پس از    %( 1)  قانون امور گمرکی به یک درصند 163مادرج در ماده    (%

 د  گیربه خزانه در قالب بودجه ساوا،ی در اختیار جمعیت هال  احمر قرار می

شود  طبق  درصد اخذ می 9حقوق ورودی  مالیات بر ارزش افزوده از کاالهای واردا،ی به ماخذ   ه برعالوهمچاین  

عبارت اسننت از ارزش گمرکی کاال  مأخذ محاسننبه مالیات واردات کاال   قانون مالیات بر ارزش افزوده  د 15ماده  

ودی )حقوق گمرکی  ه حقوق ور( به عالویا همان قیمت سنیف کاال  حق بیمه نقل و )قیمت خرید  هزیاه حمل و

درصند سنهم   3درصند سنهم دولت    5درصند شنامل  9این   اسنت  سنود بازرگانی( مادرج در اوراق گمرکی و

قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی  16ته طبق ماده  الب  باشنند درصنند سننهم وزارت بهداشننت می 1و    شننهرداری

 9درصند( بیش از    30)  سنوخت هواپیما انوا  بازین و( و  درصند  40)  محصنوالت دخانی  انوا  سنیگار و کاالها ماناد

  کااد   درصد مالیات پرداخت می
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 :  دهدنشان مییکی از متغیرهای مهم در محاسبه حقوق ورودی  نرخ ارز مباا است  سابقه ،اریخی  

رخ   بانک مرکزی نوجود داشنتهای ظالمانه  ،جربه افزایش نرخ ارز    که به دلیل ،حریم1390در سنا    .1

به ازای هر دالر را به عاوان نرخ ارز رسنمی اعالم و مباای محاسنبه حقوق ورودی نیز قرار   ،ومان 1226

( مواجنه بود  نرخ ،ومنان  2450( و مبنادلنه )،ومنان 1226گرفنت  در همنان دوره کشنننور بنا دو نرخ مرجع )

 بود ای برای سایر کاالها مد نظر مرجع برای کاالهای اساسی و دارو و نرخ مبادله

نرخ ارز مباای محاسنبه حقوق ورودی برای کلیه کاالها وارده به کشنور نرخ ارز   1391آذرماه  در ابتدای   .2

 ( مباا قرار گرفت ،ومان 2450ای )مبادله

ئز اهمیت در این خصنوا این اسنت که دولت در این سنا  به ماظور کاهش آثار ،ورمی افزایش  نکته حا .3

نیز  1391سنا   ابتدای )البته در    درصند کاهش داد 8/28به میزان متوسن   ،عرفه کاالها را   نرخ ارز  نرخ

رصننند  د 100)،ومان  2450به   ،ومان  1226  در حالی که نرخ ارز مباا از  درصنند کاهش داده بود( 20

   افزایش( افزایش یافت 

ان نرخ عاوبه ،ومان  4200مجددا دولت به دلیل افزایش نرخ ارز و اعالم نرخ ارز ثابت   1397در سننا    .4

    داد،غییر   ،ومان 4200به ،ومان  2450از  را ارز رسمی کشور  مباای محاسبه حقوق ورودی  

 سناریوها 

  کناالهنا   درآمند برای بخش حقوق ورودی  ،ومنان  ر میلیناردهزا  6 23رقمی بنال  بر    1400بودجنه سنننا   الیحنه  ر  د

اسنت  از سنوی دیگر با  بوده  ،ومان  ارد  میلی هزار 8 20به میزان  1399قانون بودجه ماظور شنده اسنت  این رقم در  

و وجود کسنننری بودجنه و    1400،وجنه بنه عندم اطمیانان در خصنننوا جنذ  مانابع درآمندی بودجنه در سنننا   

افزایش  های افزایش درآمدهای دولت     یکی از راهشنودماابع جدیدی ،عریف الجرم باید  پیامدهای ناشنی از آن   

 است   1400سا    ایبرنرخ ارز مباای محاسبه حقوق ورودی 

با  اسننت   ،ومان    4200این خصننوا  همچاانکه قبال ذکر شنند نرخ ارز مورد عمل در محاسننبه حقوق ورودی    در

را افزایش داد  البته این افزایش درآمد  سننیاسننتی ،ورم زا نیز خواهد دولت  ،وان درآمدهای  افزایش این نرخ می

 بود که ارزیابی آن نیز حائز اهمیت است  

( در  1396و    1399ن گزارش سنعی شنده اسنت دو سناختار متفاوت واردات )سنا   اریوها  در ایبیان سناقبل از  

که نشناندهاده ،داوم وضنعیت موجود اسنت  و دیگری   1399سنااریوها لحا  گردد  یکی سناختار واردات سنا  

ه اسنت که در سنا   ها اسنت  در واقع فرض شندکه باز،ا  واردات کشنور قبل از ،حریم  1396سناختار واردات سنا   

 ها ،خفیف یابد و واردات به سالهای قبل از ،حریم بازگردد ،حریم 1400
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 :اند ازمیرح بدین ماظور عبارتهای  سااریو

 

   1399با ساختار واردات سال الف(  

 افزایش یابد؛،ومان  11500،ومان به  4200از  مباای محاسبه حقوق ورودی رخ ارز  ن .1

 افزایش یابد؛،ومان  17000،ومان به  4200وق ورودی از  نرخ ارز مباای محاسبه حق  .2

واحد    5همراه با آن نرخ ،عرفه همه کاالها در سیح  و افزایش  ،ومان   11500،ومان به   4200نرخ ارز از  .3

 ؛درصد ،ثبیت شود  

احد  و  5عرفه همه کاالها در سیح  همراه با آن نرخ ،افزایش و ،ومان   17000،ومان به   4200نرخ ارز از  .4

  درصد ،ثبیت شود

 

 

 1396با ساختار واردات سال ب(  

 افزایش یابد؛ ،ومان 11500به  ،ومان 4200نرخ ارز مباای محاسبه حقوق ورودی از   .5

 افزایش یابد؛،ومان  17000به ،ومان  4200نرخ ارز مباای محاسبه حقوق ورودی از   .6

واحد    5سیح  همه کاالها در   فهبا آن نرخ ،عر  افزایش و همراه،ومان   11500،ومان به   4200نرخ ارز از  .7

 ؛،ثبیت شوددرصد  

واحد    5همراه با آن نرخ ،عرفه همه کاالها در سیح  افزایش و ،ومان   17000،ومان به   4200نرخ ارز از  .8

  درصد ،ثبیت شود

 

 ض زیر در نظر گرفته شده است:وفر  اتمحاسبانجام  برای ضمااً  

بر این    در نظر گرفته شنده اسنت 1400برای سنا    (دهمهفت دوازبر اسنا  )  1399سنا   کل واردات   .1

میلیارد دالر    2 34میلیارد دالر بوده که برای کل سنا     9 19ارزش واردات    1399اسنا  در هفت ماهه  

   شود؛بر آورد می

 ؛  باشد 1399  هماناد سا نیز  1400  نرخ ،عرفه سا شود  فرض می .2

 ؛نیز مماو  باشاد 1400  در سا همچاان   1399سا    کاالهای مماو  .3

که در برخی کدها واردات برای آنها به دلیل ثبت سنفارش سنا  گذشنته    1399کاالهای مماوعه سنا    .4

 وجود داشت  به عاوان کاالی مماوعه واردا،ش صفر ماظور شد 

)مقیاسنی    باشند  1396سناختار واردات نظیر سنا     1400سنا     فرض شنده اسنت در 8،ا   4در سنااریوهای   .5

 ؛،عین شود 1400برای سا    1399و نرخ ،عرفه سا     (از ،حریم  برای قبل

 ،ومانی دریافت خواهاد کرد  4200ارز  1399کاالهای اساسی همچاان هماناد سا    .6
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  سنتاد )  و،جارت  معدن  صناعت   وزارت  و  ج ا ایران  گمرک  آماری  پایگاههای از  سنیاسنت  این  آثار برآورد  ماظور به

  گرفته  صنورت  HS  رقمی  هشنت  کدهای  اسنا  بر  محاسنبات و  شنده  اسنتفاده  تصنادی(اق   امور معاونت و  بازار  ،اظیم

 است  شده  ذکر  آنها  هایسرجمع اسا  بر  اطالعات و

 های مختلف تغييرات درآمد دولت تحت سناریو 

هزار   4 17  منالینات بر ارزش افزودهو  ،ومنان  هزار میلینارد    3 25حقوق ورودی بنال  بر    حنت سننناناریو او  افزایش،

ای و  واسنننیهکاالها  مواد اولیه   شنننامل    با ،وجه به ایاکه بخشنننی از وارداتیابد  لکن  افزایش می  ،ومانرد  میلیا

شنود   اخذ می  از آنها  افزوده  در مراحل بعدی  مالیات بر ارزشو ای اسنت و در فرایاد زنجیره ،ولید کاالها  سنرمایه

کارها هاوز   و  بستانی کامل نبوده و برخی کس  از سوی دیگر پوشش مالیات  گیردصورت می  نوعی دوبار شماری

درآمد مالیا،ی به عاوان    درصند 30شنود  فرض میکااد  لذا بر اسنا  ،جربه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی

  در مجمو  درآمد دولت  )یک درصند حقوق ورودی( با لحا  حق هال  احمر   2ا،فاق بیافتدافزایش درآمد دولت  

    (1  جدو )  افزایش خواهد یافت  ،ومانهزار میلیارد   0 54و  8 30به ،ر،یب م  ،حت سااریو او  و دو

از طریق کاهش نرخ ،عرفه )نرخ ،عرفه همه  ناشنی از این سنیاسنت  ،صنمیم گرفته شنود که آثار ،ورمی  حا  اگر  

 ،ر،یبدرآمد دولت به  4و  3،حت دو سااریو  در این صورت    ( ،خفیف یابد،ثبیت شود  درصد  5در سیح  کاالها  

دهد با وجود کاهش نرخ ،غییرات نشنان میاین   (1)جدو     افزایش خواهد داشنت،ومان  هزار میلیارد   2 23و  10

حقوق  ناشننی از  درصنند هاوز درآمد   5ها به   ایاکه چرا با وجود کاهش ،عرفههاوز وجود دارد  آثار ،ورمی ،عرفه

دارای    ای کشنوردرصند خیوب ،عرفه 7 41در حدود   ای مر،ب  اسنت ورودی افزایش دارد به سناختار نظام ،عرفه

که عمال کاهش نرخ ،عرفه را   شنوددرصند ارزش واردات را شنامل می 57،قریبا    که درصند و کمتر اسنت 5  ،عرفه

خواهد رسنید    درصند 76و کمتر در نظر گرفته شنود سنهم واردات به   یدرصند 10  های،عرفه    اگرشنودشنامل نمی

 (    1نمودار  )
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 ()درصد  1399ای  و سهم واردات کشور هفت ماهه سال ختار نظام تعرفه : سا1 نمودار

به دالیل  )  باشند 1399وضنعیت اقتصنادی کشنور متفاوت از سنا     1400فرض متحمل دیگر این اسنت در سنا   

    ها ،خفیف یابد و فروش نفت از سنر گرفته شنود  برای این فرض (  ،حریمالمللیهای بینشنرای  رکودی و ،حریم

داشنته    1398و  1397از سنالهای    ی،رمااسنبدر نظر گرفته شنده اسنت که وضنعیت    1396سنا   شنرای  واردات  

 2 34را  1399میلیارد دالر بوده که اگر ارزش واردات سننا    8 51بال  بر   1396ارزش واردات در سننا     اسننت

 دهد را نشان می  یدرصد 34میلیارد دالر در نظر بگیریم افت  

  

   :باشدمیبه شرح زیر سااریوهای چهارگانه   با،حت این فرض  اثرات درآمدی  

افزایش یابد و سناختار واردات سنا     ،ومان برای محاسنبه حقوق گمرکی 11500 ،ومان به 4200از   ارزچاانچه  

هزار میلیارد   6 57  ناشننی از اجرای این سننیاسننت    افزایش حقوق ورودی(5)سننااریو    مد نظر قرار گیرد 1396

،ومان افزایش خواهد داشت  در مجمو  با    هزار میلیارد 4 9به میزان پس از ،عدیل شد  مالیات نیز  ،ومان خواهد 

خواهند رسنننیند  در  هزار میلینارد ،ومنان    6 67لحنا  افزایش درآمند حق هال  احمر  کنل درآمند افزایش ینافتنه بنه  

ومنان بنه درآمندهنای دولنت اضنننافنه  هزار میلینارد ، 5 118،ومنان بنال  بر   17000ارز بنه    نرخ  بنا افزایش  6سننناناریو  

درصنندی خواهد  119افزایش   2و   1نسننبت به سننااریوهای   6و   5  هایسننااریو درآمد دولت ،حتخواهد شنند   

 داشت که همانیوریکه قبال ذکر شد ناشی از ،غییر ساختار واردات کشور است  

شنده که نسنبت به سنااریو    ،وماند  هزار میلیار 4 46و  7 25افزایش درآمد دولت به ،ر،یب   8و   7در سنااریوهای  

  دهدنشان می  درصد کاهش 14و  17به ،ر،یب  2و   1

  

درصد و 5

کمتر
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 1400برای سال حقوق گمرکی محاسبه نرخ ارز مبنای  سیاست افزایش  ناشی از دولت  هایدرآمد  افزایش(: 1جدول )

به فرض ثابت ماندن ،عرفه سنا    1400در ابتدا حقوق ورودی  مالیات و حق هال  احمر برای سنا      نکته: به ماظور محاسنبه هریک از سنااریوها

پایه    محاسنبه و از مقدارمجدداق  ( و سن س ،حت هر سنااریو درآمدها  مقدار پایه،ومانی محاسنبه )  4200ارز  و   1399  سناختار واردات سنا   1399

    کسر شده است 
   ماخذ: محاسبات محقق

 

ارز در  ،سعیر  ،وان  اثر افزایش نرخ  ،وان میرح کرد این است که آیا با کاهش نرخ ،عرفه میسوالی که در ایاجا می

درآمدهای گمرکی دولت به حقوق  بیور کامل جبران کرد؟ در این خصوا باید گفت  محاسبه حقوق ورودی را  

در حالت حداکثری اگر  شود   شود  بلکه مالیات بر ارزش افزوده نیز از واردکاادگان اخذ میورودی خالصه نمی

مالیات  زایش در  اف لیکن      شدحقوق ورودی صفر خواهد  افزایش در     به میزان افزایش نرخ ارز کاهش یابدنرخ ،عرفه  

 حفظ شود  1400برای سا   1399ساختار واردات سا  

سااریو   عاوان

1 

سااریو  

2 

سااریو  

3 

  ریوساا

4 

 17000 11500 17000 11500 )،ومان(  نرخ ارز

،عرفه  نرخ ،عرفه

1399 

،عرفه 

1399 

همه   5%

 کاالها

همه   5%

 کاالها

 49 14 11 5 4 44 32 25 (،ومان( حقوق ورودی )هزار میلیارد  1

 66 28 1 16 64 30 4 17 (،ومان  ( مالیات بر ارزش افزوده )هزار میلیارد2

 6 8 84 4 19 9 24 5 2درصد باد    30(  3

 14 0 05 0 44 0 25 0 (،ومان  (حق هال  احمر )هزار میلیارد4

 23 23 10 03 54 81 30 4و    3و  1جمع  (  5

 حفظ شود  1400برای سا   1396ساختار واردات سا    

 عاوان
سااریو  

5 

سااریو  

6 

سااریو  

7 

سااریو  

8 

 17000 11500 17000 11500 نرخ ارز 

،عرفه  نرخ ،عرفه

1399 

رفه ع،

1399 

همه   5%

 کاالها

همه   5%

 کاالها

 42 29 19 15 01 101 6 57 (،ومان )هزار میلیارد    ورودی( حقوق  6

 65 55 4 34 81 54 2 31 ،ومان( ( مالیات بر ارزش افزوده )هزار میلیارد  7

 70 16 32 10 44 16 38 9 7درصد باد    30(  8

 29 0 15 0 01 1 58 0 ،ومان(حق هال  احمر )هزار میلیارد    (9

 41 46 66 25 46 118 56 67 4و    3و  1جمع  (  10

 100 157 119 119 5به ردیف    10درصد ،غییر ردیف  
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و با افزایش نرخ ،سعیر ارز  مالیات بر    پابرجاستارزش کاال هاوز  مالیات بر    بخش  صفر نشده و  3بر ارزش افزوده

و متعاقب آن  دو برابر شود  ارزش افزوده افزایش خواهد یافت  لذا اگر نرخ ،سعیر ارز برای محاسبه حقوق ورودی  

ش افزوده افزایش خواهد  لیکن مالیات بر ارزنخواهد کرد   رودی ،غییر  کاهش یابد  حقوق و  به نصف  نرخ ،عرفه نیز

  یابدمیافزایش نیز قیمت کاالی واردا،ی درآمد دولت و به ،بع آن یافت و 

 

 درصد باشد  خواهیم داشت:  20دالر و نرخ ،عرفه آن  500معاد   xبه عاوان مثا  اگر قیمت هر ،ن کاالی 

 

 

 

 

 

   خواهیم داشت:کایمنصف را نرخ ،عرفه  آن ،ومان افزایش یابد و به ،بع 8400حا  اگر نرخ ارز دو برابر و به 

 

 

 

 

نمی این مثا  مشخص است حقوق ورودی ،غییر  از  افزوده  همانیوریکه  بر ارزش   189000کاد  لیکن مالیات 

   یابد ،ومان افزایش می

  

 
 شود. ت بر ارزش کاال تشکیل میقبالً ذکر شده از دو بخش مالیات بر حقوق ورودی و مالیا . مالیات بر ارزش افزوده همانطوریکه 3

   420000=    4200*    2 0*    500=    1  ورودی حقوق  

 ،ومان

 ،ومان   226800=09 0*  (4200*500  +420000)= 09 0*    حقوق ورودی + ارزش کاال() = 1  مالیات ارزش افزوده 

ورودی     420000=    8400*    1 0*    500=    2  حقوق 

 ،ومان

 
 ،ومان 415800=09 0(*8400*500+420000)= 2 مالیات ارزش افزوده
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 تغيير نرخ ارز   آثار قيمتی

 تغییر قیمت کاالهای وارداتی

قیمت کاالهای واردا،ی  افزایش  کااده   ن ،ورم مصر االهای داخلی و به ،بع آقیمت کافزایش  کانالهای  یکی از  

های گمرکی و       نرخ ارز  ،عرفه کاال  عوارض  هزیاهی واردا،ی با ،غییرات قیمت جهانی آنهااست  قیمت کاالها

به حقوق ورودی   نرخ ،سعیر ارز برای محاس در این گزارش سوا  ،حقیق این بود که با افزایش     کاد،غییر می

   چگونه خواهد بودقیمت کاالهای واردا،ی ،غییرات  

را ناشی از افزایش نرخ ارز مباای محاسبه حقوق گمرکی   جدو  و نمودارهای زیر افزایش قیمت کاالهای واردا،ی 

شود  در قالب سااریوهای مختلف  ( مالحظه می2)   جدو  همانیوریکه از    دهد  نشان می  ،حت سااریوهای مختلف 

  بیور  کاد،غییر می  درصد   3 13،ا    5 4بین  (   4میانگین وزنی بر اسا   )  کاالهای واردا،ی داماه افزایش قیمت  

  6 12و    2 7افزایش قیمت کاالهای واردا،ی به ،ر،یب  متوس  )وزنی(  مشخص در قالب دو سااریو او  و دوم   

ها  (  این افزایش4و    3  و)سااریهمه کاالها  درصد برای  واحد    5ها به  باشد که در صورت کاهش نرخ ،عرفهمی  درصد 

 رسد   درصد می 5 8و  8 4به ،ر،یب به 

ی  قلم کاال( و سایر کاالها   4558قلم کاالی اساسی از    15)،عداد  به کاالهای اساسی    ی واردا،ی ،فکیک کاالها

و   3و در سااریو  درصد    30حدود     2و    1در سااریو  کاالهای اساسی  سهم افزایش قیمت     دهد نشان می  واردا،ی

   گردد این مسئله به سهم باالی واردات این کاالهای در ساختار واردات کشور بر می   رسدمیدرصد  24به  4

واردا،ی   با  ،فکیک کاالهای  نشان میمتااسب  که  نو  مصر   واسیهدهد  قیمت  کاالهای  افزایش  بیشترین  ای 

واحد درصد آن    5 5قیمت کل کاالها     درصد افزایش  2 7ز  ا  1واردات را ،جربه خواهاد کرد؛ بیوریکه در سااریو  

  (  افزایش قیمت کل کاالها 3)سااریو    واحد درصد  5ها به  کاهش نرخ ،عرفهبه این کاالها اختصاا دارد  در صورت  

واحد درصد مواجه خواهاد شد و مابقی به کاالهای مصرفی    6 3ای با  که کاالهای واسیهرسد  میدرصد    8 4  به

 واحد درصد( اختصاا دارد   65 0ای )واحد درصد( و سرمایه 58 0)

همه    در این شرای  اگر نرخ ،عرفه   درصد خواهد رسید  6 7به    ی واردا،یافزایش قیمت کل کاالها   5،حت سااریو  

 رسد  درصد می  5 4به  )میانگین وزنی(  (  افزایش قیمت کل کاالها  7)سااریو    ،ثبیت شوددرصد    5در سیح  کاالها  

  

 
 . منظور از میانگین وزنی تعدیل قیمت کاال بر اساس سهم ارزش واردات آن کاال است.  4
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 1400در سال افزایش نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی افزایش قیمت کاالهای وارداتی ناشی از (: 2دول )ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ماخذ: محاسبات محقق  

   1400برای سا   1399ساختار واردات سا  حفظ 

سااریو   میانگین عاوان

1 

سااریو  

2 

سااریو  

3 

سااریو  

4 

 17000 11500 17000 11500  نرخ ارز

،عرفه   نرخ ،عرفه

1399 

،عرفه 

1399 

مه % ه  5

 کاالها

% همه   5

 کاالها

کاالهای    کل

 واردا،ی

 11 7 05 4 5 11 56 6 ساده 

 46 8 82 4 64 12 21 7 وزنی

 کاالهای اساسی 
 65 14 36 8 36 58 20 ساده 

 06 2 18 1 75 3 14 2 وزنی

 4 6 64 3 89 8 07 5 وزنی کاالها سایر  

ای  کاالهای واسیه 

 ای و سرمایه 

 44 7 24 4 23 11 41 6 وزنی

 14 1 65 0 56 1 89 0 وزنی ای سرمایه

 3 6 59 3 67 9 52 5 وزنی ای واسیه 

 02 1 58 0 48 1 8 0 وزنی کاالهای مصرفی

  1400برای سا   1396ساختار واردات سا  وجود 

سنااریو    

5 

سنااریو  

6 

سننااریو  

7 

سننااریو  

8 

 17000 11500 17000 11500  نرخ ارز

،عرفه   نرخ ،عرفه

1399 

 ،عرفه

1399 

% همه   5

 کاالها

% همه   5

 کاالها

کل کاالهای  

 واردا،ی

 11 7 05 4 5 11 56 6 ساده 

 93 7 52 4 34 13 61 7 وزنی

 کاالهای اساسی 
 65 14 36 8 36 58 20 ساده 

 33 1 76 0 92 2 67 1 وزنی

 6 6 76 3 42 10 94 5 وزنی سایر کاالها 

ای  کاالهای واسیه 

 ای و سرمایه 

 16 7 08 4 94 11 8 6 وزنی

 46 1 83 0 01 2 14 1 وزنی ای سرمایه

 7 5 25 3 93 9 66 5 وزنی واسیه ای 

 77 0 44 0 40 1 81 0 وزنی کاالهای مصرفی
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دهد  در سنااریو  می  نشنانرا ( افزایش قیمت کاالهای واردا،ی به ،فکیک کاالهای اسناسنی و سنایر کاالها  2نمودار )

واحد   5واحد درصند آن به کاالهای اسناسنی و   14 2درصند اسنت    2 7او  که افزایش قیمت کاالهای واردا،ی  

 15این در حالی اسنت که ،عداد اقالم کاالهای اسناسنی )گروه یک( ،اها  درصند نیز به سنایر کاالها اختصناا دارد   

که علت    شنوندمیبیشنتر متاثر از این سنیاسنت  کاالهای اسناسنی    اقالمدهد    این اطالعات نشنان می5قلم کاال اسنت

    گرددآن به سهم باالی این کاالها در واردات کل کشور بر می

    

 
 4تا  1سناریوهای در  (: افزایش قیمت کاالهای وارداتی به تفکیک کل، کاالهای اساسی و سایر کاالها )درصد(2نمودار )

  و  ایواسننیه  کاالهای   مختلف  سننااریوهای  در  که  دهدمی نشننان مصننر  نو   لحا  به  واردا،ی  کاالهای  ،فکیک 

  واردات   قیمت  افزایش مصننرفی  کاالهای  از بیشننتر  ایسننرمایه

  مصنرفی   کاالهای  او   سنااریو ،حت  بیوریکه   داشنت خواهاد

  46 نیز ایسننرمایه  و ایواسننیه  کاالهای و  درصنند واحد 8 0

  )ارز   دوم  یوسنننانار  ،حنت  دارنند   قیمنت  افزایش  درصننند  واحند

  کناالهنای   قیمنت  افزایش  درصننند  64 12  از  ،ومنان(  17000

  23 11 و  مصنرفی  کاالهای بابت  از  درصند  واحد  51  ،ی واردا

 ایسنننرمایه  و ایواسنننیه  کاالهای بابت  از نیز  درصننند  واحد

  شد  خواهد  ایجاد  قیمت  افزایش

  ایسننرمایه و  مصننرفی  از بیشننتر  ایواسننیه  کاالهای  همچاین

  و    55 ،ر،یب به  ایواسننیه  کاالهای  قیمت  افزایش 2  و 1  سننااریو ،حت  بیوریکه  داشننت واهدخ  قیمت  افزایش

 
 ( بوده است. HS قلم کاال )کد هشت رقمی 4558، 1399. تعداد کل کاالهای وارداتی در هفت ماهه  5
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،ومان11500ارز  ،ومان17000ارز  ،ومان و ،عرفه همه 11500ارز 

%5کاالها 

،ومان و ،عرفه همه 17000ارز 

%5کاالها 

کل کاالهای واردا،ی کاالهای اساسی سایر کاالها

در صورت تغییر نرخ تسعیر ارز محاسبه حقوق 

بیشترین تومان،  11500تومان به  4200ورودی از 

ای تجربه واسطهکاالهای افزایش قیمت را 

خواهند کرد و این سیاست باعث افزایش 

میتواند ضمن کاهش  های تولید شده وهزینه

پذیری بنگاهها، و نهایتٌا موجب قدرت رقابت

 .  تورم در کشور شود
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 3  )سنااریویابد  کاهش  درصند  واحد 5 به  کاالها همه  های،عرفه نرخ  اگر شنرای   این  در شنود می  درصند واحد 67 9

    شد  خواهد  درصد واحد 3 6  و  63 ،ر،یب به ایواسیه  یکاالها  قیمت  افزایش   (4 و

 

 
  4تا  1در سناریوهای   )درصد(نوع مصرف کاال (: افزایش قیمت کاالهای وارداتی به تفکیک 3نمودار )

 

 تغییر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده

نظیر افزایش  ،ورمی  های  ،کانه  نظریهاسننت  براسننا  این    6،ورم زنجیره عرضننه نظریه،ورم    هاینظریهیکی از 

  به کاالهای نهایی و سن س    ای()محصنوالت واسنیه  محصنوالت نیمه سناختهبه ابتداء    ی واردا،یهانهاده قیمت  

براسا  این  لذا     کادسرایت میکااده(  داخلی )قیمت مصر بننه قیمتهای  ،کانه  ایننن نهایت در  شود  میماتقل  

و   ودشن شناخص قیمت ،ولیدکااده محسنو  مینگر برای یک شناخص پیشواردا،ی    ،ورم قیمت کاالهای  نظریه

  بدون   فرایاد این به ،وجه  با  کااده استمصر  نگر بنننرای ،نننورمنیز شاخصی پیشیمت ،ولیدکااده  ق شاخص  

  بود خواهد  همراه  زمانی  ،اخیر با  کاادهمصر   قیمت  شاخص به  واردا،ی  هاینهاده  قیمت ،کانه  انتقا   ،ردید

 دهد می  نشان  را  فرایاد  این زیر  نمودار

 

 

 
6 . Supply Chain Theory of Inflation 
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 اثیرگذاری تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بر تورم (: فرایند ت1شکل )

 

  است: شده  گرفته نظر  در زیر  ضفرو  سیاست  اجرای  ،ورمی  آثار  محاسبه  ماظور به

   درصد 3 13  (1395)  ستانده  در  خارجی  هاینهاده هزیاه  سهم ✓

 درصد 9 51 (1395)  ستانده  در  داخلی  هاینهاده هزیاه  سهم ✓

 (هبستگی  ضریب به ،وجه  با)  درصد 90  حدود  در  کااده مصر  به  ،ولیدکااده ،ورم  انتقا  ✓

 به ،وجه  )با  ،ولید  هایهزیاه  بر  خارجی  هاینهاده هزیاه  در  افزایش  ،اها  که اسنت  شنده  فرض  حداقلی  سنااریو  در

  قیمت   که سننتا شننده  فرض  حداکثری  سننااریو  در  گذارد می اثر  سننتانده(  در  خارجی  هاینهاده هزیاه  سننهم

  سنننهم   بنه  ،وجنه  )بنا  داخلی  هناینهناده  مند،ی  از  بعند  و  شنننده همگرا  خنارجی  هناینهناده  قیمنت  بنه  داخلی  هناینهناده

  ،عدیلی  ضریب ماظور این برای یابد می  افزایش  خارجی هاینهاده با  متااسب  ستانده(  در  داخلی هاینهاده هزیاه

  یک با  برابر  ،عدیل  ضنریب  چاانچه  شنود می  ،عریف  ارجیخ به  داخلی  هاینهاده  قیمت  در  افزایش  نسنبت بصنورت

  دارد    گرایش  حداقلی  سنااریو به  باشند  صنفر به  ک ینزد اگر و  حداکثری  سنااریو  کاادهمصنر   قیمت  افزایش  باشند

  گمرکی   حقوق  محاسنبه  مباای  ارز ،سنعیر نرخ  ،غییرات  از ناشنی  کاادهمصنر   قیمت شناخص  در  افزایش باابراین

 بود: خواهد  زیر شرح به

𝐶𝑃𝐼𝑡
̇ = 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴 + 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝜃 ∗ 𝛽 ∗ 𝐴 + 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑐 ∗ 𝐴 

𝐶𝑃𝐼𝑡
̇ = 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴(1 + 𝜃 ∗ 𝛽) + 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑐 ∗ 𝐴 
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 :  معادله این  در

𝐶𝑃𝐼̇: است   کاادهمصر   قیمت  شاخص  افزایش  

𝑃𝑀𝐼̇
𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴̇: خارجی   نهادهای  قیمت افزایش  از  ناشننی  دهکاامصننر   قیمت  شنناخص  افزایش  عبارت  کل  

  α  ای سنرمایه و ایواسنیه  کاالهای معر    𝑖𝑛  ای سنرمایه و  ایواسنیه  واردا،ی  کاالهای  قیمت  افزایش𝑃𝑀𝐼̇ اسنت 

 است   CPI به  PPI شاخص  عبور  درجه  A و  ستانده  در  خارجی  نهادهای  سهم

𝑃𝑀𝐼̇
𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝜃 ∗ 𝛽 ∗ 𝐴 :  داخلی   نهادهای  قیمت  افزایش از  ناشنی  کاادهمصنر   قیمت  شناخص افزایش  عبارت کل  

𝑃𝑀𝐼̇ اسننت 
𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝜃 داخلی   هاینهاده  قیمت  افزایش  بواسننیه  ،ولیدکااده  قیمت  شنناخص  در  افزایش  θ   نسننبت 

 بنا  داخلی  هناینهناده  قیمنت ،عندینل  )ضنننرینب  خنارجی  هناینهناده  قیمنت  افزایش بنه  داخلی  هناینهناده  قیمنت  افزایش

 است   CPI به  PPI  شاخص  عبور  درجه  A و  ستانده  در  داخلی  نهادهای  سهم β   خارجی(

𝑃𝑀𝐼̇
𝑡
𝑐 ∗ 𝐴 :  واردا،ی   صنر م  کاالهای  قیمت  افزایش از  ناشنی  کاادهمصنر   قیمت  شناخص افزایش  عبارت کل  

𝑃𝑀𝐼̇ است 
𝑡
𝑐 است   مصرفی  واردا،ی  کاالهای  قیمت  شاخص  در  افزایش 

𝜃 ∗ 𝛽 است   داخلی  هاینهاده  قیمت  در  ،غییر  واسیه به  کااده مصر   قیمت  شاخص  رد ،غییر  نهایی اثر 

   حداقلی: ،ورم  باال  رابیه به ،وجه با

  

      𝜃 = 0 →         𝐶𝑃𝐼𝑡
̇ = 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴 + 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑐 ∗ 𝐴 

 

  نمنایند   رشننند  خنارجی  هنایادهنهن   قیمنت  میزان  بنه  واردا،ی  هناینهناده  قیمنت  کنه  دهندمی  رخ  زمنانی  حنداکثری:  ،ورم

  باشد(  یک  با برابر  ،عدیل  )ضریب

 

      𝜃 = 1 →         𝐶𝑃𝐼𝑡
̇ = 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴 + 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑖𝑛 ∗ 𝛽 ∗ 𝐴 + 𝑃𝑀𝐼̇

𝑡
𝑐 ∗ 𝐴 

 

  صند  در 9 51 و  3 13  ،ر،یب به  (β)  داخلی  و  (α)  خارجی  هاینهاده سنهم  گرفتن نظر  در و   باال  رواب  به ،وجه با

 خواهد   درصد 5 4  حداکثری  وضعیت  در  و  درصند  5 1  حداقلی  حالت  در  1  سنااریو  در  کاادهمصنر   قیمت  افزایش

 است  θ  یا  ،عدیل  ضریب با  مر،ب   شد  گفته باال  در  همانیوریکه  شکا   این و بود

 بود  خواهد  52 ،ا  1 بین  قیمتها افزایش اسنت  شنده  گرفته نظر  در ،ورمی  اثرات  کاهش  ماظور به  که 3  سنااریو  در

  از   درصنند 57  )  ای،عرفه  نظام  سنناختار به  شننودمی  مشنناهده ،ورمی  آثار هاوز  ها،عرفه  کاهش به ،وجه  با  ایاکه

 است   مر،ب   (ندارند ،عرفه  کاهش  که  دارند  کمتر و  درصد 5  ،عرفه  کشور  واردات

  و   9 0 به  قیمت  افزایش یزن 7  سنااریو  در و  شند خواهد ،جربه  درصند 7 4،ا 5 1 بین  قیمتی  افزایش 5  سنااریو  در

   رسد می  درصد  82

 خواهد ،جربه  درصند 6 6 ،ا 7 2 بین  قیمتی  افزایش اسنت  گرفته نظر  در  ،ومان  17000  ارز نرخ  که 2  سنااریو  در

  بین   کاادهمصنر   قیمت شناخص  6  سنااریو  در  رسند می  درصند  5 2  ،ا 1 به  قیمت افزایش نیز  4  سنااریو  در و  شند

 رسد می  درصد 9 4 ،ا 6 1 به  قیمت  افزایش نیز 8  سااریو  در  و  یابدمی  زایشاف   درصد 3 8 ،ا 7 2
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  ،ورمی  اثرات  هم باز  کاالها   همه برای  درصد 5  سیح به  ،عرفه  کاهش وجود  با که  دهدمی  نشنان  برآوردهای  نتایج

 داشت  خواهد وجود

    

 1400نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی در سال  کننده و تولیدکننده ناشی از افزایش(: تغییرات شاخص قیمت مصرف2جدول )

   1400برای سال  1399حفظ ساختار واردات سال 

 عنوان 
سناریو  

1 

سناریو  

2 

سناریو  

3 

سناریو  

4 

 17000 11500 17000 11500 تومان  نرخ ارز

 درصد   نرخ تعرفه 
تعرفه  

1399 

تعرفه  

1399 

5   %

همه  

 کاالها 

% همه   5

 کاالها 

شاخص 

قیمت 

 تولیدکننده 

 1.0 0.6 1.5 0.9 اقل  حد

 3.9 2.2 5.8 4.2 حداکثر 

 تورم 
 1.8 1.0 2.7 1.5 حداقل  

 4.4 2.5 6.6 4.5 حداکثر 

   1400برای سال  1396حفظ ساختار واردات سال 

  عنوان
سناریو  

5 

سناریو  

6 

سناریو  

7 

سناریو  

8 

 17000 11500 17000 11500 تومان  نرخ ارز

 درصد   نرخ تعرفه 
تعرفه  

1399 

عرفه  ت

1399 

5   %

همه  

 کاالها 

همه  %   5

 کاالها 

شاخص 

قیمت 

 تولیدکننده 

 1.0 0.5 1.6 0.9 حداقل  

 4.7 2.7 7.8 4.4 حداکثر 

 تورم 
 1.6 0.9 2.7 1.5 حداقل  

 4.9 2.8 8.3 4.7 حداکثر 

 محقق  محاسبات  ماخذ:              

 



 1400سال   یحقوق ورود ینرخ ارز مبنا رییتغ یو تورم یآثار درآمد 

 

 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 24

 و پيشنهادات بندیجمع

  ماظور  به  کشننور  اقتصننادی  هایواقعیت با  متااسننب  گمرکی حقوق  محاسننبه  مباای  ارز  ،سننعیر نرخ  کارگیریب

  این   کارکرد ،واندمی   مایقی و  درسنت  افزوده  ارزش  بر  مالیات و  گمرکی  عوارض و  حقوق  وصنو  و  سنازیشنفا 

  مثا   انعاو  )به  اقتصننادی ابزارها  از  درسننت  اسننتفاده  عدم جهت به  لیکن برسنناند  آنها  واقعی  جایگاه به  را ابزارها

  یکی  شود می  ،حمیل  اقتصادی  فعالین به  سیاست از  ناشی هایهزیاه  ارز(  نرخ  افزایش جبران برای ،عرفه  کاهش

 80  از بیش  ایاکه  گرفتن نظر  در  با اسنت   گمرکی  حقوق  محاسنبه  مباای  ارز  سنعیر، نرخ  ،غییر  سنیاسنتها این  از

  بدون   ارز   نرخ  ،غییر   اسنت ایرمایهسن   و ایواسنیه  کاالهای  اولیه   مواد شنامل  کشنور  واردا،ی  کاالهای از  درصند

 شود  ،ورم  افزایش و  ،ولید  هایهزیاه  افزایش سبب  ،واندمی  مالز  ،مهیدات اجرای

  این   بر  که  شنده  ماظور  ،ومان  4200  ورودی  حقوق  اخذ  مباای  ارز نرخ 1400  سنا  بودجه  الیحه  در  اسنا  این بر

  ،سنعیر  نرخ  ،غییر  اسنت  شنده  بیای  پیش  ،ومان  یاردمیل هزار 6 23  ورودی(  )حقوق  واردات بر  مالیات  رقم  اسنا 

  از   یکی  اسنننت  مواجنه  درآمندی  مانابع  ،حقق  عندم  بنا  دولنت  کنه  شنننراییی  در  ورودی  حقوق  محناسنننبنه  مبانای  ارز

  افزایش   ارزیابی  درصندد  گزارش این  اسنت   دولت  درآمد  افزایش برای  سنالیانه هایبودجه  در  ا،کاء  قابل  درآمدهای

 است  ،ورم بویژه آن  اقتصادی  ،بعات و  آثار و  حلم این  از  دولت  آمدهایدر

  این  به اسنت  درصندد  گزارش این اسنت  شنده  گرفته نظر  در ،ومان 11500  ارز  نرخ 1400  سنا  بودجه  الیحه  در

  ،ومان   4200  از  ارز  ،سنعیر نرخ ،غییر به  ،صنمیم  اسنالمی شنورای  مجلس  نمایادگان  چاانچه  که  دهد  پاسن  سنوا 

 چنه  ،ورمی  و  درآمندی  آثنار  نظیر  اقتصنننادی  ،بعنات  بگیرنند  ،ومنان 17000  دیگر  ریوسنننانا  در  و  ،ومنان 11500  بنه

  بود  خواهد

  

    گزارش:  این در نظر  مد گانه هشت سناریوهای -1

  1400،ومان افزایش یابد  سنناختار واردات سننا     11500،ومان به  4200نرخ ،سننعیر ارز از  

 د؛کشور باش 1399ات سا   هماناد ،عرفه و وارد

  1400،ومان افزایش یابد  سنناختار واردات سننا     17000،ومان به  4200نرخ ،سننعیر ارز از  

 کشور باشد؛ 1399هماناد ،عرفه و واردات سا   

،ومان افزایش یابد با این فرض که سناختار واردات   11500،ومان به   4200نرخ ،سنعیر ارز از 

 5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هکشنور  لیکن ،عرفه 1399ماناد واردات سنا   ه 1400سنا   

 درصد باشد؛

،ومان افزایش یابد با این فرض که سناختار واردات   17000،ومان به   4200نرخ ،سنعیر ارز از 

 5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هکشنور  لیکن ،عرفه 1399هماناد واردات سنا    1400سنا   

 باشد؛  درصد

 1 ویسنار

 2 ویسنار

 3 ویسنار

 4 ویسنار
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،ومان افزایش یابد با این فرض که سناختار واردات   11500،ومان به   4200،سنعیر ارز از نرخ 

 کشور باشد؛ 1396و واردات سا    1399هماناد ،عرفه سا    1400سا   

،ومان افزایش یابد با این فرض که سناختار واردات   17000،ومان به   4200نرخ ،سنعیر ارز از 

 کشور باشد؛ 1396و واردات سا    1399   هماناد ،عرفه سا 1400سا   

،ومان افزایش یابد با این فرض که سناختار واردات   11500،ومان به   4200نرخ ،سنعیر ارز از 

 5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هکشنور  لیکن ،عرفه 1396هماناد واردات سنا    1400سنا   

 درصد باشد؛

،ومان افزایش یابد با این فرض که سناختار واردات   17000به  ،ومان   4200،سنعیر ارز از نرخ 

 5ه کاالها  مهای واردا،ی برای هکشنور  لیکن ،عرفه 1396هماناد واردات سنا    1400سنا   

 درصد باشد؛

 

 فرض زیر در نظر گرفته شده است:  ارزیابی آثار سیاست دوضمااً برای 

 ه برآورد شده است؛ماه 7  بر اسا  واردات  1399میزان واردات کل سا    ✓

در چهارسنااریو او  همچاان مماو  و در سنااریوهای پاجم ،ا هشنتم مجاز    1399کاالهای مماو  سنا    ✓

 به ورود هستاد 

( در سااریوها ذکر شده است  1396و  1399همانیوریکه در باال مشخص است دو ساختار متفاوت )واردات سا   

  با این فرض اسنت که در سنا   1396سنت  لیکن انتخا  سنا   ،داوم وضنعیت موجود ا 1399علت انتخا  سنا   

 ها ،خفیف یابد و واردات به سالهای قبل از ،حریم بازگردد ،حریم 1400

 

  و،جارت   معدن  صناعت   وزارت  و  ج ا ایران  گمرک  آماری  پایگاههای  از  سنیاسنت  این  آثار برآورد  ماظور به .2

  رقمی   هشنت  کدهای  اسنا   بر  محاسنبات  و شنده  فادهاسنت  اقتصنادی( امور معاونت  و بازار  ،اظیم  سنتاد)

   است   شده  ذکر آنها  هایسرجمع  اسا  بر  اطالعات و  گرفته  صورت

 4200 از  ارز نرخ  ،غییر با  ها،عرفه نرخ  ،غییر بدون  رودمی  انتظار  گرفته  صنننورت  برآوردهای اسنننا  بر .3

  یابد    افزایش ،ومان  میلیارد هزار 8 30 به  نزدیک   دولت  رآمدد  کل  ( 1  )سنااریو ،ومان  11500 به  ،ومان

  درآمد   افزایش   (3  )سنااریو  شنود  ،ثبیت  درصند 5  سنیح  در  واردا،ی  کاالهای ،عرفه  اگر  وضنعیت این  در

  ،ومان   4200  از  ارز  ،سنعیر نرخ  افزایش 4 و 2  سنااریو  در  رسنید  خواهد  ،ومان  میلیارد هزار 10 به  دولت

 ،ر،یب به  دولت  درآمد  در ،غییر  (3 و  1  سنااریو  مثل  )فروض اسنت  شنده  گرفته نظر  در  ،ومان  17000 به

   بود خواهد  ،ومان  میلیارد هزار 2 23 و 54

در  ماظور شنده و بقیه فروض   1396  سنا   1399سناختار واردات بجای سنا    8،ا   5در سنااریوهای   .4

و    5 67افزایش درآمد دولت به ،ر،یب   7و  5  ،حت سننااریو  همچاان پا برجاسننت  4،ا   1یوهای  سنناار

  در قالب  ی دارددرصند 157و  119افزایش    3و   1هزار میلیارد ،ومان شنده که نسنبت به سنااریو    7 25

 5 ویسنار

 6 ویسنار

 7 ویسنار

 8 ویسنار



 1400سال   یحقوق ورود ینرخ ارز مبنا رییتغ یو تورم یآثار درآمد 

 

 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 26

نسنبت  هزار میلیارد ،ومان خواهد شند که   4 46و   5 118افزایش درآمد دولت به ،ر،یب   8و  6سنااریو  

 دهد درصدی را نشان می 100و  119افزایش   4و   2به سااریوهای  

ها حاکی از آن اسنت که در قالب  یکی از پیامدهای اجرای این سنیاسنت اسنت  نتایج بررسنی  ،ورم واردا،ی .5

درصنند )میانگین وزنی(   3 13و  5 4سننااریوهای هشننتگانه داماه افزایش قیمت کاالهای واردا،ی بین 

  متوسنن  )وزنی( افزایش قیمت کاالهای واردا،ی به 3و   1خص در قالب دو سننااریو  اسننت  بیور مشنن 

(   7و   5)سنااریوهای    1396باشند که در صنورت وجود سناختار واردات سنا   درصند می 8 4و  2 7،ر،یب 

دهد کاالهای مصننرفی  درصنند خواهد بود  این نتایج نشننان می 5 4و   6 7ها به ،ر،یب به این افزایش

رود  انتظار می( را ،جربه خواهاد کرد  در این میان  3و  1درصنند در سننااریو   8 5و  8 0می )افزایش ک

( افزایش قیمت داشته  3و  1درصد )سااریو    2 4و  4 6ای به ،ر،یب ای و سرمایهواردات کاالهای واسیه

به  3و   1باشنناد  در این بین افزایش قیمت کاالهای واردا،ی کاالهای اسنناسننی )گروه یک( در سننااریو  

 درصد خواهد شد  2 1و  1 2،ر،یب 

و    6 12میزان افزایش قیمت کاالهای واردا،ی    4و  2سننااریو  نتایج برآوردها حاکی از آن اسننت که در   .6

واحد درصند را به خود اختصناا    41 7و    2 11ای  ای و سنرمایهدرصند اسنت که کاالهای واسنیه 5 8

درصننند خواهند  9 7و    3 13منت واردات کلینه کناالهنا بنه  افزایش در قی  8و   6در سننناناریوهنای    دهاند می

 زواحد درصند خواهد بود که در این سنااریوها نی  2 7و    9 11ای  یهای و سنرمارسنید که کاالهای واسنیه

 ای بیشترین آسیب را خواهاد دید   ای و سرمایهکاالهای واسیه

کاالهای نیمه سناخته  سن س کاالهای    کانا   ،ورم واردا،ی از  ،ئنننننوری ،ورم زنجیره عرضنهبر اسنا    .7

زند  بر کااده( ،ورم را رقم میروشنی )شناخص قیمت مصنر سناخته شنده و نهایی و نهایتاق قیمت خرده ف 

ماجر    (کاادهمصنر ) درصند ،ورم 5 1حداقل به  1در قالب سنااریو  ایجاد شنده این اسنا  ،ورم واردا،ی  

    شودمی

ای  ای و سننرمایهجاد ،ورم مر،ب  با ،عدیل قیمت باگاههای ،ولیدکااده مواد اولیه و واسننیهبخش از ای .8

های داخلی با  واردا،ی اسنت  در شنرای  ،ورمی باگاههای ،ولیدکااده نهاده  هایمت نهادهمتااسنب با قی

های  نهاده  یاباد  به عبارت دیگر دو قیمتهای خارجی افزایش قیمت میو متااسنب با نهادهسنرعت زیاد  

ای و  چاانچه باگاههای ،ولیدکااده مواد اولیه  واسننیه،ر،یب  شننوند  بدینداخلی و خارجی همگرا می

  ت بنه میزان افزایش در قیمن ارجی( را  هنای خن نهناده  ای داخلی قیمنت خود )بنه میزان افزایش درسنننرمناینه

نیز  3خواهد شد  در سااریو  ایجاد  )حداکثر(  درصد   5 4به میزان  ی،عدیل کااد ،ورمهای خارجی  نهاده

 5باا باشند در سنااریو  م 1396شنود  چاانچه سناختار واردات سنا   درصند ایجاد می 5 2،ا   1،ورمی بین 

 خواهیم داشت   8 2،ا   9 0،ورمی بین  7و در سااریو   7 4،ا   5 1،ورمی بین 

چاانچه ،عرفه ها نیز در   درصند اسنت  6 6و    7 2حداقل و حداکثر افزایش ،ورم به ،ر،یب   2در سنااریو   .9

 هد شد درصد خوا 4 4و  8 1درصد ،ثبیت شوند ،ورم حداقلی و حداکثری به ،ر،یب   5سیح  

  



 1400سال   یحقوق ورود ینرخ ارز مبنا رییتغ یو تورم یآثار درآمد 
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   پیشنهادات

و مهمترین    اسنت  ای در سناوات قبلحقوق ورودی سنیاسنتی ،جربه شنده  ارز مباای  ،سنعیر سنیاسنت افزایش نرخ

این سنیاسنت  اجرای آثار آن افزایش درآمدهای دولت از یکسنو و بروز ،ورم از سنوی دیگر بوده اسنت  با این حا   

 است:به شرح زیر   مالحظات  اینیازماد پاره

،واند درصندی از آن را بهبود وجه به کسنری قابل ،وجه بودجه دولت در سنا  آیاده  این سنیاسنت میبا ، .1

 شود جلوگیری نماید زایش پایه پولی که ماجر به افزایش ،ورم میبخشیده و از اف 

در خصننوا مالیات بر واردات و   1400الیحه بودجه سننا     5جدو  شننماره    110400با عاایت به ردیف   .2

بیای شننده در سننااریوهای مختلف این گزارش حالت  زیر بخشننهای آن  افزایش درآمدهای پیشهمچاین  

بخش از این موارد حالت جمعی و خرجی داشنته و بخشنی هم حالت اسنتردادی    خوش بیاانه دارد  چرا که

امور   آئین نامه اجرایی قانون 15)موضنو  باد   ماده    110401دارد  بیشنترین پیامدها در ار،باب با ردیف  

 گمرکی( است 

های باال،ر هاز طریق اعما  ،عرف ها  های واردا،ی به سنمت محدودیتاز مماوعیت  حد امکان،ا  مااسنب اسنت  .3

ای  به سننمت اقالمی  حرکت کرد ،ا به این ،ر،یب درآمدزایی دولت از اقالم مربوب به مواد اولیه و واسننیه

 دهی شود؛جهتمصرفی لوکس و ریرضروری  

 ایبرای کاالهای واسننیه ،ومان 4200شننود به ماظور کاهش آثار ،ورمی این سننیاسننت  نرخ پیشنناهاد می .4

کاادگان  )جلوگیری از بد،ر شندن وضنعیت معیشنتی مصنر و کاالهای اسناسنی   ()فشنار کمتر به بخش ،ولید

  بقیه کاالهای ماظور شود ،ومان 11500و نرخ بویژه دهکهای پایین درآمدی(  

 

 

 

 


