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 چکیده

 توسعه استیبه اهداف س یابیدست يبرا یصادرات يها تیدر حال توسعه از محدود يکشورهابطور معمول   
در اشکال مختلف از قبیل سهمیه، مجوز، ممنوعیت، تعیین حداقل قیمت  یصادرات عوارض. کنندیاستفاده م

مختلفی از جمله افزایش درآمد، امنیت غذایی، با اهداف صادراتی، کاهش و حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده 
فزوده ازیست محیطی، فرآوري بیشتر تولید و ارزش هاي داخلی، حمایت از تولید داخلی، مالحظاتتثبیت قیمت

ها حاکی است کشورهاي چین، آرژانتین، هند و پاکستان، بیشترین بررسی شود.اعمال می مجازبیشتر، تجارت غیر
در شرایطی که  ها متفاوت است؛ به عنوان مثالکنند؛ اما نوع محدودیتتعداد محدودیت بر صادرات اعمال می

 کند. کند، آرژانتین عوارض صادراتی اعمال میهمیه صادراتی و یا حذف تخفیف مالیاتی استفاده میچین بیشتر از س

هاي صادراتی، کشورهاي بزرگ یا کننده محدودیتنکته حائز اهمیت این است که بیشتر کشورهاي اعمال
تر، مرکز تجاري در کاالهاي محدودهستند. کشورهاي کوچک مانند رواندا، قرقیزستان و تانزانیا  با توجه به تمتوسط 

نمایند. در کشورهاي مختلف عوارض صادراتی عمدتا با هدف افزایش درآمد هاي کمتري را اعمال میمحدودیت
شود. هرچند که دلیل استفاده از ابزارهایی از جمله سهمیه صادراتی و حداقل قیمت صادراتی عمدتا اعمال می

هاي صادراتی بیشتر بر غالت، مصنوعات از آهن، سبزیجات اعمال شده ویتنامشخص است. از لحاظ کاالیی، محد
هاي صادراتی از جمله در برخی کشورها بطور موقتی یا فصلی بر صادرات برخی گروه کاالها محدودیتاست. 

ات شود. بعنوان مثال در آرژانتین بر صادرات قراضه و ضایععوارض صادراتی، ممنوعیت صادرات و ... اعمال می
چدن، قراضه و ضایعات نیکل و قراضه و ضایعات آلومینیوم، همچنین در چین بر صادرات سنگ مس و کنسانتره 

 اند. و در هند بر سنگ آهن و کنسانتره آن (بهم فشرده شده) بطور موقتی عوارض صادراتی اعمال نموده

تولید هاي قابل توجه از به حمایتروسیه اقدام  2014در سال  آمریکا و کشورهاي اروپاییهاي در پی تحریم
به منظور تداوم روند افزایش صادرات گندم اقدام به حذف  ورزي روسیهاوزارت کش ،کرد محصوالت کشاورزي

و  تولید گندمسیاست حذف عوارض صادراتی در روسیه پس از افزایش میزان عوارض صادراتی این محصول کرد. 
 2007-2008هاي در سال هاي مالی جهانیبدنبال بحراندهد ها نشان میبررسی .تأمین نیاز داخلی اعمال گردید

ها، در شرایطی که اتحادیه در این سال. ایی گوناگونی را اعمال کردندهاي صادراتی غذکشورهاي مختلف محدودیت
اروپا و استرالیا شاهد بحران در تولیدات مواد غذایی بودند و بدنبال افزایش تقاضاي غالت در کشورهاي در حال 

رضه داخلی و توسعه، قیمت مواد غذایی در بازارهاي جهانی رو به افزایش گذاشت، این کشورها براي اطمینان از ع
  .کنترل تورم بخشی از استراتژي خود را بر محدودیت صادراتی قرار دادند

هاي ایجاد شده هاي صادراتی و با توجه به محدودیتبا توجه به مطالعات انجام شده در خصوص محدویت
 شود: براي کشور موارد زیر پیشنهاد می

https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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  معدنی و کشــاورزي با هدف توســعه صــنایع وضــع عوارض بر صــادرات برخی از مواد و محصــوالت خام
تواند در کشور هاي اعمالی کشـورهاي مانند چین و اندونزي است که می دسـت از جمله سـیاسـت   پایین

 مورد استفاده قرار گیرد.
   ارزش افزوده ها با هدف توسعه صنایع داراي برخی از حوزه اتکا به درآمدهاي حاصـل از خام فروشـی در

استفاده برخی کشورها مورد ، سـیاسـتی مورد قبول و   در تولید و صـادرات  پتانسـیل باالتر و برخوردار از 
 توان دراسـترالیا، برزیل و افریقاي جنوبی ( بویژه در صـادرات مواد معدنی خام) بوده است که می  مانند 

 خصوص برخی از موادخام معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.
 به مواردي مانند میزان فرآوري و ارزش افزوده، نیاز صـنایع مکمل درکشـور، نیاز صنایع کوچک و    توجه

 ها در تعیین عوارض صادراتی؛متوسط و درجه آالیندگی آن
 هاي صادراتی در جهت ایجاد امنیت غذایی با استفاده ابزارهایی مانند عوارض صادراتی، اعمال محدودیت

 صادراتی؛سهمیه صادراتی و ممنوعیت 
 هاي مالیاتی مربوط به صادرات کاالهاي خام؛حذف معافیت 
   هاي توسعه جهت وضع عوارض صادراتی قانون احکام دایمی برنامه 23افزودن بندي به اسـتثنائات ماده

 کاالهاي خام یا با ارزش افزوده پایین؛
 زیست؛بر و مخرب محیطهاي محصوالت آبها و معافیتحذف حمایت 
 هاي مالیاتی و اعمال عوارض بر صــادرات محصــوالت خام و با بع حاصــل از حذف معافیتتخصــیص منا

هاي هاي حمایتی صــادرات (مشــوقارزش افزوده پایین براي توســعه صــنایع پایین دســتی و ســیاســت
 صادراتی)؛

   در  ارائه لیسـت مواد خام و مواد اولیه بخش صـنعت و معدن به همراه عوارض و مالیات بطور ساالنه و با
پذیر و ) قانون رفع موانع تولید رقابت35نظر گرفتن راهبردها، شـرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده ( 

 ارتقاي نظام مالی کشور.
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  مقدمه      

تامین نیازهاي صنایع داخلی به مواد اولیه صنعتی، کاهش خام فروشی، از جمله  یبا اهداف مختلف یصادرات عوارض
 يرقراربافزوده باالتر و در راستاي کسب درآمد ارزي بیشتر، دستی صنایع با ارزشتوسعه صادرات محصوالت پایین

لفی داراي اشکال و اثرات مختهاي صادراتی شود. محدودیتکشورهاي مختلف وضع می دربازار  یمرونق و تنظ
هاي داخلی، حمایت از تولید باشد که با اهداف مختلفی از جمله افزایش درآمد، امنیت غذایی، تثبیت قیمتمی

افزوده بیشتر، تجارت غیرقانونی و سایر دالیل اعمال داخلی، مالحظات زیست محیطی، فرآوري بیشتر تولید و ارزش
  شود.می

 شده شناخته شدند با اتخاد راهبردصنعتیها بعنوان کشورهاي تازهمیالدي به بعد، کشورهایی که بعد 1960از دهه 
شده را بکار بردند. در واقع صادرات گرا، الگوي جایگزینی صادرات یا همان راهبرد صادرات کاالهاي ساختهصادرات

 کاالهاي صنعتی کاربر، موتور توسعه این کشورها بوده و جایگزین صادرات محصوالت کشاورزي شده است.

توسعه صادرات کاالهاي اولیه، کشش درآمدي پایین تقاضا براي موادغذایی، محدودیت از سوي تقاضا مهمترین 
ته و یافکشاورزي و مواد خام در مقایسه با کاالهاي صنعتی، افزایش جانشینی مواد مصنوعی در کشورهاي توسعه

ها و هاي گمرکی، سهمیهزارهایی نظیر تعرفهیافته از کشاورزي خود با استفاده از ابهاي کشورهاي توسعهحمایت
هاي ناپذیر بسیاري از نظاماي و ... بود. در سمت عرضه نیز عواملی از جمله ساختار انعطافتعرفهغیر هايمحدودیت

تولید روستایی از جمله منابع محدود، آب و هواي نامناسب، خاك نامرغوب، نهادهاي ناکاراي اجتماعی و ... مانع 
هاي اولیه بود. لذا مهمترین دلیل تمایل کشورهاي رو به توسعه به عه سریع درآمدهاي صادراتی فرآوردهاز توس

اتخاذ چنین راهبردي، تخریب رابطه مبادله میان این کشورها و کشورهاي صنعتی و ناپایداري درآمدهاي حاصل 
لیه بتدریج اهمیت خود را از دست داد و از صادرات کاالهاي اولیه و موادخام بود. بطوري که صادرات کاالهاي او

 سهم آن از کل صادرات این کشورها کاهش پیدا کرد.

ها در کشورهاي صادرکننده با وضع همچنین تجربه کشورها حاکی از آن است که در شرایط بحران غذا دولت
ردکننده محصوالت اند. در این شرایط کشورهاي واعوارض صادرات در پی افزایش قیمت محصوالت کشاورزي بوده

باشند. ترکیب افزایش عوارض هاي جهانی میهاي واردات درصدد کاهش قیمتکشاورزي نیز با کاهش محدودیت
گردد. همچنین اندازه کشورها و هاي جهانی میهاي وارداتی موجب افزایش قیمتصادراتی و کاهش محدودیت

که اگر میزان صادرات کشور قابل مالحظه باشد و سهم اي ها در بازارهاي جهانی تاثیرگذار است. بگونهنقش آن
با تأثیرگذاري در حجم صادرات،  وضع عوارض صادراتیرود انتظار میاي در بازارهاي جهانی را دارا باشد، عمده

 .هاي بین المللی تأثیر بگذاردروي قیمت
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 هاي صادراتی انواع محدودیت

باشد که با اهداف مختلفی از جمله افزایش درآمد، امنیت داراي اشکال و اثرات مختلفی میهاي صادراتی محدودیت
هاي داخلی، حمایت از تولید داخلی، مالحظات زیست محیطی، فرآوري بیشتر تولید و غذایی، تثبیت قیمت

ها ممکن است از سوي این محدودیتشود. افزوده بیشتر، تجارت غیر مجاز، نامعلوم و سایر دالیل اعمال میارزش
ها ها بر روي شرکتنامهتواند در نتیجه توافقمی و یا ها و با هدف محافظت از منابع غیرقابل تجدید اعمال شوددولت

 ،یرندگها را به کار میاعمال محدودیت بر صادرات تنها محدود به کشورهایی که این محدودیتباشد. همچنین تاثیر 
 نیست. 

کاهش یافته، با اشکال  2009در حال افزایش بوده و تنها در سال  2006که پس از سال تی هاي صادرامحدودیت
ها مختلف از جمله عوارض صادراتی، سهمیه صادراتی، مجوز صادراتی حداقل قیمت صادراتی و سایر محدودیت

افزایش درآمد  هاي صادراتی آن هم با هدفشدت از محدودیتآرژانتین کشوري است که بهاعمال گردیده است. 
کند. در چین نیز بسیاري از دالیل پشت پرده استفاده این کشور از محدودیت بر صادرات مشخص دولت استفاده می

 .تواند تمایل این کشور براي افزایش ارزش افزوده بیشتر بر تولیدات ملی خود باشدنیست اما دلیل اصلی آن می

هاي موادخام در ده سال اخیر گسترش یافته است. هاي صادراتی همزمان با افزایش قیمتاستفاده از محدودیت
ها ها، کشورهاي صادرکننده اقدام به اعمال عوارض بر صادرات و سایر محدودیتدر واقع به تبع افزایش قیمت

 ها بر محصوالت داخلی است. قیمت کشورها تاثیر باالي افزایشنمایند. یکی از دالیل اصلی نگرانیمی
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 هاي صادراتی دالیل اعمال محدودیت

را مورد بررسی هاي صادراتی دالیل استفاده کشورها از محدودیت) (OECDهاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاري
هاي صادراتی براي کشورهاي مختلف )). مطابق جدول مذکور؛ دالیل استفاده از محدودیت1قرار داده است(جدول(

 باشد. تا حدودي منحصر به فرد می

 

 هاي صادراتی: اهداف مختلف اعمال محدودیت 1نمودار 

 

درصد از  13؛ همچنین شوددرصد از موارد را شامل می 19ها با هدف افزایش درآمد، اعمال محدودیت
 3/27هاي اعمال شده نیز با هدف ایجاد ارزش افزوده و فراوري بیشتر در تولیدات کشورها بوده است. محدودیت

هاي داخلی، حمایت از تولید داخلی، مالحظات امنیت غذایی، تثبیت قیمتدرصد از محدودیت ها نیز با اهداف 
درصد نیز دالیل دیگري غیراز موارد فوق اعالم شده است  7/18ي بوده است و برازیست محیطی، تجارت غیر مجاز

 درصد مابقی نیز دالیل روشنی ارایه نشده است.  22و براي 
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 هاي صادراتی توسط کشورهادالیل استفاده از محدودیت :1جدول 

افزایش  کشور
 درآمد

امنیت 
 غذایی

کاهش 
قیمت 
 داخلی

حمایت از 
تولید 
 داخلی

مالحظات 
زیست 
 محیطی

فرآوري 
بیشتر 
تولید/ 
ارزش 
افزوده 
 بیشتر

تجارت 
 غیرمجاز

دالیل  دالیل دیگر
 نامعلوم

 28         افغانستان
 41 64  9  16 75 1 422 آرژانتین
 25     2   12 بالروس

  17        کانادا
 238   254 75 4    چین
 25     4 16   مصر
 1         گینه
 16 284    8    هند

  15  16 14 5    اندونزي
   25       جامائیکا
      2    مقدونیه

 12         مالی
        1  مولداوي

     22     مغرب
       4 4  میانمار

 13 26    8    پاکستان
 49         روسیه

 2     1    سریالنکا
 16         تاجیکستان

      27    تانزانیا
         1 تونس

      2    امارات
  2 1       اروگوئه

    9      زامبیا
    3      زیمبابوه

 503 426 81 298 111 244 99 74 435 کل

 )(OECDهاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاري ماخذ:

بدنبال کسب متوسط اغلب به دلیل درآمد باالي دولت ناشی از اعمال مالیات بر صادرات، با درآمد کشورهاي 
رسد تامین منابع داخلی دومین دلیل مهم هستند. از سوي دیگر به نظر میبا استفاده از این ابزارها درآمدهاي 

 استفاده کشورها از محدودیت بر صادرات است. 
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اتی ر کاالهاي صادرایی هستند که بیشترین تعداد محدودیت صادرات را بچین، آرژانتین، هند و پاکستان کشوره
بعنوان مثال در  اند.اعمالی رفتار متفاوتی داشته هايمحدودیتدر نوع  هاآنبا این حال،  اند.خود اعمال کرده

ار عوارض ابزکند، آرژانتین از استفاده میتخفیف مالیاتی حذف یا  و صادراتی چین بیشتر از سهمیهشرایطی که 
 صادراتی براي ایجاد محدویت بهره برده است.

هاي صادراتی، کشورهاي بزرگ یا متوسط محدودیتکننده کشورهاي اعمالکه بیشتر  حائز اهمیت این استنکته 
، تربا توجه به تمرکز تجاري در کاالهاي محدود هستند. کشورهاي کوچک مانند رواندا، قرقیزستان و تانزانیا 

کننده میزان اثرگذاري نمایند؛ سهم کشورها در بازار جهانی محصوالت، تعیینمیکمتري را اعمال  هايیتمحدود
 هاي جهانی است. ها  بر قیمتاین محدودیت

 2000-2012هاي شده توسط کشورهاي مختلف طی سالهاي بکارگرفتهتعداد محدودیت :2جدول 

عوارض  کشور
 صادراتی

سهمیه 
 صادراتی

ممنوعیت 
 صادرات

مجوزهاي 
 مورد نیاز

حداقل قیمت 
 صادراتی

کاهش و 
حذف 

استرداد 
مالیات بر 

 ارزش افزوده

سایر 
هاي محدودیت

 صادراتی

 کل

 841  331  7 75 352 76 چین 
 693   56  45 7 585 آرژانتین

 308 174     126 8 هند
 164   4  124 9 27 پاکستان

 109   8  20 15 66 ویتنام
 100    30 25 30 15 بالروس
 95 23   20 40 12  اندونزي

 68    35  30 3 اکراین
 64 2    37 8 17 مصر

 58 22    14 4 18 روسیه
 28       28 افغانستان

 28     28   گویان
 28    28    موریس

 28 1    27   رواندا
 28       28 قرقیزستان

 27     27   کنیا
 27     27   تانزانیا
 27     27   اوگاندا

 25     25   جامائیکا
 22    22    مراکش

 21     7  14 ساحل عاج
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 21     21   قزاقستان
 17 17       کانادا

 16     16   تاجیکستان
 9       9 زامبیا

 8     8   میانمار
 4 2   1 1   اروگوئه

 3       3 سریالنکا
 3     1  2 زیمباوه
 2     2   مقدونیه

 1       1 گینه
 1       1 تونس

 1     1   مولداوي
 2882 241 331 68 143 598 593 908 کل

 )(OECDهاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاري ماخذ:

). هرچند که 3جدول شود(عوارض صادراتی بطور عمده با هدف افزایش درآمد، در کشورهاي مختلف اعمال می
دلیل استفاده از ابزارهایی از جمله سهمیه صادراتی و حداقل قیمت صادراتی عمدتاً نامشخص است و تحت عنوان 

 هاي مورد نیازشود. ممنوعیت صادرات نیز عمدتاً بدلیل تامین امنیت عرضه، مجوزها و گواهیسایر دالیل آورده می
رفته افزوده باالتر بکار گرزش افزوده براي فرآوري بیشتر تولید و ارزشبدلیل تجارت غیرمجاز و استرداد مالیات بر ا

 شود. می

 هاي صادراتی و دالیل اعمال آنهاانواع محدودیت :3جدول 
حداقل قیمت  مجوزهاي مورد نیاز ممنوعیت صادرات سهمیه صادراتی عوارض صادراتی دالیل

 صادراتی
 کاهش و حذف استرداد
 مالیات بر ارزش افزوده

 سایر

       435 افزایش درآمد
   3  20 23 28 امنیت غذایی

داشتن پایین نگه
 قیمت داخلی

85  14     

 20   20 152 18 97 تامین امنیت عرضه 
دالیل زیست 

 محیطی
 10 75 24   2 

فرآوري بیشتر 
تولید/ارزش افزوده 

 بیشتر

20 2 11 10  254 1 

    28 53   غیرمجازتجارت 
 177  59 11 41 131 7 سایر دالیل

 41 77 6 19 185 103 189 نامعلوم
 241 331 68 112 551 287 861 کل

 )(OECDهاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاري ماخذ:
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 هاي کاالیی مختلفهاي صادراتی در گروهمحدودیت
 

مربوط به غالت، مصنوعات از آهن، سبزیجات بوده است. در میان گروه کاالهاي مختلف عوارض صادراتی بیشتر 
فوالد و سایر فلزات اساسی  نکته حائز اهمیت آن است که در رابطه با سه گروه کاالیی غالت، مصنوعات از آهن و

ها عمدتاً بر مواد خام و کاالهاي کمتر هاي صادراتی اعمال شده و بیشتر محدودیتانواع مختلف محدودیت
 وضع شده است. شده پردازش

 شده بر حسب گروه کاالییهاي صادراتی اعمالتعداد محدودیت :4جدول 

عوارض  گروه کاالیی
 صادراتی

سهمیه 
 صادراتی

ممنوعیت 
 صادرات

مجوزهاي 
 مورد نیاز

حداقل 
قیمت 

 صادراتی

کاهش و حذف 
استرداد مالیات 
 بر ارزش افزوده

 کل سایر

 408 2  12  78 201 115 غالت

مصـــنـوعـات از   
 چدن، آهن و فوالد

37 23 80 26  36 92 294 

ــایــر فــلزات  سـ
 معمولی

33 17 90 30  13 15 198 

سبزیجات، نباتات، 
ــه و غده هاي ریش

 زیرخاکی خوراکی

106  37   21 0 164 

محصوالت صنعت 
 سازيآرد

51 91 9   8 0 159 

هـاي  دانـه و میوه 
 دارروغن

108 14 17   4 1 144 

فلز، جوش و سنگ
 خاکستر

57 12 2 28   36 135 

 110 0    42 43 25 حیوانات زنده

ــنوعات  مس و مص
 از مس

23 3 7 2 56 8 2 101 
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ــی  ــرب ــا و چ ه
هاي حیوانی روغن

 یا نباتی

49  33   10 0 92 

ــرآورده ــا از ف ه
 سبزیجات

     77 0 77 

ــیـاء    چـوب و اش
 چوبی

3 4 20 11   35 73 

طبیعی یا مروارید 
 پرورده

4 11  30  1 16 62 

شـیر و محصوالت  
 لبنی

35 7 4   13 0 59 

 57 0    4  53 هاي خوراکیمیوه

گوشــت و احشــاء 
 خوراکی

 48 5    0 53 

 49 0 9   5 11 24 هاها و رزینصمغ

نــمــک، گــوگرد، 
 خاك سنگ

14 16 1 1   14 46 

 45 0    36  9 پوست خام

ــوالت   ــحصــ مـ
 غیرآلیشیمیایی 

8 25  3  7 1 44 

 43 4 12   27   هانوشابه

آخــال و تفــالــه 
ــع   ــایـ صــــنـ

 سازيخوراك

31     12 0 43 

 42 0    20 3 19 نباتات زنده

 42 10 29     3 قهوه و چاي 

قلع و مصنوعات از 
 آن

9 16 5 3  2 1 36 

سـایر محصــوالت  
 حیوانی

4  16   15 0 35 
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آلــومــیــنــیوم و 
 مصنوعات از آن

7 3 7 7   2 26 

سـایر محصــوالت  
 نباتی

11 10 4    0 25 

ــرآورده ــاي ف ه
 گوشتی

  9   13 0 22 

سرب و مصنوعات 
 از آن

7  6 6  2 1 22 

ــنوعات  روي و مص
 از آن

6  6 5  3 1 21 

نیکل و مصنوعات 
 از آن

7 3 5 3   1 19 

 17 0 6     11 توتون و تنباکو

ــکر و    قـنـد و ش
 شیرینی

6  8   2 0 16 

 16 0 12     4 هاي غالتفرآورده

 15 0      15 کودها

سـایر محصــوالت  
 کشاورزي

12 5 15 0 0 15 6 53 

سـایر محصــوالت  
 غیرکشاورزي

2 27 0 0 0 1 1 31 

 908 593 598 155 68 331 241  

 )(OECDهاي اقتصادي و توسعهسازمان همکاري ماخذ:
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 موقتی (یا فصلی)  صادراتیهاي محدودیت

 

هاي صادراتی از جمله عوارض در برخی کشورها بطور موقتی یا فصلی بر صادرات برخی گروه کاالها محدودیت
شود. بعنوان مثال در آرژانتین بر صادرات قراضه و ضایعات چدن، قراضه صادراتی، ممنوعیت صادرات و ... اعمال می

 2009تا یازدهم ژانویه  2008از یازدهم ژانویه  و ضایعات نیکل و قراضه و ضایعات آلومینیوم، طی دوره یک سال
 درصد عوارض صادراتی اعمال گردید.  40به میزان 

 15بر صادرات سنگ مس و کنسانتره آن به میزان  2015تا پایان ماه آوریل  2009همچنین کشور چین از سال 
در رابطه با صادرات چدن خام  است.درصد عوارض صادراتی اعمال نمود و از آن تاریخ تاکنون آن را حذف کرده 

آنرا  2016درصد عوارض صادراتی اعمال نمود که در سال  25به میزان  2015تا پایان سال  2009نیز از سال 
 25عوارض صادراتی چدن خام با درجه خلوص باال را از  2017تا پایان سال  2016حذف نمود و از ابتداي سال 

 درصد کاهش داد. 10درصد به 

در صادرات برخی محصوالت خود از هند نیز 
جمله سنگ آهن و کنسانتره آن (بهم فشرده 
شده) بطور موقتی عوارض صادراتی اعمال 

 2010آوریل  29نموده است. بعنوان نمونه از 
 5بر صادرات سنگ آهن عوارض صادراتی 

بدون  2011درصدي اعمال نمود و تا فوریه 
ض عوار 2011تغییر باقی ماند. سپس از فوریه 

تا  2011درصد و از سال  20صادراتی را به 
درصد افزایش داد. از  30به  2016مارس 
نیز عوارض صادراتی سنگ آهن  2016مارس 

 حذف گردید. 
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 تجارب اعمال عوارض صادراتی بر محصوالت کشاورزي

 

ال در ح بویژه کشورهاي برخی از کشورها توسطمتداول در سیستم تجارت جهانی  یروشبعنوان  یصادرات عوارض
برخی از  )2008-2006( هايبعنوان مثال در بحران غذایی سال اعمال شده است. بحران غذایی در شرایطتوسعه 

 کشورها اقدام وضع عوارض کرده بودند. 

 مواد غذایی  ی برهاي صادراتمحدودیت

مختلفی را اعمال کردند. غذایی هاي صادراتی میالدي، کشورهاي مختلف محدودیت 2008تا  2007هاي در سال
در تولیدات مواد غذایی بودند و تقاضاي غالت در کشورهاي بحران در شرایطی که اتحادیه اروپا و استرالیا شاهد 

در حال توسعه و استفاده از آن به عنوان سوخت نیز افزایش پیدا کرده بود، قیمت مواد غذایی در بازارهاي جهانی 
 .ن کشورها اطمینان از عرضه داخلی و کنترل تورم را بخشی از استراتژي خود قرار دادندرو به افزایش گذاشت، ای

آرژانتین، هند، اندونزي، اوکراین، مصر، قزاقستان، کمبوجیه، قرقیزستان، صربستان،  از جمله کشورهایی همچنین
هاي تعرفه شامل اعمال یت صادراتمحدودی تانزانیا، چین، نپال، پاکستان، بنگالدش، برزیل، ویتنام، بولیوي و روسیه

هاي صادراتی از سوي بر همین اساس، گسترش محدودیتکردند. اعمال  2008تا  2007هاي صادراتی را در سال
کشورهاي مختلف جهان طیف وسیعی از مشکالت را براي ژاپن و دیگر کشورهاي واردکننده مواد غذایی ایجاد 

هاي صادراتی را به طور مداوم اجرا ي از کشورها همچنان محدودیتبسیارعلیرغم وجود مشکالت مختلف، کرد. 
 نمایند.می

هوه، وانیل، قروغن نخل در اندونزي، عوارض بر  پنبه خام در پاکستان، نارگیل در فیلیپین،   صادرات اعمال عوارض
 مالزي بر روغنر این، در آرژانتین اشاره نمود. عالوه ب محصوالت زراعی و گوشتیو  در ماداگاسکار فلفل و میخک

 اند.پالم، اکراین و روسیه بر روغن هسته آفتابگردان و برزیل نیز بر صادرات سویا عوارض صادراتی وضع نموده

 هاي امریکاهاي صادراتی روسیه بدنبال تحریممحدودیت

بزرگترین  بهعالوه بر تامین نیازهاي مصرفی خود  کشاورزيیکی از کشورهاي پیشرفته در بخش بعنوان  روسیه
طی دوره زمانی  آن ارزش افزوده بخش کشاورزي. است شده تبدیل جهان در صادرکننده محصوالت کشاورزي

درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد این کشور را به خود  5,3میالدي به طور میانگین حدود  1995-2015
باشد. در پی میسه پنجم از اراضی کشاورزي روسیه، زیر کشت گندم و جو  در این میاناختصاص داده است؛ 
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تولید محصوالت هاي قابل توجه از روسیه اقدام به حمایت 2014در سال  آمریکا و کشورهاي اروپاییهاي تحریم
ساله، رکورد صادرات گندم خود را نیز ارتقاء  3بر رشد تولید این محصوالت در بازه  کرد و توانست عالوه کشاورزي

این کشور چندي پیش با تشکیل انجمن صادرکنندگان محصوالت کشاورزي اقدام مهمی براي مثال به عنوان . دهد
زایش صادرات به منظور تداوم روند اف وزارت کشاورزي روسیه نمود. همچنین کشاورزي صادرات کاهش مشکالت

افزایش عوارض صادراتی در روسیه پس از . سیاست حذف کردگندم اقدام به حذف عوارض صادراتی این محصول 
 اعمال گردید.تأمین نیاز داخلی  و تولید گندممیزان 

 هاي صادراتی آرژانتین بر سویامحدویت

ترین کشورها در وضع عوارض صادراتی بر محصوالت وان یکی از صادرکنندگان سویا از برجستهآرژانتین بعن
، 23,5میزان عوارض صادراتی بر سویا، کنجاله سویا و روغن سویا بترتیب  2006آید. در سال کشاورزي به شمار می

 درصد بوده است.  20و  19,3

 ملی سویا خود را هر ساله افزایش داد. کاهش شدید ارزش پول به طور پیوسته تولید 1980آرژانتین از اوایل دهه 
ایجاد نمود. ارزش واقعی  2002-2006انگیزه خوبی براي صادرات سویا و محصوالت آن طی دوره  2002در سال 

 2,68به  2001پزو در دالر در سال  1,04درصد کاهش یافت و از  60پزو آرژانتین نسبت به دالر آمریکا بیش از 
  .تقویت شد 2003-2006 طیرسید. پس از آن، این نرخ واقعی ارز  2002ر سال پزو د

  

https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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تجارب اعمال عوارض صادراتی با هدف حمایت از کاالها با ارزش افزوده 
 باالتر

 در صنعت آلومینیوم  چینتجربه 

 اي کهونهشد بگصادرات در اقتصاد چین، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به طور پیوسته تعدیل با افزایش نقش 
و  االب آالیندگی بابر و دولت چین بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده براي بعضی محصوالت انرژي 2004از سال 

رخ نبا اعمال  متماديهاي براي سالنسته نمود. دولت این کشور توامتوقف بطور کلی یا  و مواد اولیه را کاهش داد
 سال در. گرددتحریک و توسعه صنعت مواد اولیه آلومینیوم  موجبصادرات آلومینیوم  بردرصد  15بازپرداخت 

افزوده و اعمال مالیات ز طریق حذف تدریجی بازپرداخت مالیات بر ارزشاخود را  مالیاتی سیاست چین ،2003
 دستیپایین صنایع محصوالت صادرات تحریک به منظور آلومینیوم شمش و صادرات مواد اولیه بردرصد  15

 13نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادرات فویل آلومینیوم را در سطح  همچنین. تغییر داد آلومینیوم
 درصد حفظ کرد. 

 15و مالیات  شمش، میله و سیم حذف شدبازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده براي محصوالت  2007در سال 
درصد برخوردار  13از نرخ بازپرداخت  ،. عالوه بر این فویل آلومینیوم همانند قبلگردید آن درصد صادرات جایگزین

درصد کاهش یافت. با این  50صادرات مواد اولیه و محصوالت ابتدایی آلومینیوم در حدود  2007بود. در سال 
افزایش انباره نهاده ارزان براي این امر موجب . نشد کاهشدچار مواد اولیه آلومینیوم وجود تولید و واردات 

درصد براي صادرات فویل سبب تحریک  13مالیات بر ارزش افزوده  بازپرداخت رخ نهاي فویل شد. کنندهتولید
آلومینیوم اولیه به طور موثري از طریق کاهش صادرات نهاده  بردرصد مالیات  15صادرات فویل شد. از طرف دیگر 

 2006 تا 2000 هايسال بین بدین ترتیب ده براي تولید فویل گردید.اولیه تولید فویل موجب کاهش هزینه نها
 درصد رشد 21تن افزایش یافت یعنی به طور میانگین هزار 760تن به هزار  242د فویل آلومینیوم در چین از تولی

  داشت. الیانهس

در واقع افزایش مالیات بر صادرات در چین در صنایعی متمرکز بوده که در آن صنایع کاهش تعرفه واردات ناشی 
ز ا افزایشاز پیوستن به سازمان جهانی تجارت کمترین مقدار را داشته و در حقیقت بخش قابل توجهی از این 

واد صادرات م برکه با افزایش نسبی بیشتر در مالیات (ه وري شدآتعرفه کاالهاي فردر کاهش قابل توجه طریق 
به سمت محصوالت با ارزش  آن کشورانتقال ساختار صادراتی با هدف دولت چین  گردید. جبران شد)خام همراه 

بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده براي بعضی محصوالت انرژي بر و رتر، و محصوالت با تکنولوژي ب باالترافزوده 
 .متوقف کرده است بطورکلیمواد اولیه را کاهش داده یا  و هدآالین
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کاالها را در جهت  یبرخ یتعرفه واردات و عوارض صادرات 2019سال  هیاز اول ژانو نیدولت چعالوه بر این، 
 است:  ریبه شرح ز راتییتغ یبرخ کرده است. لیتعد عیصنا ییصادرات و بهبود کارا تیریمد

 ؛در هر تن مواجه شد وانی 100 اتیبا مال NPKsصادرات کود  •
 ؛افتیدرصد کاهش  کی اكیبر ارزش افزوده) واردات گوگرد و آمون اتیبر ارزش افزوده (مال اتیمال •

 در صنایع چوب و صنایع معدنی اندونزيتجارب 

الص داخلی د ناخهاي نوظهور دنیا، شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر حسب تولیندونزي یکی از بزرگترین اقتصاديا
در طول دهه هفتاد میالدي که اقتصاد آن  است (G-20) اسمی و یکی از اعضاي گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان

عتی سیاست توسعه صن در دهه هفتاد میالدي که. از آنجاییبوده است وابسته به بخش استخراج منابع خاصبه طور 
الوار، کائوچو، نفت و مواد معدنی براي تولید محصوالت با ارزش از جمله  بر فراوري مواد خام با تمرکز اندونزي

 یالديمرو در دهه هشتاد از اینصنعتی شدن بر پایه منابع طبیعی کشور بود. ، استراتژي دولت، افزوده باالتر بود
صنایع مکمل چوبی اندونزي و به طور مشخص صنعت محصوالت تخته چندال به عنوان یکی از صنایع تولیدي 

صادرات و بعداً به صورت  بر مالیات اعمال طریق از خام چوب صادرات بواسطه ایجاد محدودیت درم اندونزي مه
ها اندونزي به بزرگترین این محدودیت به تبع اعمالکلی با ممنوعیت صادرات چوب خام توسعه پیدا کرد. 

 .کننده تخته چندال تبدیل شدتولید

کرد و در بر صادرات، صادرات چوب خام به طور قابل توجهی کاهش پیدا مالیات  به تبع افزایش 1978در سال 
در سال اي یافت. افزایش قابل مالحظه صادرات چوب فراوري شده همانند تخته چندال و چوب برش داده مقابل
، صادرات مالیات بر صادرات با هدف افزایش میزان چوب خام مورد نیاز صنایع داخلی بجاي افزایش دولت 1980

درصد عرضه  80دهه هشتاد میالدي اندونزي حدود  اواخرتا چوب خام را ممنوع کرد. این موضوع سبب شد که 
جهانی تخته چندال را به خود اختصاص داد. بنابراین اندونزي با اعمال مالیات بر صادرات و محدودیت صادرات 

ي خارجی و صنعتی شدن بخشی از چوب خام سبب ایجاد مزیت قابل توجهی براي صنایع داخلی نسبت به رقبا
 .اقتصاد و جذب سرمایه گذاري خارجی شد

یکل و شده، سنگ ننیز از مزیت نسبی برخوردار است و بزرگترین صادرکننده قلع تصفیهبخش معدن اندونزي در 
یظ لتوسعه صنعت فراوري و تغآید. دولت اندونزي با هدف به شمار می آهن و بوکسیتسنگاز صادرکنندگان عمده 

هاي اعمال محدودیت روي صادرات مواد اولیه سیاست افزوده صادرات این بخشو افزایش ارزش هاي معدنیسنگ
هاي معدنی بویژه در بخش انرژي کامال مهیا هاي مورد نیاز سنگآغاز نمود.علیرغم آنکه زیرساخت 2010را قبل از 

یی هاشرکتمود. از جمله  کاهش مالیات بر صادرات نشده بود دولت اندونزي تسهیالتی را در این خصوص اعمال ن
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با توجه به اینکه ظرفیت ذوب داخلی به مقداري نرسیده بود شدند. همچنین که متعهد به ساخت کارخانه ذوب 
وزارت انرژي و نماید، سطح جدیدي از خلوص توسط به طور کامل تأمین  راکه سطح خلوص درنظر گرفته شده 

هاي ذوب هاي اعمال شده سبب توسعه کارخانهمحدودیتاز اینرو . ه شددر نظر گرفت 2014در سال  منابع معدنی
  در اندونزي گردید.هاي معدن و افزایش مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی سنگ

ایجاد و  دستیدر راستاي حمایت از صنایع پایین ،اندونزي به عنوان کشوري که چند دهه رشد باالیی داشتهتجربه 
توسعه صنایع داخلی، واردات  به منظورایجاد ساختار وارداتی  حائز اهمیت است. زنجیره تقویت ارزش افزوده

هاي این محدودیت صادرات مواد خام از اهم سیاست همچنینآالت و ابزار و مواد اولیه با قیمت پایین و ماشین
 .بوده است افزوده باالترجهت افزایش صادرات با ارزش کشور
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 هاي صادراتی در ایراننکاتی در خصوص  اعمال محدودیت

 22از ابتداي برنامه اول تا پایان برنامه پنجم کشور، یعنی به مدت دستی: ضـعف در توسعه صنایع پایین  •
اي بوده که رشد صنایع بزرگ مبتنی بر منابع زیرزمینی و هاي توسعه اقتصادي به گونهسـال، سـیاسـت   

ــمزیت ــریعهاي انرژي کش ــت.   ور با آهنگی س ــتري بوجود آمده اس ــادي بیش متعاقب تر و توجیه اقتص
خصوصی ، نقش دولت براي  واگذاري صنایع بزرگ به بخشسازي طی دهه اخیر و هاي خصـوصی برنامه

به شــدت  دســتیپذیري در صــنایع مکمل و پایینگذاري و رقابتتحریک ســرمایهبزارهاي ااســتفاده از 
 . تضعیف شد

-92هاي سـابقه نرخ ارز در سال هاي بیجهش ارزش پول ملی و تشدید صادرات مواد خام:کاهش  •
 هايبراي مدتی کماکان به نرخدستی صنایع پایینکه نرخ خوراك در حالی 1397-98و همچنین  1390

ــادرات بپردازند  قبلی دریافت می ــنایع به شــدت به ص ــد که این ص ــد، باعث ش ــنایع در حالی که  ؛ش ص
شـیب قیمتی مواد اولیه به سوي صادرات باعث   ،بود مواجه چالش تأمین مواد اولیه خود باسـتی  دپایین

صنایع پتروشیمی و فلزي در کشورهایی مانند چین  یدستکه رقباي صنایع کوچک و متوسط پایین شد
 التو محصــو طریق ایران تامین کردهتري از و ترکیه، مواد اولیه را با ســهولت بیشــتر و قیمت مناســب
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. دو حتی تولیدکننده ایرانی را تحت فشار قرار دهن کردهخود را به بازار ایران روانه  ساخته شده و نهایی
تنظیم اسـتراتژي توسـعه متوازن صـنایع کشـور با هدف ایجاد تعادل بین صادرات محصوالت باالدستی     

ی داراي ارزش افزوده باال، در دســـتافزوده پایین و تامین مواد اولیه مورد نیاز صـــنایع پایینداراي ارزش
 راستاي توسعه صادرات ماندگار، یک ضرورت است.

 18افزایش  1398ماهه نخست سال  9بر اسـاس آمارهاي گمرك طی   شـواهد تداوم خام فروشـی:   •
درصـدي ارزش صـادرات نشان روشنی از تشدید خام    5درصـد تناژ کاالهاي صـادراتی درمقابل کاهش   

دالر در تن بوده؛  378معادل  1397ارزش واحد صادراتی در سال ور است. فروشی در سبد صادراتی کش
ــیار باالتر و معادل   ــال بس ــت؛ این بدان  1330اما ارزش واحد وارداتی در این س دالر در هر تن بوده اس

شود و در مقابل کاالهاي تر خریداري میهاي باالتر و گرانمعنی است که نیازهاي کاالیی کشور با قیمت
رقرار ها نیز بشود. این روند کمابیش در سایر سالتر فروخته میتر و ارزانهاي پاییند داخل با قیمتتولی

ــت ــان که بوده اس ــور به  دهندهنش ــرمانیاز کش افزوده باالتر و ي جهت تولید کاالهاي با ارزشگذارهیس
 تر است.پیچیده

کارشناسان  :در جهت توسعه صنایع داراي پتانسیل خام فروشـی اتکا به درآمدهاي حاصـل از   •
هاي ساختمانی به صورت ا وجود میزان ذخایر موجود مواد معدنی در ایران، صادرات سنگبمعتقدند که 

خام هرگز به صــالح نخواهد بود، حال آنکه فروش زغال ســنگ خام، در صــورت افزایش تولید و احداث 
با وجود گرایش  ممکن اسـت سـیاست خوبی محسوب شود.   تعدادي معادن بزرگ، براي اقتصـاد کشـور  

هایی مبنی بر جلوگیري از صادرات موادخام و ریزان در بسیاري از کشورها در جهت اتخاذ سیاستبرنامه
هدایت آنها به سمت تولید و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال، تجربه کشورهایی از جمله استرالیا، 

به دلیل ذخایر باالي معدنی، دهد در خصوص صادرات مواد معدنی خام نشان میبرزیل و افریقاي جنوبی 
ــورها  ــادر میاین کش ــورها خود  .کننداقدام به تولید انبوه مواد معدنی کرده و آن را ص در واقع این کش

فروشـــی به اندازه کافی ســـود از محل خامکننده قیمت و کیفیت در بازارهاي جهانی هســـتند و تعیین
قویت صنعت فرآوري و پتانسیل قوي براي تجهیزات تشان را صرف فروشیدرآمد حاصل از خام و برندمی

  نمایند. می آالت معدنیو ماشین
وضـع عوارض بر صادرات محصوالت   هاي اخیر:اعمال عوارض صادراتی بر کاالهاي معدنی در سال •

 طی 1398ســـال  ماهز ابتداي مهرای مدیریت بازار و تامین نیازهاي صـــنایع داخلخام در ایران با هدف 
طبق این بخشنامه عوارض صادراتی محصوالت معدنی بین  گردید.ابالغ  کشـور  اي به گمرکاتبخشـنامه 

وضع عوارض  97سال عالی اقتصاد در خردادماه درصد تعیین شد؛ این درحالی است که شوراي 25تا  10
درصد،  5) 1397آن عوارض را براي سال اول ( خام را تصویب کرد و طبقبر صـادرات کلیه مواد معدنی 

 8تعیین میزان که از آنجاییاما  نموددرصد تعیین  10) 1399درصد و سال سوم ( 8) 1398سال دوم (
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اي شد که انواع مواد معدنی گونهدرصدي عوارض براي اقالم معدنی نقش بازدارندگی نداشت و شرایط به
ــادرات بـه بنـدرعبـاس انتقـال و ا     ــادراتی بهز آنجا راهی ببراي صـ طی  گردید لذاویژه چین ازارهاي صـ

بر پایه تصمیم کمیته پنج  سران سه قوهجمهوري با تایید اقتصادي رئیس معاوندستورالعملی که توسط 
 نمیزا ،هاي صـنعت، امور اقتصادي، جهادکشاورزي و اتاق ایران) نفره (با ترکیب بانک مرکزي، وزارتخانه

میزان عوارض صـــادرات  مذکور، بخشـــنامهطبق عوارض صـــادراتی محصـــوالت معدنی افزایش یافت. 
دار هاي منگنز آهندرصد، سنگ منگنز و کنسانتره آن از جمله سنگ 25هاي آن آهن و کنسانترهسنگ

درصد، سنگ  25خشک حاوي بیست درصد یا بیشتر منگنز باشد  وزنهاي آن که بر حسب و کنسانتره
درصد، سنگ کروم و  20هر یک هاي آن و کنسانتره سرب و رويدرصد، سنگ  10مس و کنسانتره آن 

هاي رنگی که بر حسب وزن هفتاد هاي آهن، خاكدرصد، اکسیدها و هیدرواکسید 25هاي آن کنسانتره
هاي درصـد، سنگ  20درصـد، کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)   20شـده درصـد یا بیشـتر آهن ترکیب  

ا و سنگ سماق و سنگ رخام هاي خاردرصد، سنگ 20هاي آکوسین هاي تراورتن و سنگسـنگ مرمر، 
  .درصد تعیین شد 20سیاه 

در بخش صادرات از زمان وضع قانون معافیت  ها در اعمال عوارض صادراتی در کشور:برخی چالش •
هاي صادراتی فراتر قانونگذار از پرداخت عوارض از اعمال ممنوعیت 1379صادرات کاال و خدمات مصوب 

ــع عوارض را در مورد کااله  برنامه پنجم) ممنوع نموده  104(بند (ب) ماده  "غیرنفتی"اي رفتـه و وضـ
قانون احکام  23اسـت و گسـتره تعیین کاالهاي مشـمول را به شـوراي اقتصاد واگذار نموده است. ماده     

اي و جلوگیري هاي توسعه وضع هر گونه مالیات یا عوارض براي کاالهاي مجاز و غیر یارانهدایمی برنامه
کاال به منظور تنظیم بازار داخلی را ممنوع و گستره استثنائات را به اشیاي عتیقه و  از صـادرات هرگونه 

ــع عوارض بر کاالهاي خام و مواد اولیه به   منابع ژنتیکی محدود نموده اســت. واقعیت این اســت که وض
 ماي بوده و در بسـیاري کشورهاي دنیا انجا پذیر در راسـتاي الزامات توسـعه  بینیصـورت شـفاف و پیش  

هاي مالیاتی به صادرات کاالهاي خام هیچ توجیه سیاستی قابل شـود. به طریق اولی، اعطاي معافیت می
تصــویبنامه قلمی مندرج در  187از کاالهاي با ارزش افزوده پایین که در فهرســت  برخیقبولی ندارد. 

د خام درخصوص فهرست مواهیات وزیران  16/5/1396مصوب  58683ت/54537هـ 1396/5/16شماره
  .وجود ندارند 1394اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم ـ مصوب 141وکاالهاي نفتی موضوع ماده 

  

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%87_%D9%82%D9%88%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%87_%D9%82%D9%88%D9%87
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D9%88%DB%8C
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 بنديجمع

داراي اشــکال و اثرات مختلفی از جمله عوارض صــادراتی، ســهمیه صــادراتی، هاي صــادراتی محدودیت •
 باشد.افزوده و سایر میممنوعیت صادرات، مجوز صادراتی، کاهش یا حذف استرداد مالیات بر ارزش 

ــادراتی با اهداف مختلفی از جمله افزایش درآمد، امنیت غذایی، تثبیت قیمت محـدودیـت   • هاي هـاي صـ
افزوده بیشتر، داخلی، حمایت از تولید داخلی، مالحظات زیسـت محیطی، فرآوري بیشــتر تولید و ارزش 

هاي در خصوص محدویت OECDعات . نتایج یکی از مطالشودتجارت غیرمجاز و سایر دالیل اعمال می
درصد با هدف ایجاد ارزش  13ها با هدف افزایش درآمد، درصد از محدودیت 19صـادراتی حاکی اسـت   

هاي درصد با اهداف مانند امنیت غذایی، تثبیت قیمت 3/27افزوده و فراوري بیشتر در تولیدات کشورها، 
 7/18تجارت غیر مجاز بوده است و در مورد  داخلی، حمایت از تولید داخلی، مالحظات زیست محیطی،

 درصد مابقی نیز دالیل روشنی ارایه نشده است.  22درصد موارد نیز دالیل دیگري ذکر شد و براي 
هاي صــادراتی کشــورهاي مختلف محدودیت 2007-2008هاي در ســال هاي مالی جهانیبدنبال بحران •

در شرایطی که اتحادیه اروپا و استرالیا شاهد بحران در  ها،در این سـال  غذایی گوناگونی را اعمال کردند.
ــعه، قیمت مواد   ــورهاي در حال توس ــاي غالت در کش تولیدات مواد غذایی بودند و بدنبال افزایش تقاض
غذایی در بازارهاي جهانی رو به افزایش گذاشـت، این کشـورها براي اطمینان از عرضه داخلی و کنترل   

 .را بر محدودیت صادراتی قرار دادند تورم بخشی از استراتژي خود
بدنبال متوسـط اغلب به دلیل درآمد باالي دولت ناشی از اعمال مالیات بر صادرات،  با درآمد کشـورهاي   •

 هستند. هاي صادراتی با استفاده از ابزار اعمال محدودیتدرآمدهاي کسب 
حدودیت صادرات را بر کاالهاي چین، آرژانتین، هند و پاکسـتان کشورهایی هستند که بیشترین تعداد م  •

اند. هاي اعمالی رفتار متفاوتی داشــتهها در نوع محدودیتاند. با این حال، آنصــادراتی خود اعمال کرده
کند، بعنوان مثال در شرایطی که چین بیشتر از سهمیه صادراتی و یا حذف تخفیف مالیاتی استفاده می

 اد محدویت بهره برده است.آرژانتین از ابزار عوارض صادراتی براي ایج
ــورهاي مختلف بطور عمده با هدف افزایش درآمد اعمال می • ــادراتی در کش ــود. هرچند که عوارض ص ش

دلیل استفاده از ابزارهایی از جمله سهمیه صادراتی و حداقل قیمت صادراتی از سوي کشورها نامشخص 
ــه، مج  ــادرات نیز عمدتاً بدلیل تامین امنیت عرضـ ــت. ممنوعیت صـ هاي مورد نیاز در وزها و گواهیاسـ

تر افزوده باالخصوص تجارت غیرمجاز و استرداد مالیات بر ارزش افزوده براي فرآوري بیشتر تولید و ارزش
 شود.بکار گرفته می

هاي صادراتی از جمله در برخی کشـورها بطور موقتی یا فصلی بر صادرات برخی گروه کاالها محدودیت  •
شـود. بعنوان مثال در آرژانتین بر صادرات قراضه و  صـادرات و ... اعمال می  عوارض صـادراتی، ممنوعیت 
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ضایعات چدن، قراضه و ضایعات نیکل و قراضه و ضایعات آلومینیوم، همچنین در چین بر صادرات سنگ 
مس و کنسانتره و در هند بر سنگ آهن و کنسانتره آن (بهم فشرده شده) بطور موقتی عوارض صادراتی 

 اند. ودهاعمال نم
ــورها بویژه     • ــط برخی از کش ــتم تجارت جهانی توس ــیس ــی متداول در س ــادراتی بعنوان روش عوارض ص

کشورهایی مانند آرژانتین، هند، کشـورهاي در حال توسـعه در شـرایط بحران غذایی اعمال شده است.    
ان، ال، پاکســتاندونزي، اوکراین، مصــر، قزاقســتان، کمبوجیه، قرقیزســتان، صــربســتان، تانزانیا، چین، نپ

هاي صادراتی را در محدودیت صـادراتی شـامل اعمال تعرفه   روسـیه و  بنگالدش، برزیل، ویتنام، بولیوي
 کردند. اعمال  2008تا  2007هاي سال

هاي قابل توجه از روسیه اقدام به حمایت 2014در سـال   آمریکا و کشـورهاي اروپایی هاي در پی تحریم •
به منظور تداوم روند افزایش صادرات گندم  ، وزارت کشـاورزي روسـیه  کرد تولید محصـوالت کشـاورزي  

سـیاسـت حذف عوارض صادراتی در روسیه پس از   اقدام به حذف عوارض صـادراتی این محصـول کرد.   
 .و تأمین نیاز داخلی اعمال گردید تولید گندمافزایش میزان 

هاي در برخی موارد کشورها با هدف ایجاد ارزش افزوده در صنایع پایین دستی اقدام به اعمال محدودیت •
 شمش و ادرات مواد اولیهص برمالیات صـادراتی بر مواد خام کردند. به عنوان مثال کشـور چین با وضع   

یز از ن اندونزيشد و همچنین  آلومینیوم دستیپایین صنایع محصوالت آلومینیوم، باعث تقویت صادرات
 کنندهبه بزرگترین تولید آن،ممنوعیت صادرات در ادامه  با و چوب خام صادرات  بر مالیات اعمال طریق

 .تبدیل شددر جهان تخته چندال 
قانونگذار از پرداخت  1379ان وضع قانون معافیت صادرات کاال و خدمات مصوب در بخش صادرات از زم •

(بند  "غیرنفتی"هاي صادراتی فراتر رفته و وضع عوارض را در مورد کاالهاي عوارض از اعمال ممنوعیت
برنامه پنجم) ممنوع نموده اسـت و گسـتره تعیین کاالهاي مشمول را به شوراي اقتصاد    104(ب) ماده 

هاي توسعه وضع هر گونه مالیات یا عوارض براي قانون احکام دایمی برنامه 23ر نموده اسـت. ماده  واگذا
اي و جلوگیري از صــادرات هرگونه کاال به منظور تنظیم بازار داخلی را ممنوع کاالهاي مجاز و غیر یارانه

 قعیت این است که وضعو گسـتره اسـتثنائات را به اشیاي عتیقه و منابع ژنتیکی محدود نموده است. وا  
ده اي بوپذیر در راستاي الزامات توسعهبینیعوارض بر کاالهاي خام و مواد اولیه به صورت شفاف و پیش

ــورهاي دنیا انجام می  ــیاري کش ــود. به طریق اولی، اعطاي معافیتو در بس ــادرات ش هاي مالیاتی به ص
ــتی قابل قبولی ندارد. برخی ا ــیاسـ ز کاالهاي با ارزش افزوده پایین که در کاالهاي خام هیچ توجیه سـ

ــ 1396/5/16تصویبنامه شمارهقلمی مندرج در  187فهرست   16/5/1396مصوب  58683ت/54537هـ
اصالحی قانون مالیاتهاي  141درخصـوص فهرسـت مواد خام وکاالهاي نفتی موضوع ماده   هیات وزیران 

 وجود ندارند.  1394مستقیم ـ مصوب

https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://moqavemati.net/tag/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 پیشنهادها

بر صــادرات برخی از مواد و محصــوالت خام معدنی و کشــاورزي با هدف توســعه صــنایع وضــع عوارض  •
تواند در کشور هاي اعمالی کشـورهاي مانند چین و اندونزي است که می دسـت از جمله سـیاسـت   پایین

 مورد استفاده قرار گیرد.
ارزش افزوده داراي ها با هدف توسعه صنایع برخی از حوزه اتکا به درآمدهاي حاصـل از خام فروشـی در   •

استفاده برخی کشورها مورد ، سـیاسـتی مورد قبول و   در تولید و صـادرات  پتانسـیل باالتر و برخوردار از 
 توان دراسـترالیا، برزیل و افریقاي جنوبی ( بویژه در صـادرات مواد معدنی خام) بوده است که می  مانند 

 .خصوص برخی از موادخام معدنی کشور مورد توجه قرار گیرد
ــوص اعمال محدودیت  • ــورهاي مختلف در خص توان از عوارض هاي صــادراتی میبا توجه به تجارب کش

 صادراتی، سهمیه صادراتی و ممنوعیت صادراتی  براي ایجاد امنیت غذایی بهره برد.
از مواد  يافهرست بروز شده نیتدو قیخام از طر يمربوط به صادرات کاالها یاتیمال هايمعافیتحذف    •

جهت الحاق  1394هاي مستقیم ـ مصوب اصالحی قانون مالیات 141موضوع ماده  ینفت يو کاالهاخام 
 16/5/1396مصوب  58683ت/54537هـ 1396/5/16به فهرست مندرج در تصویبنامه شماره

 یتوسعه جهت وضع عوارض صادرات هايرنامهب یمیقانون احکام دا 23به اسـتثنائات ماده   يافزودن بند •
 .نییبا ارزش افزوده پا ایم خا يکاالها

 ؛زیستبر و مخرب محیطمحصوالت آب يهاتیها و معافتیحماحذف کلیه  •

ز ا شـیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی  •
 مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه طریق اتخاذ سیاست عدم معافیت

 یعصــنا یازکشــور، ندرمکمل  یعصــنا یازارزش افزوده، ن یجادو ا يورآفر یزانملحاظ نمودن  •
 صادراتی. عوارض تعیین در هاآن یندگیکوچک و متوسط و درجه آال

هاي مالیاتی و اعمال عوارض بر صادرات محصوالت تخصـیص منابع حاصل از حذف معافیت  •
 صادراتی). هاي(مشوق صادرات یهاي حمایتخام و با ارزش افزوده پایین براي سیاست

ــت  • ــنعت و معدن ارائه لیسـ به همراه عوارض و مالیات بطور مواد خام و مواد اولیه بخش صـ
) قانون رفع 35و با در نظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده (ساالنه 

 .پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورموانع تولید رقابت
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