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ساختار نظام تعرفهای در ایران و کشورهای منتخب

نظام تعرفهای از اهمیت باالیی در توسعه تجارت کشورها برخوردار است .تجربه کشورهای موفق در زمینه تجارت نشان
میدهد انجام اصالحات الزم در نظام تعرفهای ،چگونه میتواند یک کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد .نظام تعرفهای
به نوعی نشان دهنده میزان رقابت پذیری هر کشور در بازار جهانی است و وضعیت آن توسط مجموعهای از شاخصها تعیین
و ارزیابی میشود .برخی از این شاخصها عبارتند از متوسط ساده تعرفه ،میانگین موزون تعرفه ،تعداد طبقات تعرفه ،سهم
تعرفههای بیش از پیک بینالمللی ،سهم تعرفههای بیش از پیک ملی و  ....در این گزارش وضعیت ایران در این شاخصها با
برخی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار میگیرد.
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نظام تعرفهای از اهمیت باالیی در توسعه تجارت کشورها برخوردار است .تجربه کشورهای موفق در زمینه تجارت نشان
میدهد انجام اصالحات الزم در نظام تعرفهای ،چگونه میتواند یک کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد .نظام تعرفهای
به نوعی نشان دهنده میزان رقابت پذیری کاالهای تولیدی هر کشور در بازار جهانی است و وضعیت آن توسط مجموعهای
از شاخصها تعیین و ارزیابی میشود .این شاخصها عبارتند از «میانگین ساده تعرفه»« ،میانگین موزون تعرفه»« ،سهم
تعرفههای معاف از حقوق گمرکی»« ،سهم تعرفههای غیر ارزشی»« ،سهم تعرفههای بیش از  15درصد»« ،سهم تعرفههای
بیش از  15درصد»« ،حداکثر مقدار تعرفه»« ،تعداد طبقات تعرفه»« ،ضریب پراکندگی تعرفهها» و «تعداد خطوط تعرفه» .در
پیوست این گزارش تعاریف مربوط به هر یک از این شاخصها درج شده است.
در ادامه ،بر اساس جدول  ،1وضعیت ایران در شاخصهای مهم تعیینکننده نظام تعرفهای ،با برخی از کشورهای منتخب
مورد مقایسه قرار گرفته است.
متوسط ساده تعرفه
براساس آمارهای اخیر سازمان تجارت جهانی ،در سال  ،2019در میان  138کشور مورد بررسی« ،ایران» پس از «باهاما» و
«بوتان» ،بیشترین سطح میانگین ساده تعرفه را داشته است .متوسط ساده تعرفه در «باهاما» 32.5 ،درصد ،در «بوتان» 22.1
درصد و در «ایران»  20.1درصد بوده که بسیار باالتر از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بوده و به معنای تمایل باالی
سیاستگذار به استفاده از ابزار تعرفهای برای حمایت از تولید داخلی است.
میانگین ساده تعرفه در «ایران» در حالی معادل  20.1درصد است که این نرخ در کشور «ترکیه» برابر  10درصد« ،چین»
 7.6درصد و «روسیه»  6.7درصد گزارش شده است .کشورهای «کره جنوبی» و «برزیل» نیز به ترتیب نرخ میانگین ساده
تعرفه  13.6درصد و  13.4درصد را داشتهاند که نسبت به سایر کشورها کمی باالتر است.
بسته به ساختار اقتصادی و میزان رقابتپذیری کاالهای تولیدی در بخش کشاورزی یا صنعتی با کاالهای مشابه جهانی،
میانگین ساده تعرفه برای دو بخش مزبور در کشورهای گوناگون ،متقاوت است .تقریباً میتوان گفت اکثر کشورها حمایت
تعرفهای بیشتری برای اقالم کشاورزی خود در نظر گرفتهاند .برای «ایران» ،میانگین ساده تعرفه برای اقالم کشاورزی ،برابر
 28.8درصد و برای اقالم صنعتی 18.7 ،درصد است .به عنوان مثال ،میانگین ساده تعرفه برای اقالم کشاورزی در «کره
جنوبی» برابر  56.8درصد بوده؛ در حالی که برای اقالم صنعتی میانگین ساده تعرفه در این کشور 6.6 ،درصد بوده است .در
«ترکیه» نیز میانگین ساده تعرفه برای اقالم کشاورزی معادل  42.3درصد و برای اقالم صنعتی 4.5 ،درصد بوده که تقریباً
یکچهارم رقم مشابه برای ایران است .با این وجود ،در «برزیل» میزان تعرفه اعمال شده برای کاالهای صنعتی بیشتر از
اقالم کشاورزی است ( 10.1درصد برای اقالم کشاورزی و  13.9درصد برای اقالم صنعتی).



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

میانگین موزون تعرفه
یکی از شاخصهای تعیین کننده وضعیت تعرفه کشورها ،میانگین موزون تعرفه است که در واقع میانگین تعرفههایی بوده که
براساس ارزش واردات ،موزون شده است و از تقسیم درآمد گمرکی بر ارزش واردات به دست میآید .معموالً میانگین موزون
تعرفه از میانگین ساده تعرفه ،کمتر است .در سال  ،2017میانگین موزون تعرفه در «ایران»  15.4درصد بوده است؛ این در
حالی است که در کشورهای «ترکیه» و «چین» به ترتیب برابر  4.5درصد و  4.4درصد ،بوده است .شایان ذکر است بسته به
مبنای نرخ ارز اعمالی در محاسبه مالیات بر واردات و همچنین رقم واردات ،درصد مزبور برای ایران قابل تغییر است .در میان
کشورهای مورد بررسی ،پس از «ایران» بیشترین سطح میانگین موزون تعرفه مربوط به «برزیل» و برابر  10.2درصد است.
در میان کشورهای مورد بررسی ،به غیر از ایران ،در سایر کشورها مشابه میانگین ساده تعرفه ،میانگین موزون تعرفه اعمال
شده بر اقالم کشاورزی باالتر از نرخ مربوط به اقالم صنعتی است .به عنوان مثال ،در ترکیه ،میانگین موزون تعرفه اعمال
شده برای اقالم کشاورزی  20.4درصد و برای اقالم صنعتی  3.3درصد است .در کره جنوبی نیز میانگین موزون اعمال شده
برای اقالم کشاورزی حدود  82درصد و برای اقالم صنعتی  3.9درصد است .این در حالی است که در ایران ،میانگین موزون
تعرفه در سال  ،2017برای اقالم کشاورزی  14.4درصد و برای اقالم صنعتی  15.7درصد گزارش شده است (جدول .)1
سهم تعرفههای معاف از عوارض واردات
یکی دیگر از متغیرهای بررسی در این گزارش سهم خطوط تعرفهای است که از حقوق گمرکی معاف بودهاند .با توجه به
اطالعات سازمان تجارت جهانی ،سهم خطوط تعرفهای معاف از عوارض واردات برای ایران ،صفر گزارش شده است .این
موضوع ناشی از این است که در ایران همراه با سود بازرگانی ،رقمی معادل  4درصد تحت عنوان حقوق گمرکی هم برای
واردات تقریباً کلیه کاالها دریافت میشود .از این رو ،پایینترین طبقه تعرفهای برای ایران در گزارش سازمان تجارت جهانی،
 4درصد در نظر گرفته شده و سهم تعرفههای معاف از عوارض واردات برای ایران (چه برای اقالم کشاورزی و چه برای اقالم
صنعتی) صفر درج شده است.
در کشور «مالزی» این سهم بالغ بر  66درصد است که نسبتاً در سطح بسیار باالیی قرار دارد .در واقع در مالزی  66درصدی
از کل تعرفه ها با نرخ تعرفه صفر درصد وارد این کشور میشوند .این رقم در «ویتنام»  35.3درصد ،در «ترکیه»  23.5درصد،
در «مکزیک»  49درصد و در «چین» و «برزیل» به ترتیب  7.4درصد و  5.1درصد است .شایان ذکر است که در برخی
کشورها ،مانند «هنگکنگ» و «سنگاپور» این سهم برابر  100درصد است .ایران جزو چهار کشوری است که سهم تعرفههای
معاف از عوارض واردات آنها برابر صفر است (از جمله پاکستان و مراکش).
در اکثر کشورها ،از جمله «ترکیه»« ،روسیه» و «کره جنوبی» سهم تعرفههای معاف از حقوق گمرکی برای اقالم صنعتی
نسبت به اقالم کشاورزی بیشتر است (جدول .)1
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تعداد طبقات تعرفه
تعداد طبقات تعرفه در ایران ( 16طبقه تعرفه) به طور قابل توجهی نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی پایین است .به
عنوان مثال ،در «روسیه» تعداد طبقات تعرفه برابر  578و در «ترکیه»  257طبقه است؛ این در حالی است که در ایران این
تعداد تنها برابر با  16طبقه است .یکی از اهداف اصلی کشورها برای کاهش طبقات تعرفه ،سادهسازی ،افزایش شفافیت و به
طور کلی یکنواختکردن نظام تعرفهای است .نگاهی به تعداد طبقات تعرفهای برخی اقتصادهای موفق مانند آمریکا (1136
طبقه) ،اتحادیه اروپا ( 924طبقه) ،مالزی ( 110طبقه) و کره جنوبی ( 132طبقه) نشان میدهد باال بودن تعداد طبقات تعرفه،
اگرچه ممکن است نظام تعرفهای را گستردهتر و در برخی مواقع پیچیدهتر کند ،اما لزوماً منجر به کندشدن تجارت آن کشورها
نخواهد شد .از جمله دالیل باالبودن تعداد طبقات تعرفه در برخی کشورها ،دامنه و مقیاس کم حمایت تعرفهای از کاالها (در
برخی موارد در سطح دهم اعشار) است .در میان کشورهای مورد بررسی ،در اکثر کشورها ،تعداد طبقات تعرفه برای اقالم
کشاورزی بیشتر از اقالم صنعتی است .به عنوان نمونه ،در آمریکا ،تعداد طبقات تعرفه برای اقالم کشاورزی  801طبقه و برای
اقالم صنعتی  418طبقه است.
تعداد خطوط تعرفه
در میان کشورهای مورد بررسی ،تعداد خطوط تعرفه در ایران پایینتر از سایر کشورها است .در ایران  7هزار و  925خطوط
تعرفه وجود داشته؛ در حالی که در برخی کشورهای دیگر مانند «ایاالت متحده آمریکا»« ،ترکیه» و «روسیه» این تعداد به
ترتیب  11هزار و  640ردیف 11 ،هزار و  933ردیف و  12هزار و  238ردیف بوده است.
باالتر بودن ردیفهای تعرفهای در کشورها میتواند به دلیل دقت باال در تعیین تعرفههای کاالها باشد که برای هر کاال،
ردیف تعرفه جدا در نظر گرفته شود .همچنین این امر میتواند با هدف امکان ارائه تحلیلهای آماری دقیقتر در این کشورها
صورت گرفته باشد .باال بودن همزمان تعداد طبقات تعرفه و تعداد خطوط تعرفه در یک کشور ،میتواند به معنای دقت به
کاررفته در تعیین تعرفههای گمرکی و تدوین نظام تعرفهای آن کشور باشد.
در ایران ،از  7هزار و  925خطوط تعرفه ،یک هزار و  17ردیف مربوط به اقالم کشاورزی و  6هزار و  908ردیف هم مربوط
به اقالم صنعتی بوده است.
سهم تعرفههای غیرارزشی
سهم تعرفههای غیرارزشی در ایران 0.1 ،درصد گزارش شده که در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی ،رقم نسبتاً پایینی
است .معموالً زمانی از تعرفه غیرارزشی در نظام تعرفهای استفاده میشود که تنوع قیمتی و به تناسب آن سطح کیفیت کاال
بسیار متغیر است و در این صورت به منظور تسهیل واردات کاالی با کیفیت باالتر از روش غیرارزشی استفاده میشود .همچنین
ممکن است این اقدام با هدف اعمال حمایت دقیقتر از برخی محصوالت کشاورزی که عمدتاً تعرفه باالیی هم دارند ،صورت
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گیرد .با این وجود ،باالبودن سهم تعرفههای غیر ارزشی در یک کشور به ویژه در مورد کاالهای صنعتی را میتوان به عنوان
یکی از نشانههای غیرشفاف بودن نظام تعرفهای آن کشور تلقی کرد .در کشور«کره جنوبی» ،علیرغم باال بودن طبقات
تعرفهای ( 132طبقه) ،سهم تعرفههای غیرارزشی هم نسبتاً پایین است ( 0.5درصد).
با توجه به آمارها ،درصد تعرفه های غیرارزشی محصوالت کشاورزی برای بیشتر کشورها از جمله «کره جنوبی»« ،مکزیک»
و «روسیه» بیش از تعرفههای غیرارزشی محصوالت صنعتی است؛ لذا میتوان گفت تعرفهگذاری برای محصوالت صنعتی در
بیشتر کشورها از شفافیت باالتری نسبت به محصوالت کشاورزی برخوردار است .البته درصد تعرفههای غیرارزشی ایران در
محصوالت کشاورزی ( 0.1درصد) و صنعتی ( 0درصد) تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
حداکثر مقدار تعرفه
براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی ،بیشترین سطح تعرفه برای ایران 100 ،درصد گزارش شده است؛ این در حالی است
که همانطور که ذکر شد تعداد زیادی از کاالها در ایران دارای ممنوعیت وارداتی هستند که به نوعی به منزله اعمال تعرفه
بینهایت برای آنها است .از این رو ،به نظر میرسد عدد مربوط به حداکثر مقدار تعرفه که برای ایران گزارش شده ،صحیح
نبوده و گمراهکننده باشد و به نوعی اطالعات ارائه شده توسط سازمان تجارت جهانی ،برای ایران ،قابل استناد نیست.
حداکثر مقدار تعرفه برای «مالزی» بیش از  1000درصد ،در «کره جنوبی»  887درصد و در «ترکیه»  225درصد ثبت شده
است .در میان کشورهای مورد بررسی ،در اکثریت کشورها حداکثر مقدار تعرفه مربوط به اقالم کشاورزی است.

سهم تعرفههای بیش از  15درصد (پیک بینالملل)
براساس توافقات به عمل آمده در سازمان تجارت جهانی ،حداکثر تعرفه بینالمللی (پیک بینالمللی) معادل  15درصد در نظر
گرفته شده است .بر این اساس ،تعرفههایی که نرخی بیش از پیک بینالمللی دارند ،در ساختار تعرفه از نظر میزان حمایتها
در سطح باالتری قرار میگیرند .در واقع شاخص سهم تعرفههای بیش از  15درصد ،میتواند نشان دهد یک کشور تا چه
میزان از ابزار تعرفهای برای حمایت از تولید داخلی استفاده میکند و تا چه اندازه محصوالت تولیدی در آن کشور رقابتپذیر
هستند.
براساس آمارها ،حدود  41درصد از سطوح تعرفه ایران دارای نرخ تعرفه بیش از  15درصد (پیک بینالمللی) هستند .در میان
کشورهای مورد بررسی ،سهم تعرفههای بیش از  15درصد در ایران ،باالتر از سایر کشورها است .به عنوان مثال ،این سهم
در «ترکیه» حدود  11درصد ،در «روسیه»  1.5درصد ،در «ایاالت متحده آمریکا»  2.7درصد ،در «اتحادیه اروپا»  4.3درصد
و در «چین» حدود  5درصد است.
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در ایران ،سهم تعرفههای بیش از پیک بینالمللی برای اقالم کشاورزی؛  58.1درصد و برای اقالم صنعتی؛  37.9درصد است.
علیرغم اینکه برای کلیه کاالها ،ایران بیشترین سهم تعرفههای بیش از  15درصد را در میان کشورهای مورد بررسی دارد ،اما
برای اقالم کشاورزی ،در کشور ترکیه با سهم  66.5درصدی تعرفههای با نرخ بیش از پیک بینالمللی ،این رقم از ایران ،باالتر
است.
سهم تعرفههای بیش از  3برابر میانگین تعرفه هر کشور (پیک ملی)
پیک ملی ،معادل  3برابر متوسط ساده تعرفه یک کشور است .باال بودن سهم تعرفههای باالتر از پیک ملی نشان میدهد یک
کشور تا چه میزان تعرفههای نامتعارف و باال را برای برخی از کاالهای خود که در بازار جهانی رقابتپذیر نیستند ،در نظر
گرفته است .این سهم برای ایران  0.1درصد ثبت شده؛ در صورتیکه برای برخی کشورها مانند «ایاالت متحده آمریکا»،
«مالزی» و «ترکیه» این سهم به ترتیب معادل  7.3درصد 13.1 ،درصد و  7.2درصد است .نکته حائز اهمیت در مقایسه
کشوری ،کمبودن رقم پیک ملی در سایر کشورها نسبت به ایران است .پیک ملی در ترکیه و مالزی به ترتیب برابر با 30
درصد و  16.8درصد است در حالی که در ایران معادل  63درصد است.
ضریب پراکندگی تعرفهها
ضریب پراکندگی تعرفهها ،میزان پراکنده بودن طبقات تعرفه را در هر کشور نشان میدهد .در مقایسه با کشورهای مورد
بررسی ،ایران ضریب پراکندگی نسبتاً کمتری دارد .این ضریب برای ایران  92بوده ،اما برای «کره جنوبی» « ،417مالزی»
« ،236اتحادیه اروپا»  172و برای «ایاالت متحده آمریکا»  261است.
در ایران ،میزان پراکندگی تعرفهها برای اقالم صنعتی بیشتر است .اما این ضریب برای برخی کشورها از جمله «ایاالت متحده
آمریکا»« ،اتحادیه اروپا» و «مالزی» در اقالم کشاورزی باالتر است .به عنوان نمونه ،ضریب پراکندگی تعرفه در «اتحادیه
اروپا» برای اقالم کشاورزی  142و برای اقالم غیرکشاورزی  102است.
توزیع تعرفهای
جدول  ،2ترکیب واردات را در بین سطوح مختلف تعرفه نشان میدهد .در ایران ،حدود  36.5درصد از خطوط تعرفه کاالهای
کشاورزی و  54درصد از خطوط تعرفه کاالهای صنعتی ،دارای نرخ تعرفه پایین تر از  10درصد هستند.
در کشور چین ،بیش از  82درصد کاالهای صنعتی ،در کشور اندونزی  66.3درصد از این گروه کاالیی و در کره جنوبی حدود
 71درصد از این کاالها ،نرخ تعرفهای کمتر از  10درصد دارند .در کشورهای ترکیه و روسیه نیز سهم کاالهای صنعتی با
تعرفه زیر  10درصد به ترتیب حدود  63درصد و  72درصد است.
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در میان کشورهای مورد بررسی« ،کره جنوبی» و «ترکیه» بیشترین حمایت تعرفهای را از اقالم کشاورزی خود داشتهاند؛
بطوریکه حدود  10درصد خطوط تعرفه کشاورزی «کره جنوبی» و حدود  12.2درصد خطوط تعرفه کشاورزی «ترکیه» تحت
کدهای تعرفه باالی  100درصد قرار دارند .اگرچه در اکثر کشورها سهم خطوط تعرفه بین  50تا  100درصد بسیار ناچیز و
تقریباً نزیک به صفر است؛ این رقم در «ایران» برای کاالهای صنعتی معادل  13.2درصد و برای کاالهای کشاورزی حدود
 33درصدی ثبت شده است.
گروههای تعرفهای ایران و ترکیه
نمودار  ،1متوسط ساده تعرفه هر گروه کاالیی و سهم هر گروه از ارزش واردات «ایران» را برای سال  2019نشان میدهد.
بیشترین میزان تعرفه وارداتی در ایران برای گروه «پوشاک» بوده که حدود  55درصد است .پس از آن ،گروه «میوه و
سبزیجات» و «محصوالت لبنی» هر کدام با میزان تعرفه  42.6درصد و  34.8درصد بیشترین میزان تعرفهها را داشتهاند.
«ماشینهای غیرالکتریکی»« ،مواد شیمیایی» و «مواد معدنی و فلزات» به ترتیب بیشترین ارزش واردات را به خود نسبت
دادهاند و نرخ تعرفه آنها در سال مورد بررسی نیز به ترتیب  11.1درصد 9.3 ،درصد و  14.6درصد است.
نمودار  2نیز همین اطالعات را برای کشور ترکیه نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،بیشترین نرخ ساده تعرفه ترکیه
مربوط به «محصوالت لبنی» بوده که معادل  131.6درصد است .پس از آن «محصوالت حیوانی» با نرخ تعرفه  101درصد
و «شکر و شیرینی» با نرخ تعرفه  95درصد قرار دارند .بیشترین ارزش واردات ترکیه مربوط به «تجهیزات حمل و نقل» است
که نرخ تعرفه  8.8درصدی دارد.
جمعبندی
با توجه به اینکه ساختار تعرفهای ایران با نظام تعرفهای بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه تفاوتهایی دارد ،برنامهریزی
برای اصالح نظام تعرفهای ایران با رویکرد افزایش شفافیت ،ارتقای کارایی و متوازنسازی تعرفهها ضروروی به نظر میرسد.



 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی
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نمودار  -1متوسط ساده تعرفه و سهم از کل ارزش واردات در هر گروه کاالیی برای ایران  -درصد2019 ،
سهم از واردات
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متوسط نرخ ساده تعرفه
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نمودار  -2متوسط ساده تعرفه و سهم از کل ارزش واردات در هر گروه کاالیی برای ترکیه  -درصد2019 ،
سهم از واردات
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پیوست
 میانگین ساده ( :(Simple averageمیانگین ساده تعرفههای ارزشی یا معادلهای آن (میانگین عوارض گمرکی
خطوط تعرفه شش رقمی )HS
 میانگین موزون تعرفه ( :)Trade weighted averageنسبت درآمد گمرکی به ارزش واردات هر کشور.
 سهم تعرفه های معاف از عوارض گمرکی ) :(Duty-freeسهم تعرفه های شش رقمی  HSکه معاف از عوارض
گمرکی هستند نسبت به مجموع خطوط تعرفه .
 سهم تعرفه های غیرارزشی ( :)Non-ad valorem duties - NAVسهم خطوط تعرفه شش رقمی HS

که نرخ تعرفه آنها بر اساس درصدی از ارزش کاالی وارداتی نبوده و مبالغ دیگری نیز برای نرخ تعرفه در نظر گرفته
می شود.
 سهم تعرفه های بیش از  :)Duties > 15 %( %15سهم خطوط تعرفههای  6رقمی که تعرفه مربوط به آنها از
حداکثر تعرفه بین المللی  15درصد که اصطالحأ پیک بین المللی اطالق می شود ،بیشتر است.
 سهم تعرفه های بیش از  3برابر میانگین هر کشور ( :)Duties > 3 * Averageسهم خطوط تعرفههای شش
رقمی که تعرفه مربوط به آنها از حداکثر تعرفه یک کشور ( 3برابر میانگین تعرفه ها) بیشتر است.
 حداکثر رقم تعرفه ( :)Maximum dutyباالترین رقم تعرفه که برای کاالهای وارداتی تعیین شده است.
 تعداد طبقات تعرفه ( : )Number of distinct duty ratesتعداد گروههای کاالیی مستقل دارای نرخ تعرفه
مشابه.
 تعداد خطوط تعرفه ( :)Number of MFN applied tariff linesتعداد خطوط تعرفهای که برای اکثر
طرفهای تجاری یک کشور به کار گرفته میشود.
 ضریب پراکندگی تعرفه ( :)Coefficient of variationانحراف معیار خطوط تعرفه نسبت به متوسط ساده
تعرفه.



