ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﭘﯽ ﺣﺬف ارز
 ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد داغ و ﻫﻤﻮاره ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺣﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ در
ﮔﻤﺮک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدرو ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮی دارد .ﺣﺎل ﻃﺒﻖ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،1400ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ورود ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ارز
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از اﺧﺘﺼﺎص ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژی را ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽآورد.

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮔﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای درآﻣﺪ  40ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت

ﺻﻤﺖ و ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﮔﻤﺮک ﺗﺎ  5ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واردات ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و داروﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن از اﺧﺘﺼﺎص ارز
 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺗﻌﺮﻓﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.

دﻗﯿﻘﺎ  28اﺳﻔﻨﺪ  99ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  1400را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺑﻼغ
ﮐﺮد .اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺪرج در آﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻓﺮوردﯾﻦ  1400ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻨﻮز ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ورودی ﺑﻪ ﮔﻤﺮک اﺑﻼغ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻫﻢ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
اﺟﻨﺎس ،ﻓﻌﻼ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روال ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدد .ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ارز ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﮔﻤﺮک ﺑﺎﯾﺪ از ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ،ETSﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯿﺎن ﮔﻤﺮک و وزارت ﺻﻤﺖ اﺧﺘﻼف اﻧﺪاﺧﺘﻪ و
ﻓﺼﻞ ﺗﺎزهای از ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﻣﻬﺮداد ﺟﻤﺎل اروﻧﻘﯽ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﻮد را دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻗﺮار اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺣﻘﻮق ورودی ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﺳﺎل  82ﺗﺎ  99ﺗﻐﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در
ﻣﺼﻮﺑﻪ  ،1400ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﺑﺴﯿﺎری اﺟﻨﺎس در ﮐﺸﻮر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ
ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد«.
اروﻧﻘﯽ ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از  28اﺳﻔﻨﺪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ،اﺟﺮا ﮔﺮدد ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮان ﺷﺪه را ﭘﺎﻦ آورد .اروﻧﻘﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ وزارت ﺻﻤﺖ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮارت ﺻﺎدرات و واردات اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ  4درﺻﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﯾﯽ ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ و ﮐﺸﺎورزی از  4درﺻﺪ ﺑﻪ  1درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ

ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ از ﮔﺰﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ورودی در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺗﻌﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﻓﻌﻼ در ﺗﻌﻠﻞ اﻧﺪ و ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزار ﺧﻮدرو
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ اﺳﺖ ٬در واﻗﻊ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮد ٬اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی

ﻣﻮﻧﺘﺎژی )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﯿﻨﯽ( در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮانﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ٬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار داﺧﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﻧﺎ ﺗﻮرﺑﻮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ٬ﺷﺎﻫﯿﻦ و ﺗﺎرا را در ﺑﺎزار
داﺷﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮی ﻧﻈﯿﺮ راﻧﺎ ٬ﭘﮋو  ۲۰۶و …ﻣﯽرﺳﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ رو اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ٬اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ ٬اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن ﭼﻨﯿﻦ وﻋﺪهای دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و از اﯾﻦ رو
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺮخ ارز ٬ﭼﺸﻢ اﻧﺪازه ﺻﻌﻮدی ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در
ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ وﺟﻮد دارد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

