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 تحليلي بر سونامي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي
 

 

 

 

 

 چكيده

 ثرؤم عوامل و سواري خودروهاي واردات و توليد موجود وضعيت تحليل و بررسي گزارش اين اصلي هدف

 پنج دهد،مي نشان آمده دستبه نتايج است. اخير هايقيمت افزايش پي در خصوصبه حوزه اين بر

 تاريخ در ها(مارکت )گري رسميغير هاينمايندگي براي سفارش ثبت توقف شامل اصلي شوک

 واردات جديد دستورالعمل ابالغ ،1396 سال تيرماه اوايل در خودرو سفارش ثبت توقف ،12/10/1395

 نوسان و 1396 سال ماهمرداد در فرسوده خودروهاي اسقاط اصالحيه ابالغ ،9/10/1396 تاريخ در خودرو

  .شدند وارداتي خودروهاي قيمتي سونامي موجب جاري، سال طي ارز نرخ

 ارزي، منابع خروج از جلوگيري برعالوه خودرو تعرفه افزايش از دولت اصلي هدف رسدمي نظربه

 به ميليون 75 از باالتر قيمتي دامنه با داخل ساخت خودروهاي داخل بازار از درصدي 5/6 سهم افزايش

 قراردادهاي طرف هايشرکت ورود براي را الزم جذابيت بتواند تا است کشور خودروسازي صنعت نفع

 سازد. فراهم ،انعقاد حال در و شده منعقد خودرويي جديد

 وزيران تئهيجديد واردات خودرو  مصوبه از هاييبخش مغايرت دليلبه شودمي پيشنهاد

 دائمي احكام قانون (22) ماده ازجمله موجود قوانين با 9/10/1396 مورخ  125ْ573 شماره به

 در تعرفه افزايش تبعات و طرف يك از پاك هواي قانون اهداف و كشور توسعه هايبرنامه

 كيفيت، كاهش خودروسازي، صنعت پذيريرقابت كاهش صورتبه بلندمدت و مدتميان

 گذاريتعرفه و خودرو واردات ضوابط طرح ديگر، طرف از ... و باال سوخت مصرف آاليندگي،

 ارزي، منابع مقتضيات رعايت قبيل از هاييشاخص به توجه با ورودي حقوق ميزان تعيين و شود تدوين

 کيفيت و پذيريرقابت افزايش کنندگان،مصرف حقوق از حمايت کشور، خودروي صنعت از حمايت

 .شود واگذار دولت خود به غيره و سوخت مصرف کاهش آاليندگي، کاهش داخل، ساخت خودروهاي
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 مقدمه

 در نآ مينأت زنجيره بودن گسترده و پسين و پيشين هايحلقه بودن دارا دليلبه خودروسازي صنعت

 در باال سهم به توجه با صنعت اين 1آيد.مي حساب به ژيكاسترات و مادر صنايع ءجز کشورها از برخي

 2است. کشور هر اقتصاد در مهم صنايع از يكي اشتغال، ايجاد و افزودهارزش

 برخي است. بوده ايويژه و خاص هايحساسيت داراي همواره سواري خودروهاي واردات موضوع

 اخليد توليد براي را آن و کرده تلقي غيرضروري و لوکس کاالي عنوانبه را کاال اين واردات کارشناسان

 بازار در رقابت ايجاد براي عاملي عنوانبه موضوع اين به ديگر برخي و آورندمي شماربه مخرب عاملي

 اخليد تقاضاي به دهيپاسخ براي ضرورت يك را آن و کنندمي نگاه داخل توليد کيفيت افزايش و خودرو

 وضع يا و کاال اين ورودي حقوق ميزان خصوصدر نظرهايياختالف همواره دليل همين به دانند.مي

 دارد. وجود خودرو واردات در مقداري هايمحدوديت

 دتولي هايشاخص براساس ايران خودرو صنعت وضعيت بررسي به اول بخش در مطالعه اين در لذا

 بررسي مورد وارداتي خودروهاي قيمت افزايش داليل موضوع دوم بخش در ؛شودمي پرداخته واردات و

 دشومي تحليل ايتعرفه موانع اعمال با وارداتي مرزهاي کنترل سوم بخش در ؛گرفت خواهد قرار تحليل و

 .شد خواهد ارائه پيشنهادها و گيرينتيجه انتها در و

 

  واردات و توليد هايشاخص براساس ايران خودرو صنعت وضعيت بررسي .1

 توليد شاخص .1-1

 پرنوساني روند اخير هايسال طي داخل ساخت خودروهاي انواع توليد ،1 جدول در شده ارائه آمارهاي مطابق

 ميزان ترينپايين به توليد کاهشي، روند تداوم با 1392 و 1391 هايسال در که ايگونهبه کرده، تجربه را

 ايران خودرو صنعت خودرو، توليد درصدي 50 از بيش رشد با 1393 سال در رسيد. دستگاه هزار 737 يعني

 نبود پايدار روند اين اما ،برگردد دستگاه ميليون يك باالي توليد تيراژ با خودروساز کشورهاي جمع به توانست

 مجدداً توانست کشور خودروسازي صنعت ،1395 سال در شد. مواجه درصدي 13 کاهش با 1394 سال در و

 خودروساز کشورهاي جمع به مجدداً 1394 سال به نسبت درصدي 38 رشد با و دستگاه هزار 1350 توليد با

 نشاندهنده 1396 سال اول ماهه 9 در خودرو توليد درصدي 18 حدود رشد برگردد. دستگاه ميليون يك باالي

 است. کشور داخل در توليد تيراژ صعودي روند ادامه

 

                                                 
 .1393هاي مجلس، كالبدشكافي واردات خودرو سواري، مركز پژوهش .1

 .1392صادرات كاال، خردادماه سازمان توسعه تجارت ايران، نگاهي به صنعت خودرو در ايران و جهان، دفتر توسعه  .2
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 توليد وابستگي اخير، هايسال در اقتصاد غيرتورمي و تورمي رکود شرايط تواندمي نوساني روند اين

 مشخص استراتژي يك به پايبندي عدم ،کشور خودروي صنعت در مونتاژ سهم و وارداتي قطعات به

 باشد. کشور صنعت و اقتصاد حوزه در مهم پارامترهاي ديگر و خودرو

 

  كشنده كاميون و بوسميني اتوبوس، وانت، سواري، خودروهاي توليد آمار .1 جدول

 1396 سال اول ماهه 9 تا 1391 هايسال طي

 1396 سال اول ماهه 9 1395 1394 1393 1392 1391 سنجش واحد محصول

 4/788 دستگاه هزار سواري انواع
7/624 

(8/20-) 

3/958 

(4/53) 

3/892 

(9/6-) 

2/1255 

(7/40) 

5/1035 

(5/17) 

 3/118 دستگاه هزار وانت
7/104 

(4/11-) 

9/150 

(2/44) 

2/75 

(5/51-) 

7/77 

(3/3) 

35/55 

(7/5-) 

 1058 دستگاه بوسميني و اتوبوس
505 

(3/52-) 

927 

(6/83) 

1308 

(2/30) 

2210 

(69) 

2074 

(6/65) 

 16400 دستگاه كشنده كاميون
7100 

(8/56-) 

20977 

(195) 

9915 

(7/52-) 

15022 

(5/51) 

10734 

(1/18) 

 دستگاه هزار مجموع
16/924 

(45-) 

737 

(2/20-) 

1/1131 

(5/53) 

7/978 

(5/13-) 

1/1350 

(38) 

6/1103 

(1/16) 

 سال خودرو انواع توليد ماهيانه ايمقايسه آمار ،1395 تا 1391 هايسال طي تجارت و معدن صنعت، وزارت عملكرد گزارش :خذمأ

 .تجارت و معدن صنعت، وزارت محرکه نيرو و خودرو صنايع دفتر 1395-1396

 است. قبل سال به نسبت تغييرات درصد بيانگر پرانتز داخل اعداد توضيح:

 

 نشان ميالدي 2016 تا 2012 هايسال طي جهاني توليد با قياس در ايران در خودرو توليد ميزان

 است. بوده اثرگذار خودرو جهاني توليد در ايران سهم روي ميزان چه به افتاده اتفاق نوسانات دهدمي

 يعني ،خود ميزان ترينپايين به خودرو جهاني توليد از ايران سهم ،2013 سال در ،2 جدول براساس

 ،افتاد اتفاق مجدداً 2015 سال در خودرو توليد نزولي روند اگرچه رسيد. اخير هايسال طي درصد 84/0

 2/1 يعني خود قبلي سهم به توانست 2015 سال به نسبت درصدي 6/18 رشد با 2016 سال در اما

 بازگردد. جهاني توليد کل از درصد

 

 2016 تا 2012 هايسال طي خودرو توليد در ايران جهاني جايگاه .2 جدول

 2016 2015 2014 2013 2012 عنوان

 18 20 18 20 18 خودرو توليدكننده كشورهاي بين در ايران جايگاه

 1164710 982337 1090846 743680 1000089 )دستگاه( داخلي توليد ميزان

 6/18 -9/9 7/46 -6/25 -3/39 )درصد( قبل سال به نسبت تغيير

 2/1 08/1 2/1 84/0 18/1 )درصد( جهاني توليد كل از سهم

 http://www.oica.net -خودرو جهاني انجمن سايت خذ:مأ
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 واردات شاخص .2-1

 تا 1390 هايسال طي کشور، به سواري خودروي واردات روند ،2 و 1 هاينمودار و 3 جدول براساس

 50 کاهش با 1394 سال در اما ،رسيد دستگاه 103247 يعني ،خود مقدار بيشترين به و افزايشي 1393

 در است. بوده سيسي 2500 باالي خودروهاي واردات ممنوعيت موضوع، اين دليل که شد مواجه درصدي

  کرد. پيدا ادامه مجدداً 1394 سال به نسبت درصدي 49 افزايش با خودرو واردات روند 1395 سال

 

 1396 سال اول ماهه 9 تا 1390 سال از 8703 تعرفه رديف با سواري يخودرو واردات .3 جدول

 تعداد سال
 تعداد تغييرات درصد

 قبل سال به نسبت

 ريالي ارزش

 )ميليارد

 ريال(

 دالري ارزش

 خودرو واردات

 دالر( )ميليون

 وزن

 واردات

 خودرو

 تن( )هزار

 ره قيمت ميانگين

 سواري خودروي

 وارداتي

 )دالر(

1390 39765 8/7- 8989 828 64 20822 

1391 44840 76/12 18010 1089 72 24286 

1392 78832 8/75 40089 1621 118 20562 

1393 103247 31 56311 2126 158 20591 

1394 51316 50- 36295 1231 83 23988 

1395 76715 49 63128 2008 120 26174 

 ماهه 9

 اول

1396 

56076 

 تعداد تغييرات درصد

 9 به نسبت خودرو واردات

 درصد 13 قبل: سال ماهه

 

 1490 - 26570 

 .ايران اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس قيقتح محاسبات خذ:مأ

 

 1395-1390 دوره طي 8703 تعرفه كد با سواري يخودرو واردات تعداد تطبيقي آمار .1 نمودار

 
 ايران. اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس تحقيق محاسبات مأخذ:

 

39765 44840

78832

103247

51316

76715

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1390 1391 1392 1393 1394 1395

دستگاه
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 1395-1390 دوره طي 8703 تعرفه كد با سواري خودرو واردات ارزش تطبيقي آمار .2 نمودار

 
 .همان مأخذ:

 

 دالر هزار 23 حدود وارداتي خودروهاي قيمت ميانگين مطالعه مورد هايسال طي ،3 نمودار مطابق

 خودروهاي قيمت متوسط 1395 سال در که ايگونهبه داشته افزايشي روند 1393 سال از که بوده

 يافته ادامه 1396 سال اول ماهههفت در افزايش روند اين و رسيده دالر هزار 26 از بيش به وارداتي

 صرف دالر ميليارد 10 از بيش 1396 سال اول ماهه 9 تا 1390 هايسال طي مجموع در است.

  است. شده كشور به سواري خودروي واردات

 

 تا 1390 دوره طي 8703 تعرفه كد با وارداتي سواري خودروهاي قيمت متوسط تغيير روند .3 نمودار

  1396 سال اول ماهه 9

 
 . همان مأخذ:

 

 نمودارهاي در 1396 و 1395 هايسال اول ماهه 9 در سواري يخودرو واردات ارزش و تعداد تطبيقي آمار به توجه با

 ثبت اما ،شد ممنوع مارکت( )گري رسميغير نمايندگان توسط خودرو واردات 1395 سال ماهدي در آنكه دليلبه ،5 و 4

 خود 1396 سال اول ماههچهار واردات حجم در بيشتر ها،مارکت گري ممنوعيت اين از قبل تا شده انباشت هايسفارش

 13 رشد هم باز ،1395 سال نسبت به 1396 سال آذر و آبان مهر، ماه سه در واردات کاهش وجود با حتي که داد نشان را

  دهد.مي نشان را 1395 سال نسبت به 1396 اول ماهه 9 هايدوره در خودرو واردات حجم درصدي
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 سال اول ماهه 9 دوره طي 8703 تعرفه كد با سواري يخودرو واردات تعداد تطبيقي آمار .4 نمودار

 1395 سال اول ماهه 9 به نسبت 1396

 
 .همان مأخذ:

 

 سال اول ماهه 9 دوره طي 8703 تعرفه كد با سواري يخودرو واردات ارزش تطبيقي آمار .5 نمودار

 1395 سال اول ماهه 9 به نسبت 1396

 . همان مأخذ:

 

 خودروي تعداد به وارداتي سواري خودروهاي تعداد نسبت 1392 سال در ،6 نمودار و 4 جدول مطابق

 افزايش وجود با 1395 سال در رسيد. مقدار بيشترين به داخل توليد حد از بيش کاهش با کشور در شده توليد

 به نسبت وارداتي سواري خودروهاي تعداد ،1394 سال به نسبت کشور در سواري خودروي توليد درصدي 40

 اب اما است. بوده کشور به خودرو واردات رشد از حاکي امر اين که کرد پيدا افزايش شده توليد خودروي تعداد

 رد نسبت اين قبل، سال ماهدي در هامارکت گري حذف و امسال ماهتير اوايل در سفارش ثبت توقف به توجه

 است. بوده روبهرو 1395 سال به نسبت درصدي يك کاهش با 1396 سال اول ماهه 9

 

 

 

ماه اول ماه دوم ماه سوم
ماه 
چهارم

ماه پنجم ماه ششم ماه هفتم
ماه 
هشتم

ماه نهم

1395تعداد واردات در سال  1694 5165 6180 5600 7737 6299 4835 4442 7639

1396تعداد واردات در سال  3866 7412 10389 8542 7342 7092 4024 4171 3981
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1395ارزش واردات در سال  40.76 135 146.95 152.4 215.6 164.4 127.7 122.1 197.73

1396ارزش واردات در سال  103.8 227.8 264.6 244.66 189.1 162.9 107 112.6 98.5
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 1389 هايسال طي شده توليد خودروي تعداد به وارداتي سواري خودروهاي تعداد نسبت .4 جدول

 1396 سال اول ماهه 9 تا

 سال

 خودروي تعداد

 شده توليد سواري

 دستگاه( )هزار

 سواري خودروي تعداد

 وارداتي

 )دستگاه(

 سواري خودروهاي تعداد نسبت

 شده توليد خودروي تعداد به وارداتي

 )درصد(

1389 6/1359 43136 2/3 

1390 6/1420 39765 8/2 

1391 4/788 45099 7/5 

1392 7/624 78673 6/12 

1393 3/958 103247 8/10 

1394 3/892 51316 7/5 

1395 2/1255 76715 1/6 

 اول ماهه 9

 1396 سال
6/1103 56076 1/5 

 ايران. اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس تحقيق محاسبات مأخذ:

 

 طي شده توليد خودروي تعداد به وارداتي سواري خودروهاي تعداد نسبت تغيير روند .6 نمودار

 1396 سال اول ماهه 9 تا 1389 هايسال

 
 ايران. اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس تحقيق محاسبات مأخذ:

 

 كشور به سواري يخودرو وارداتي أمبد عمده كشورهاي الف(

 ارزش و تعداد در اول رتبه دهدمي نشان اخير هايسال طي خودرو واردات آمار بررسي ،5 ولجد مطابق

 در عربي متحده امارات کشور به را سواري يخودرو وارداتي أمبد عمده کشورهاي از سواري يخودرو واردات

 وارد کشور اين طريق از وارداتي خودروهاي درصد 70 از بيش متوسط طوربه اخير سنوات در دارد. اختيار
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 کل از درصدي 7/3 سهم با چين است. بوده اخير سال چند در چين جايگاه ،توجه قابل نكته است. شده

 در سوم هجايگا دالري، ميليون 2/17 وارداتي ارزش با و 1391 سال در کشور به سواري خودروي واردات

 الس در سهم اين است. داده اختصاص خود به را کشور به خودرو مستقيم کنندهوارد اصلي کشورهاي ميان

 اگرچه 1393 سال در رسيد. دالر ميليون 9/135 ارزش به درصد 2/16 يعني ،خود ميزان بيشترين به 1392

 کشور از وارداتي خودروهاي ارزش اما ،داشت درصدي 4 کاهش سواري خودروي وارداتي بازار از چين سهم

  رسيد. دالر ميليون 1/138 يعني ،خود ميزان بيشترين به چين

 و برگشت 1391 سال رقم به و يافت کاهش شدتبه چين سهم ،1394 سال در و برجامپسا فضاي در

 سواري خودروي وارداتي بازار در چين سهم 1395 سال در گرفت. قرار سوم جايگاه در جنوبي کره از بعد

 سال از و مروربه برجامپسا وضعيت در رسيد. دالر ميليون 14 از کمتر ارزش و درصد 3/1 حدود به ايران

 کشور به سواري يخودرو وارداتي أمبد عمده کشورهاي عنوانبه را خود توانستند اروپايي کشورهاي ،1395

 سومين عنوانبه فرانسه و 1395 سال در سوم کشور عنوانبه آلمان به توانمي جمله آن از که کنند مطرح

 نشان روند اين کرد. اشاره 1396 سال نخست ماهه 9 در ايران به سواري خودروي وارداتي أمبد عمده کشور

 مورد چندان چين از واردات دنيا، معتبر برندهاي از خودرو واردات براي جدي رقباي وجود صورت در دهدمي

 ،کيفيت و قيمت به نسبت ايران بازار در چين از خودرو واردات براي تقاضا حقيقت در و گيردنمي قرار استقبال

 است. جايگزيني قابل خارجي رقيب خودروهاي توسط راحتيبه و است برخوردار بااليي حساسيت از

 

 8703 تعرفه براساس كشور به سواري يخودرو وارداتي أمبد عمده كشورهاي .5 جدول
 سال                  

 رتبه           
1396 سال اول ماهه 9 1395 1394 1393 1392 1391  

 اول رتبه

 دستگاه(-)تعداد

 کل( از )سهم

 دالر( ميليون-دالري )ارزش

 امارات

(25843) 

 درصد( 58)

(6/711) 

 امارات

(60611) 

(9/76 

 درصد(

(1358) 

 امارات

(85227) 

(5/82 

 درصد(

(1854) 

 امارات

(36829) 

 درصد( 72)

(4/890) 

 امارات

(51549) 

 درصد( 67)

(1238) 

 امارات

(38554) 

 درصد( 69)

(78/1011) 

 دوم رتبه

 دستگاه(-)تعداد

 کل( از )سهم

 دالر( ميليون-دالري )ارزش

 جنوبي کره

(12484) 

 درصد( 28)

(230) 

 چين

(12753) 

(2/16 

 درصد(

(9/135) 

 چين

(12750) 

(3/12 

 درصد(

(1/138) 

 جنوبي کره

(8225) 

 درصد( 16)

(16/187) 

 جنوبي کره

(12906) 

 درصد( 8/16)

(36/314) 

 جنوبي کره

(5602) 

 درصد( 10)

(7/141) 

 سوم رتبه

 دستگاه(-)تعداد

 کل( از )سهم

 دالر( ميليون-دالري )ارزش

 چين

(1664) 

 درصد( 7/3)

(2/17) 

 کويت

(2480) 

 درصد( 1/3)

(9/56) 

 کويت

(1816) 

 درصد( 8/1)

(6/44) 

 چين

(3073) 

 درصد( 6)

(7/37) 

 آلمان

(2699) 

 درصد( 5/3)

(4/164) 

 فرانسه

(2666) 

 درصد( 7/4)

(96/53) 

 .ايران اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس قيحقت محاسبات خذ:مأ
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 وارداتي برتر خودروهاي ب(

 را 1392 و 1391 هايسال در کشور به سواري خودروهاي واردات تعداد سهم بيشترين IX35 توسان خودروي

 کشور به چيني برند يك عنوانبه جيلي خودروهاي واردات تعداد رشد توجه قابل نكته است. داده اختصاص خودبه

 سال در است. داشته دالري ميليون 8/17 ارزش واردات کل از درصدي 9/3 سهم با 1391 سال در جيلي است.

 IX35 توسان از پس دالري ميليون 98 ارزش و درصدي 7/11 سهم به رسيدن و برابري 5 از بيش رشد با 1392

 واردات در جيلي سهم و جايگاه 1393 سال از اما داد. اختصاص خودبه را کشور به وارداتي خودروهاي دوم جايگاه

 خودبه را واردات سهم از درصد 16/3 و 5 ترتيببه 1394 و 1393 هايسال در که طوريبه رفت افول به رو خودرو

 اين 1395 سال در ايران اسالمي جمهوري گمرک سايت از آمده دستهب اطالعات براساس است. داده اختصاص

 است ايران به رنو شرکت محصوالت واردات رشد ،اهميت حائز نكات ديگر از است. شده نزديك صفر به سهم

 26 سهم با نيز 1396 سال اول ماهه 9 در و واردات کل از درصدي 8/14 سهم با 1395 سال در که ايگونهبه

 است. داده اختصاص خود به را کشور به واردات اول رتبه واردات، کل از درصدي

 کيا اسپورتيج، کيا سانتافه، هيوندايي ،IX35 توسان خودروهاي دهدمي نشان 6 جدول بررسي

 از و ام بي و ميتسوبيشي محصوالت انواع رنو، محصوالت انواع النترا، سراتو، لكسوس، تويوتا اپتيما،

 اند.بوده برخوردار واردات در سهم بيشترين

 

 كشور به وارداتي سواري خودروهاي واردات آمار در برتر خودروي ده .6 جدول

 1396 سال اول ماهههفت تا 1391 هايسال طي 

 خودرو نام رديف سال
 تعداد

 )دستگاه(

 واردات كل از تعدادي سهم

 )درصد(

 دالري ارزش

 دالر( )ميليون

1391
 

 IX35 3529 8/7 7/62 توسان 1

 25/58 6/7 3412 سوناتا 2

 7/76 4/7 3349 پرادو 3

 6/32 6/5 2555 سراتو 4

 95/69 3/5 2398 لندکروز تويوتا 5

 9/35 4/4 2001 اپتيما 6

 8/17 9/3 1775 جيلي 7

 1/39 9/3 1772 آزرا هيوندا 8

 9/30 6/3 1620 اسپورتيج 9

 IX55 1581 5/3 6/40 وراکروز هيوندا 10

1392
 

 IX35 9350 9/11 8/173 توسان 1

 98 7/11 9222 جيلي 2

 5/161 3/9 7292 سانتافه 3

 6/111 7 5543 اسپورتيج کيا 4

 7/83 7/6 5272 النترا 5
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 خودرو نام رديف سال
 تعداد

 )دستگاه(

 واردات كل از تعدادي سهم

 )درصد(

 دالري ارزش

 دالر( )ميليون

 8/97 1/6 4831 سوناتا 6

 9/81 5 3980 اپتيما کيا 7

 - 1/3 2427 کمري تويوتا 8

 RAV4 1794 3/2 1/45 تويوتا 9

 8/27 2/2 1736 سراتو 10

1393
 

 6/357 8/15 16325 سانتافه هيوندايي 1

 IX35 10231 10 5/196 توسان 2

 07/146 8/8 9106 النترا هيوندا 3

 6/149 7 7307 اسپورتيج کيا 4

 4/63 5 5185 جيلي 5

 7/103 7/4 4906 اپتيما کيا 6

 RAV4 4608 5/4 1/121 تويوتا 7

 2/94 4/4 4531 سوناتا هيوندايي 8

 9/47 61/2 2694 سراتو کيا 9

 55/43 1/2 2195 ميتسوبيشي انواع 10

1394
 

 6/225 6/16 8521 سانتافه هيوندايي 1

 IX35 2562 5 5/54 توسان 2

 06/40 3/4 2196 سراتو کيا 3

 64/41 9/3 1989 اسپورتيج کيا 4

 8/41 8/3 1938 اپتيما کيا 5

 4/21 16/3 1630 جيلي 6

 54/24 9/2 1474 النترا هيوندا 7

 BMW 1290 5/2 35/80 سواري انواع 8

 65/11 5/1 777 ياريس تويوتا 9

 7/13 13/1 580 سوناتا هيوندايي 10

1395
 

 2/157 8/14 11377 رنو سواري انواع 1

 2/237 11 8480 سانتافه هيوندا 2

 IX35 4958 5/6 15/126 توسان 3

 43 3/5 4075 جنوبي کره يانگ سانگ خودروي انواع 4

 3/87 9/4 3757 اپتيما کيا 5

 9/94 3/4 3304 سورنتو کيا 6

 7/69 16/4 3193 ميتسوبيشي خودروي انواع 7

 8/169 15/4 3190 لكسوس تويوتا 8

 2/82 4 3103 سوناتا هيونداي 9

 7/52 6/3 2780 سراتو 10

نه
اول هماه 

 283 26 14606 رنو سواري انواع 1 1396 
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 خودرو نام رديف سال
 تعداد

 )دستگاه(

 واردات كل از تعدادي سهم

 )درصد(

 دالري ارزش

 دالر( )ميليون

 6/99 8/8 4952 نيسان خودروي انواع 2

 47/79 9/4 2751 سانتافه هيوندايي 3

 43 8/3 2148 ميتسوبيشي خودروي انواع 4

 7/21 1/4 2033 يانگ سانگ خودروي انواع 5

 IX35 2021 6/3 52 توسان 6

 7/55 4/3 1905 سوناتا هيونداي 7

 4/129 3/3 1886 و ام بي 8

 5/97 2/3 1801 لكسوس تويوتا 9

 86/35 3/2 1303 پريوس تويوتا 10

  .همان مأخذ:

 

 کشورهاي اساسبر کشور به تعداد لحاظ از برتر يخودرو ده واردات آمار بررسي ،7 نمودار مطابق

 نيژاپ و اروپايي خودروهاي سمتبه فعلي رقابتي شرايط در کنندهمصرف تمايل دهدمي نشان سازنده

 پيشي با ژاپني و فرانسوي خودروهاي 1396 سال نخست ماهه 9 در که ايگونهبه است شده بيشتر

 فيطر از اند.بوده وارداتي خودروهاي ميان از انتخاب برتر اولويت ده در ايکره خودروهاي بعضي از گرفتن

 قرار داخلي کنندهمصرف انتخاب اولويت ده جمع در اخير سال سه در آلمان کشور ساخت خودروهاي

 زير و 100 حدود قيمتي دامنه در رنو خصوصبه فرانسوي خودروهاي گفت توانمي چهاگر اند.گرفته

  کند. باز جا ايران بازار در خوبي به توانسته تومان ميليون 100

 

 سازنده كشورهاي براساس كشور به برتر خودروي ده واردات مقايسه .7 نمودار

 
 ايران. اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس تحقيق محاسبات مأخذ:

1391 1392 1393 1394 1395
نه ماهه اول 

1396سال 

کره جنوبی 16470 38004 55100 19260 30457 8710

ژاپن 5747 4221 6803 777 6383 10204

چين 1775 9222 5185 1630 0 0

آلمان 0 0 0 1290 0 1886

فرانسه 0 0 0 0 11377 14606
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 هيبريدي خودروهاي واردات وضعيت ج(

 متمايل را کنندهمصرف گمرکي، پايين ورودي حقوق و رايگان ترافيك طرح همچون ييهامزيت وجود

 طي شودمي داده نشان 8 نمودار و 7 جدول در که گونههمان بود. کرده جديد هايفناوري از استفاده به

 ايگونهبه يافته افزايش شدتبه هيبريدي خودروهاي از استقبال 1393 سال از خصوصبه اخير سال چند

 1395 سال در درصدي 6/8 سهم به 1393 سال در درصد 1/0 از هيبريدي خودروي واردات سهم که

 50 دريافت و 1396 سال ابتداي از رايگان ترافيك طرح حذف همچون تصميماتي اتخاذ با اما رسيد،

 با ارتباط در دولت تصميمات زمزمه همچنين و هيبريدي خودروهاي براي ترافيك طرح هزينه درصد

 همگي پيوست واقعيت به خودرو واردات جديد دستورالعمل در که خودروها اين وارداتي تعرفه افزايش

 1396 سال اول ماهه 9 در مصرفکم و طبيعت دوستدار خودروهاي نوع اين واردات روند کاهش موجب

 ديدج هايفناوري به داخلي مشتريان استقبال و اعتماد کاهش موجب هاييسياستگذاري چنيناين .شد

 اب را شود منجر سوخت مصرف و هوا آلودگي کاهش به حدودي تا توانستمي که صحيحي مسير و شده

  .ساخت خواهد مواجه مشكل

 

 1396 اول ماهه 9 تا 1390 دوره طي هيبريدي خودروهاي واردات وضعيت .7 جدول

 دالري ارزش

 دالر( )ميليون
 سال تعداد )درصد( مربوطه سال واردات كل از تعدادي سهم

0 0 0 1390 

061/0 ≃ 0 2 1391 

061/0 ≃0 2 1392 

16/4 1/0 111 1393 

22/58 7/2 1392 1394 

3/244 6/8 6591 1395 

 1396 سال اول ماهه 9 4551 1/8 16/171

 ايران. اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس تحقيق محاسبات مأخذ:
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 1396 اول ماهههفت تا 1390 دوره طي هيبريدي خودروهاي واردات وضعيت .8 نمودار

 ايران. اسالمي جمهوري گمرک سايت اطالعات و آمار براساس تحقيق محاسبات مأخذ:

 

 وارداتي خودروهاي قيمت افزايش شكافي كالبد .2

  د:شومي ارائه شدند وارداتي خودروهاي قيمتي سونامي موجب که اصلي شوک پنج ادامه در

 

 ابالغ پي در ها(ماركت )گري رسميغير هاينمايندگي براي سفارش ثبت توقف .1-2

 12/10/1395 تاريخ در داخلي توليد از حمايت و ارز بازار ساماندهي دستورالعمل

 ت،صنع وزارت تشخيص به بادوام کاالهاي ساير و خودرو سفارش ثبت شرط» دستورالعمل: اين «6» بند

 در است ضروري و بود خواهد فروش از پس خدمات و مجاز نمايندگي داشتن به منوط تجارت و معدن

 «.گردد ممنوع مذکور شرطپيش بدون مشمول کاالهاي و خودرو واردات وقت اسرع

 بتث سايت در غيرنمايندگي واردکنندگان سفارش ثبت هايدسترسي کليه 15/10/1395 تاريخ از

 تاطالعا براساس داشتند. سفارش ثبت امكان برندها رسمي نمايندگان تنها و دش فعالغير ارشسف

 نمايندگان سهم و درصد 51 نمايندهغير واردکنندگان سهم ،1395 سال لاو ماهه 9 در خودروها واردات

 بازار از خودرو مينتأ منابع از درصد 51 شد باعث قداما اين است. بوده واردات کل از درصد 49 رسمي

 د.شو ايجاد وارداتي خودروهاي بازار در قيمتي شوک و حذف يكباره به خودرو

 :دشومي ارائه زير شرحبه هامارکت گري حذف اثر در خودرو واردات بازار ساماندهي عواقب از مورد چند ادامه در

 گري حذف از ناشي رواني شوک واسطهبه سال پاياني هايماه در خودرو عرضه بحران ايجاد 

 ،وارداتي خودروهاي قيمت افزايش و هاسفارش ثبت اعتبار ماهه 6 بازه پايان در هامارکت

 خودروها، گذاريقيمت در پذيريرقابت وجود عدم 

 مشتريان نارضايتي آن پي در و خودرو تحويل زمان افزايش، 

 آنها هايآپشن و وارداتي خودروهاي تنوع کاهش. 
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تعداد واردات خودروهای هيبريدی سهم تعدادی از کل واردات 
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 زمان تا آن بازگشايي شرط و 1396 سال تيرماه اوايل در خودرو سفارش ثبت توقف .2-2

 هايشركت با همكاري نحوه همچنين و خودرو واردات ضوابط و دستورالعمل تصويب

 خارجي خودروساز

 ثبح و سال ابتدايي ماه چهار در خودرو رداتوا رويهبي افزايش خودرو سفارش ثبت توقف داليل مهمترين

 شوک دومين ايجاد موجب تصميماتي چنين نتايج است. شده اعالم سايت روزرسانيهب و هاداده انتقال

 .شد وارداتي خودروهاي بازار در قيمتي

 

 9/10/1396 مورخ 125573به شماره  خودرو واردات جديد دستورالعمل ابالغ .3-2

 حجم با خودروهاي ورودي حقوق که طوريبه .يافت افزايش واردات ورودي حقوق دستورالعمل، اين در

 2000 تا 1500 موتور حجم با خودروهاي يافت، افزايش درصد 55 به درصد 40 از سيسي 1500 موتور

 تا 2000 موتور حجم با خودروهاي واردات تعرفه و رسيد درصد 75 به درصدي 35 افزايش با نيز سيسي

 هيبريدي خودروهاي تعرفه كهاين وجهت قابل نكته يافت. افزايش درصد 95 به درصد 55 از سيسي 2500

 تناسبم پس اين از شدند،مي بازرگاني سود درصد چهار شامل تنها ايپيشرانه نوع هر با اين از پيش تا که

  شد. خواهند درصد 65 تا 25 بين ورودي حقوق داراي موتور( )حجم پيشرانه حجم با

 کرد: اشاره زير موارد به توانمي دستورالعمل اين در مهم نكات ازجمله

  اشخاص توسط خودرو واردات ،9/10/1396 مورخ وزيران تئهي مصوبه (13) ماده «1» تبصره در 

 اب واردکننده فروش از پس خدمات ارائه قرارداد عقد صورت در رسمي نمايندگي از غير حقوقي و حقيقي

 .ستا شده پذيرامكان تجارت و معدن صنعت، وزارت سوياز شده تعيين ضوابط براساس رسمي نمايندگي

 غيررسمي هاينمايندگي براي سفارش ثبت توقف و 12/10/1395 مورخ دستورالعمل که است درحالي اين

 ار وارداتي خودروهاي بازار در قيمتي شوک ،بود گرفته صورت بازار ساماندهي هدف با که ها(مارکت )گري

 هايتفاهمنامه براساس 12/10/1395 مورخ دستورالعمل از پيش تا که است ذکر شايان .آورد وجودبه

 رصدد سه پرداخت با بودند قادر غيررسمي هاينمايندگي رسمي، و غيررسمي هاينمايندگي بين منعقده

 رسمي نمايندگي توسط را خود وارداتي خودروهاي مرجع،غير دالر نرخ با وارداتي خودروي دالري ارزش از

 درمانيشوک روش با خودرو واردات بازار ساماندهي و شتابزده تصميمات بيانگر موضوع اين کنند. گارانتي

 است. شده تحميل کنندهمصرف بر آن سوء تبعات که است

  کرده اعمال آن واردات ممنوعيت براي را خودرو قيمتي ارزش مبناي (،13) ماده «2» تبصره در 

 شده ممنوع دالر هزار 40 از يشب ارزش با سواري خودروهاي واردات و سفارش ثبت تبصره اين در است.

 اين براساس زيرا ،دارد مغايرت کشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون (22) ماده با موضوع اين که

 است. شده ممنوع غيرفني و ايغيرتعرفه موانع برقراري قانوني، ماده
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  2500 از باالتر موتور حجم با سواري خودروهاي واردات و سفارش ثبت (،13) ماده «3» تبصره در 

 کشور توسعه هايبرنامه دائمي احكام قانون (22) ماده با نيز محدوديت اين که است شده ممنوع سيسي

 همچون استثنايي موارد دستورالعمل اين در که است اهميت حائز نكته اين ذکر البته .دارد مغايرت

 االيب هيبريدي هم و ديزلي بنزيني، خودروهاي مورد در هم ،وزيرانهيئت تصويب با قبلي هايدستورالعمل

  است. شده دانسته مجاز سيسي 2500

  سواري خودروهاي براي هم دستورالعمل، اين (14) ماده مطابق سواري خودروهاي ورودي حقوق 

 دولج در مذکور موارد است. کرده تغيير قبلي ورودي حقوق به نسبت هيبريدي هم و ديزلي و بنزيني

 است. همشاهد قابل 8

 

 هيبريدي و ديزلي بنزيني، سواري خودروهاي واردات ورودي حقوق تغييرات .8 جدول

ال
س

 
13
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 + 9 
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ا
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س

 
13

96
 

 موتور حجم

 سي()سي

 سهم ترتيببه واردات سهم

 )درصد(

 پيشين ورودي حقوق

 )درصد(

 جديد ورودي حقوق

 )درصد(

 رشد مقدار

 )درصد(

2000-1500 47 40 75 35 

2500-2000 34 55 95 50 

1500-1000 8 40 55 15 

  75 45 ديزلي و بنزيني سواري خودروهاي

2000-1500 5 4 35 31 

2500-2000 4 4 65 61 

1500-1000 1 4 25 21 

  42 4 هيبريدي خودروهاي

 .خودرو واردات انجمن و ايران اسالمي جمهوري گمرک آمار براساس تحقيق محاسبات مأخذ:

 

 در و درصد 75 به 45  از ديزلي و بنزيني سواري خودروهاي در ورودي حقوق متوسط طوربه

 گروه هر در واردات وزني ضريب احتساب با اما است. يافته افزايش درصد 42 به 4 از هيبريدي خودروهاي

 81 به 46 از بنزيني خودروهاي در ورودي حقوق ،1396 سال اول ماهه 9 و 1395 سال واردات براساس

 است. يافته افزايش درصد 46 به 4 از هيبريدي خودروهاي در و درصد

 يبنزين خودروهاي با مقايسه در آنها باالي قيمت به توجه با هيبريدي خودروهاي براي ورودي حقوق وضع

 هواي قانون (9) ماده» در که است حالي در اين .کاهدمي شدتبه خودروها اين از استفاده جذابيت از مشابه

 هايهوزارتخان همكاري با است شده فموظ کشور وزارت ،23/5/1396 مورخ ابالغ و 11/5/1396 مصوب «پاک

 ناوگان نوسازي زمينه ،)ايران اسالمي مهوريج گمرک) دارايي و اقتصادي امور و تجارت و معدن صنعت،

 محل از سال پنج مدت ظرف را جمعيت نفر هزار دويست باالي شهرهاي اولويت با شهري عموميونقل حمل

 ارداتو بازرگاني سود دنکر صفر يا سهيالتت يارانه، بالعوض، کمك طريق از قانون ينا (6) ماده درآمدي منابع
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 تبصره در .برساند انجام به برقي، موتورسيكلت و الكتريكي هايخودرو و (هيبريدي) بنزيني ـ برقي وهايخودر

 بر ماليات پرداخت از داخل توليد الكتريكي هايخودرو و موتورسيكلت بنزيني، ـ برقي هايخودرو ماده همين

 هايگيريجهت در دولت همسويي عدم از نشان هاسياستگذاري نوع اين بنابراين است. شده معاف افزودهارزش

 وارداتي خودروهاي بازار در قيمتي هايشوک ايجاد باعث عمالً که دارد کشور خودروي صنعت زمينه در قانوني

 شد. خواهد داخلي خودروهاي بازار در نامطلوب ثيراتتأ و

 

 فرسوده خودروهاي اسقاط اصالحيه ابالغ .4-2

 از آن اجراي براي جدي اقدامات اما ،رسيد تصويب به 1377 سال در فرسوده خودروهاي خروج طرح

 در شد. آغاز سوخت وونقل حمل مديريت ستاد آن از پس و «13» تبصره ستاد تشكيل با و 1385 سال

 کردن خارج رده از نامهآيين 1388 سال خردادماه در خودرو کنندگانعرضه جدي پذيرينقش راستاي

 1396 و 1392 ،1390 هايسال به مربوط اصالحات 9 جدول در .گرديد تصويب فرسوده خودروهاي

 براي واردکنندگان تعهد 1396 سال مردادماه فرسوده خودروهاي اسقاط مصوبه در است. شده ارائه

 مصرف ليتر 8 از باالتر و 8 تا 7 ،7 تا 6 ،6 تا 5 ليتر، 5 از کمتر هايبازه ازايبه فرسوده خودروهاي اسقاط

 در مورد مصرف داخلي خودروسازان براي و دستگاه 8 و 6 ،4 ،2 ،صفر ترتيببه کيلومتر 100 در بنزين

 همان انجام از داخلي خودروسازان البته است. شده گرفته نظر در فرسوده خودرو يك ليتر 8 از باالتر

 کردند. خالي شانه نيز جاري سال در اسقاط دستگاه يك

 سازانموتورسيكلت نبود يكي، :است اهميت حائز دولت هيئت جديد مصوبه با ارتباط در نكته دو

 آاليندگي ميزان اينكه رغمبه فرسوده، نقليه وسايل اسقاط براي داخلي خودروسازان کنار در

ي يورو وخودر يك برابرپنج  کاربراتوري سيكلتموتور يك که است اياندازه به تهران در هاموتورسيكلت

 ازايبه ترتيببه اسقاطي خودروهاي تعداد درصدي 100 و 50 افزايش طرفي از 1کند.مي ايجاد آلودگي 2

 تا 6 حداقل قيمت افزايش موجب کيلومتر، 100 در ليتر 10 تا 8 و 8 تا 7 مصرف با وارداتي خودروهاي

 است. شده خودروها اين اسقاط( برگه هر براي تومان ميليون 3) توماني ميليون 12

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 1395ماه اسفند ،1393، خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(، حسینی دکتر وحیدمصاحبه  .1
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 فرسوده خودرو اسقاط درخصوص اخير هايسال تصميمات خالصه .9 جدول

 در بنزين مصرف

 كيلومتر 100

1388 1390 1392 1396 

 توليد واردات توليد واردات توليد واردات توليد
Euro 4 

 واردات
Euro 6 

 ليتر 5 از کمتر

 درصد 30

 توليد آمار
 دستگاه يك

0 

 

1 

0 

1 

0 

0 

 2 1 1 ليتر 6 تا 5

 4 4 2 ليتر 7 تا 6

 6 4 2 ليتر 8 تا 7

 8 4 2 ليتر 10تا 8

 8 1 6 1 3 1 10 از باالتر

 .فرسوده خودروهاي اسقاط با ارتباط در دولت هيئت 1396 و 1392 ،1390 ،1388 هايسال مصوبات خذ:أم

 

  ارز نرخ نوسان .5-2

 32493 ارز نرخ 1396 تيرماه ابتداي در دهد.مي نشان را گذشته سال يك طي ارز نرخ نوسان 9 نمودار

 ريال 36954 خود ميزان بيشترين به تيرماه به نسبت درصدي 7/13 افزايش با ماهبهمن در که بود ريال

 بود. وارداتي خودروهاي بازار به قيمتي هايشوک ديگر از ارز نرخ افزايش رسيد.

 

 ريال     گذشته سال يك طي ارز نرخ نوسان .9 نمودار 

 .ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانك مأخذ:
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 وارداتي هايخودرو قيمت آناليز .3 

 :کرد تقسيم اصلي گروه پنج به را هاهزينه توانمي وارداتي، خودروهاي شده تمام قيمت آناليز با

 ،خودرو خريد هزينه. 1

 ،مربوطه عوارض و گمرکي حقوق. 2

 ،خودرو گذاريشماره. 3

 ،فرسوده خودروهاي اسقاط. 4

 .رسمي نماينده سود. 5

 ،خودرو اسقاط تعداد افزايش مصوبه همزمان و خودرو واردات براي دولت جديد مصوبه احتساب با

 سهم بيشترين داراي که خودرو مدل 15 قيمت افزايش مطالعه با وارداتي خودروهاي شده تمام قيمت

 قرار بررسي مورد  دارند، جديد دستورالعمل براساس را کشور به ورود قابليت کماکان و بوده واردات

 .است شده ارائه 10 جدول در آن نتايج که گرفته
 

 و 9/10/1396 مورخ جديد دستورالعمل از بعد و قبل وارداتي خودروهاي قيمتي آناليز .10 جدول

 1396 مردادماه در فرسوده خودروهاي اسقاط اصالحات

 هزينه سرفصل

 دستورالعمل برمبناي

 ثبت توقف از قبل

 1396 تيرماه در سفارش

 مورخ جديد دستورالعمل از بعد

 اسقاط اصالحات و 9/10/1396

 مردادماه در فرسوده خودروهاي

1396 

 * خودرو خريد هزينه

 کرايه + بيمه + (FOB) أمبد کشور بندر در خريد قيمت )شامل

 ( (Cif)سيف) حمل

درصد 100 درصد 100   

 مربوطه ماليات و عوارض و گمركي حقوق

 بايد وارداتي خودروي هر براي ،گمرکي عوارض و حقوق برعالوه)

 الياتم ه،افزودارزش بر ماليات مانند ديگري جانبي هايهزينه

 و خودرو واردات خاص عوارض ،احمرهالل عوارض ،الحسابعلي

 (گردد پرداخت استاندارد هزينه

درصد 45 درصد 75   

 خودرو گذاريشماره

 و دارايي وانتقالنقل هزينه ي،رانندگ و راهنمايي عوارض )شامل

 (شهرداري عوارض

درصد 13 درصد 14   

درصد 12 فرسوده خودروهاي اسقاط هزينه درصد 16   

درصد 14 رسمي نماينده شركت سود درصد 17   

درصد 184 مشتريان براي شده تمام قيمت افزايش ميزان درصد 222   

 انجمن واردکنندگان خودرو.محاسبات تحقيق براساس اطالعات و آمار  مأخذ:
 است. گرفته قرار تغييرات محاسبه مبناي ثابت، عددي عنوانبه خارجي شرکت از خودرو خريد ارزش *
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 بود. وارداتي خودروهاي قيمتي جهش بر ثيرگذارتأ عوامل ازجمله نيز مدت اين در ارز نرخ افزايش

 تيرماه در سفارش ثبت توقف از قبل دستورالعمل براساس مطالعه مورد خودرو مدل 15 قيمت متوسط

 ناي در متوسط طوربه گرفته صورت هايافزايش برمبناي است، بوده تومان ميليون 230 با برابر 1396

 ممنوعيت که است اهميت حائز نكته اين ذکر است. افتاده اتفاق توماني ميليون 89 جهش خودروها

 با بعضاً ،ندارند را کشور به ورود مجوز ديگر که خودروهايي شده باعث دالر هزار 40 باالي خودروهاي

 شوند. مواجه درصد 100 از بيش قيمت افزايش

 

 دولت ايتعرفه موانع .4

 گفت: بايد وارداتي خودروهاي هايتعرفه افزايش در دولت اهداف تحليل در

 قيمتي گروه در بازار سهم برمبناي 1395 سال وارداتي و داخل ساخت خودروهاي آمار ـ تحليل اول

 6/82 تومان ميليون 50 زير خودروهاي در داخل توليد خودروهاي سهم دهدمي نشان 11 جدول مطابق

 تومان ميليون 75 باالي خودروهاي درصد، 5/5 ميليون 75 تا 50 قيمتي دامنه با خودروهاي درصد،

  است. درصد 4/5 حدود سهم اين نيز وارداتي خودروهاي براي و درصد 5/6 حدود

 

 1395 سال در وارداتي و داخل ساخت خودروهاي براي قيمتي هايگروه در بازار سهم .11 جدول

 قيمتي دسته خودرو نوع
 قيمتي دسته در بازار سهم

 )درصد(

 داخل ساخت خودروهاي

 6/82 تومان ميليون 50 زير

 5/5 تومان ميليون 75 تا 50 بين

 9/3 تومان ميليون 100 تا 75

 6/2 تومان ميليون 100 از باالتر

 4/5 - وارداتي خودروهاي

 .1395 سال در تجارت و معدن صنعت، وزارت عملكرد گزارش و 1395 سال در ايران استاندارد و کيفيت بازرسي گزارش براساس قتحقي محاسبات خذ:آم

 

 انعقاد دست در و شده منعقد خودرويي جديد قراردادهاي به توجه با دولت، هدف رسدمي نظربه

 تصاحب ،ندشوتومان مي ميليون 75 از باالتر قيمتي دامنه با داخل ساخت خودروهاي توليد شامل که

 موانع اعمال با تا است آن دنبالبه اساس اين بر و است داخلي توليد توسط خودروها اين بازار سهم

 تومان ميليون 150 زير قيمتي بازه در خصوصهب را داخل بازار در وارداتي خودروهاي سهم اي،تعرفه

 قراردادهاي برمبناي است قرار که توماني ميليون 75 باالي خودروهاي سهم نتيجه در و داده کاهش

 .برساند درصد 10 باالي سهم به را شوند داخل توليد به منجر خودرويي جديد

 9/10/1396 مورخ در خودرو واردات زمينه در وزيران تهيئ مصوبه توجيهي داليل در ـ دوم تحليل
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 لدلي که است آمده اسالمي شوراي مجلس تخصصي هايکميسيون در دولت نمايندگان اظهارات براساس

  .است ارز خروج کاهش هايحلراه اتخاذ و کشور ارزي منابع کمبود به معطوف عمدتاً آن، تصويب

 

 گيرينتيجه

 خود مقدار بيشترين به و افزايشي کشور به سواري خودروي واردات روند 1393 تا 1390 هايسال طي ـ

 موضوع، اين دليل که شد مواجه درصدي 50 کاهش با 1394 سال در اما ،رسيد دستگاه 103247 يعني

 افزايش با خودرو واردات روند 1395 سال در است. بوده سيسي 2500 باالي خودروهاي واردات ممنوعيت

 دليلبه 1396 سال اول چهارماهه واردات حجم رشد کرد. پيدا ادامه مجدداً 1394 سال به نسبت درصدي 49

 حجم است. بوده 1395 سال ماهدي در هامارکت گري ممنوعيت از قبل تا شده انباشت هايسفارش ثبت

 دهد.مي نشان رشد درصد 13 ،1395 سال نسبت به 1396 اول ماهه 9 هايدوره در خودرو واردات

 از: عبارتند شدند وارداتي خودروهاي قيمتي سونامي موجب که اصلي شوک پنج ـ

 دستورالعمل ابالغ پي در ها(مارکت )گري غيررسمي هاينمايندگي براي سفارش ثبت توقف .1

 ،12/10/1395 تاريخ در داخلي توليد از حمايت و ارز بازار ساماندهي

 ،1396 سال تيرماه اوايل در خودرو سفارش ثبت توقف .2

 ،9/10/1396 مورخ 125573به شماره  خودرو واردات جديد دستورالعمل ابالغ .3

 ،فرسوده خودروهاي اسقاط اصالحيه ابالغ .4

 .ارز نرخ نوسان .5

 دارند را کشور به ورود امكان نيز دستورالعمل از بعد که وارداتي خودرو مدل 15 روي گرفته انجام مطالعه براساسـ 

 با برابر مدل 15 اين متوسط قيمت 1396 تيرماه در سفارش ثبت توقف از قبل دستورالعمل مطابق شد مشخص

 خودروهاي اسقاط اصالحات و 9/10/1396 مورخ جديد دستورالعمل از بعد که است بوده تومان ميليون 230

 است. افتاده اتفاق خودروها اين در  قيمتي جهش تومان ميليون  89 متوسط طوربه 1396 مردادماه فرسوده

 ساخت خودروهاي توليد شامل که انعقاد دست در و شده منعقد خودرويي جديد قراردادهاي به توجه باـ 

 بازار از درصدي 5/6 سهم تنها قيمتي، دامنه اين و تومان است ميليون 75 از باالتر قيمتي دامنه با داخل

 جذابيت از مدنظر اهداف به رسيدن و قرارداد طرف هايشرکت ورود براي که دارد اختيار در را داخل

 وانعم اعمال با تا در نظر دارد دولت که کرد تحليل اينگونه توانمي لذا ،است برخوردار پاييني بسيار

 75 باالي خودروهاي سهم نتيجه در و داده کاهش داخل بازار در را وارداتي خودروهاي سهم اي،تعرفه

 شافزاي را شوند داخل توليد به منجر خودرويي جديد قراردادهاي براساس است قرار که توماني ميليون

 ارزي منابع کمبود به معطوف عمدتاً را هاتعرفه افزايش براي دولت نمايندگان توجيهي داليل اما دهد،

  است. دانسته ارز خروج کاهش هايحلراه اتخاذ و کشور
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 راهكار ارائه

 وارداتي خودروهاي واردات با ارتباط در دولت هايسياست همگرايي عدم وضوح به که مواردي ازجمله

 کاهش منظوربه فرسوده خودروهاي اسقاط اصالحيه ابالغ همچون مواردي به توانمي ،دهدمي نشان را

 در وارداتي هيبريدي خودروهاي هايتعرفه افزايش و سويك از هوا آلودگي کاهش و سوخت مصرف

 را هوا آلودگي کاهش به دولت جامع نگاه عدم که کرد اشاره ديگر ازسوي خودرو واردات جديد مصوبه

 پردازد.ب را دولت متزلزل و غيرجامع تصميمات هزينه بايد اجبار به کنندهمصرف نهايت در و دهدمي نشان

 رد تعرفه افزايش تبعات و طرف يك از موجود قوانين با مصوبه اين از هاييبخش مغايرت دليلبه لذا

 آاليندگي، کيفيت، کاهش خودروسازي، صنعت پذيريرقابت کاهش صورتبه بلندمدت و مدتميان

 شود: پيگيري راهكار دو قالب در موضوع اين دارد ضرورت ،ديگر طرف از ... و باال سوخت مصرف

 تطبيق تهيئ به وزيران تئهي مصوبه ارجاع طريق از و ندارد تقنيني جنبه راهكاراين  ـ اول راهكار

 زارشگ اين در شده مطرح قوانين با مغايرت موارد اثبات از پس تا است انجام قابل اسالمي شوراي مجلس

 شود. ابالغ اصالح جهت دولت به مصوبه مغايرت موارد اسالمي شوراي مجلس محترم رئيس طريق از

 يرز کليدي مشخصات با طرح که صورت بدين .است مطرح تقنيني جنبه راهكاراين  در ـ دوم راهكار

 هب بايد ورودي حقوق ميزان تعيين و شود تدوين گذاريتعرفه و خودرو واردات ضوابط تصويب هدف با

 نعتص از حمايت ارزي، منابع مقتضيات رعايت قبيل از هاييشاخص به توجه با تا شود، واگذار دولت خود

 ساخت خودروهاي کيفيت و پذيريرقابت افزايش کنندگان،مصرف حقوق از حمايت کشور، خودروي

 ند.ک تعيين را خودرو ورودي حقوق ميزان غيره و سوخت مصرف کاهش آاليندگي، کاهش داخل،

 طرح: کليدي مشخصات

  55 ورودي حقوق سقف تا حداکثر هدفمند و پلكاني صورتبه سواري خودروهاي ورودي حقوق 

 شود. تعيين درصد

  حقوق که شود ريزيبرنامه ايگونهبه داخل توليد خودروهاي پذيريرقابت افزايش منظوربه 

 حداکثر 1404 سال اندازشمچ سند پاياني سال در تا باشد داشته کاهشي روند سواري خودروهاي ورودي

 برسد. درصد 20 به

  هيبريدي تمام سواري خودروهاي (Fully-Hybrid) شوند. بازرگاني سود مشمول تنها 
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 مآخذ و منابع

 .1395تا  1391هاي تجارت طي سال. گزارش عملكرد وزارت صنعت، معدن و 1

  ، دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت.1396-1395هاي اي ماهيانه توليد انواع خودرو سال. آمار مقايسه2

 http://www.oica.net. سايت انجمن جهاني خودرو ـ 3

 .1396ماهه اول سال  9تا  1390هاي سايت گمرک جمهوري اسالمي ايران طي سال. آمار و اطالعات 4

 .1395. گزارش بازرسي کيفيت و استاندارد ايران در سال 5

 .1393هاي مجلس، . کالبدشكافي واردات خودروي سواري، مرکز پژوهش6

 .1392توسعه صادرات کاال، خردادماه . سازمان توسعه تجارت ايران، نگاهي به صنعت خودرو در ايران و جهان، دفتر 7

 . بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران.8

 . خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(.9
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 15778 :مسلسل شماره  گزارش شناسنامه

 وارداتي خودروهاي قيمت افزايش سونامي بر تحليلي گزارش: عنوان

 
 

 

 (صنعت )گروه معدن و صنعت انرژي، مطالعات :دفتر نام

 شجاعي سعيد تدوين: و تهيه

 اژدري اصغرعلي مطالعه: مدير

 فقيهي مهدي افشين، حسين علمي: انناظر

 (اسالمي شوراي مجلس محترم نماينده) صباغيان محمدرضا متقاضي:

 ــــــ :تخصصي ويراستار

 ــــــ ادبي: ويراستار
 

 

 

 ـــــــ :كليدي هايواژه
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