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ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻری ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در دو ﺑﺎزار ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در دو ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ
اﺻﺮار ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﻮدروﺳﺎز ﻃﯽ ﯾﮏدﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ زﯾﺎن ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ زﯾﺎن در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﻮی
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  90ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز ﺣﺪود  1100ﺑﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار ارزانﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای
ﻫﻤﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ،رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز در
ﯾﮏدﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺴﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺮخ ارز ﻃﯽ ﯾﮏدﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﺑﺎزار ارز ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده،
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﺒﻮده؛ اﻣﺎ ﺷﺮوع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮد را روی وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز و ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﺧﻮد ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺮخ
ارز ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و
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ﻧﻤﻮدار آن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در
دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪ .در ﺑﺎزه 10ﺳﺎﻟﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر دوﺑﺎر ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ دو ﻣﻘﻄﻊ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺮخ
ارز ﺟﻬﺶ ﺣﺪود ﺳﻪﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی در دوره دوم ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی داﺷﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻃﯽ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻧﺮخ ارز ﻃﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺰﻧﺪه از ﺣﺪود 3ﻫﺰار  ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ 30ﻫﺰار  رﻓﺖ
و اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﮐﺎﻧﺎل 28ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺣﺪود 10ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺮخ ارز
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز از ﯾﮏﻃﺮف دﺳﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺧﻮدروﺳﺎز را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
و ﻗﻄﻌﺎت در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭙﺎی ﻧﺮخ ارز رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
دﺳﺘﻮری ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖاﻧﺪازی در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺧﻮدرو در ﻣﺒﺪا ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﺟﺎزه
ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺮخ ارز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را در دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ارز را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدروی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار ﺧﻮدروﯾﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در واﻗﻊ،
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﺗﻌﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ
زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار
ﻧﺒﻮدﯾﻢ.
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ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺴﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺑﺎ دﻻر )ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪﺷﺪه( ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن واﺳﻄﻪﮔﺮ ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ،از رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز
ﺑﻬـﺮه ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺒﺮد ،ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻮﻗـﻒ واردات ،ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن
ﻋﺪمﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدی از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﺒﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
دﺳﺘﻮری ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و زﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
آن ﺳﻮ اﻣﺎ واﺳﻄﻪﮔﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬار
ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﺳﺎل  97ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان زﯾﺎدی را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﺮده
اﺳﺖ.ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺮوﻣﺤﺮﮐﻪ و ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ،در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو دﺳﺖﮐﻢ 55ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  راﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﻮری
در دوره 6ﻣﺎﻫﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺧﺮداد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آﺑﺎن  (1400ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  99رﻗﻢ اﯾﻦ راﻧﺖ 120ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﻮد و ﺟﻤﻊ راﻧﺖ ﺷﮑﺎف
ﺑﺎزار ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن 6ﻣﺎه اول ﺳﺎل  1400ﺑﻪ رﻗﻢ 175ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 70ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد  ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدروی
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻏﻠﻂ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ،زﯾﺎن ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﮔﺮان ،ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ از ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.اﺳﺘﻤﺮار ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻏﻠﻂ،
ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ راﻧﺖ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و روزﺑﻪروز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺬب اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و زﯾﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻻﺗﺎری ﺧﻮدرو ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺮﻧﺪه ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،از
ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ .در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ اﻧﺠﺎم داده ،ﺧﺮﯾﺪاران
ﺧﻮدرو در 11ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 30درﺻﺪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﺎف

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  19 :اردﯾﺒﻬﺸﺖ 23:11 1401

ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺳﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ.دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮوﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪود 30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼ ،ارز
و ...ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪه و در ﺑﺎزار آزاد ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺳﻮد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪﺷﺪه ،ﮔﺴﻞ ﺧﻮدرو در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ در ﺳﺎلﺟﺎری ﺗﻤﻬﯿﺪی ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺧﻮدرو اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر
ﻓﺎﺟﻌﻪای در ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در ﺑﺎزه 10ﺳﺎﻟﻪ از  1390ﺗﺎ
 1400ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻری ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﯾﺎﻟﯽ آن ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻬﺎر ﺧﻮدروی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ذﮐﺮﺷﺪه در ﺳﻪ
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻘﺶ ﻧﺮخ ارز در اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن آن دو را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺮخ ارز در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه 90
ﺣﺪود ﻫﺰار و  100ﺑﻮده ،اﻣﺎ در ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺳﺎل  1400ﻧﺮخ ارز ﻣﻌﺎدل 27ﻫﺰار 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﭘﮋو  405ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل  99ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺒﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ارز ﺣﺪود 2ﻫﺰار و 670دﻻر ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺎزار ﺣﺪود 7ﻫﺰار و 900دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود 197درﺻﺪی ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در زﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﯾﺮانﺧﻮدرو در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋو  405و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل 95
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.
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در آن ﺳﺎل ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﭘﮋو 405ﺣﺪود8ﻫﺰار و 150دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو
در آن زﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود 8ﻫﺰار و 460دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﺎف
ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در آن زﻣﺎن ﺣﺪود 4درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل 90
روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋو  405در ﺳﺎل  90در ﺑﺎزار ﺣﺪود 12ﻫﺰار
دﻻر ﺑﻮده ،در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺪود 12ﻫﺰار و 75دﻻر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺣﺪود ﯾﮏدرﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋو 206اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﭘﮋو 206در ﺳﺎل  90در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 12ﻫﺰار و 300دﻻر ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺣﺪود 12ﻫﺰار و 850دﻻر ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود 4 /5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎل
 95ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  90اﻓﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ .در آن ﺳﺎل
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋو 206در ﻣﺒﺪا ﺣﺪود 9ﻫﺰار و 200دﻻر ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در آن زﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺣﺪود 9ﻫﺰار و 470دﻻر را ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 3درﺻﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋو 206در ﻣﺒﺪا ﺣﺪود 5ﻫﺰار و
530دﻻر ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود 9ﻫﺰار و 700دﻻر ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 75درﺻﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋوﭘﺎرس ﻧﯿﺰ از ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﻣﺒﺪا و ﺑﺎزار در ﺳﺎل  90ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل  95ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋوﭘﺎرس در ﻣﺒﺪا در ﺳﺎل
 95ﺣﺪود 10ﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺣﺪود 560دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺘﯽ آن ﺑﯿﺶ از 5درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  1400ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 60درﺻﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋوﭘﺎرس در
ﻣﺒﺪا ﺣﺪود 6ﻫﺰار و 270دﻻر ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪاران در ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺣﺪود 10ﻫﺰار
و 100دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻤﻨﺪ  EF7در ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه
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ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻤﻨﺪ  EF7در ﺳﺎل  90ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل 13ﻫﺰار و 230دﻻر در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود 13ﻫﺰار دﻻر دادوﺳﺘﺪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﺎل  95ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود 7درﺻﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ
در ﺳﺎل  1400ﺑﻪ ﺣﺪود 63درﺻﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺳﻤﻨﺪ EF7

ﺣﺪود 5ﻫﺰار و 900دﻻر ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺣﺪود 9ﻫﺰار و

600دﻻر را ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

