
در كشور

، بخش )PR8(و بخش هشتم ) و تيبا ۱۰۰يعني خانواده ايكس (، بخش قيمتي ارزان قيمت 

  .مي باشند...) و ۹۰انواع پژو، سمند، تندر(هم خودروهاي با قيمت متوسط بازار 

در  و باالتر از روسيه ۱۳رتبه (توليد برخوردار بوده و در بين كشورهاي جهان به جايگاه مناسبي دست يافته 

 

 

 

 

 

 واردكنندگان سود حداكثري مي برند

  قيمت خودروهاي وارداتي، آزاد است

 

  %۴۰: وارداتاسمي 

  %۳۱حدود ): با توجه به پرداخت تعرفه بر اساس نرخ مبادله(تعرفه موثر 

%  

  نقش صنعت خودرو

 تداوم توليد خودرو

 تنوع محصول در همه بخش هاي بازار

تاسيس صندوق توسعه محصول در صنعت خودروسازي و واريز سود حاصل از واردات در اين 

  صندوق براي توسعه محصول جديد

 توسعه محصوالت جديد با برند در بخش هاي داراي مزيت در بازار

 ايجاد و توسعه اشتغال و كارآفريني

 

حاصل از واردات خودرو تنها در همين بخش قيمتي آخر و نه  
ساير بخشها چقدر بوده است؟
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ميليارد تومان در 

توسعه محصوالت جديد 
در صنعت خودرو، چقدر 

پول نياز دارد؟

براي هر پلتفرم بطور 
متوسط حدود  

ميليارد تومان۱۰۰۰

پول مورد نياز براي توسعه محصوالت جديد در صنعت 
خودرو، برابر با ميزان سود در بخش قيمتي آخر بازار 

خودرو ايران تنها در يك سال مي باشد

در كشورخودرو واردات  نگاهي تامل بر انگيز بر وضعيت  

، بخش قيمتي ارزان قيمت )PR1(بخش اول . قيمتي تقسيم نمود بخش ۸حدود  مي توان به

هم خودروهاي با قيمت متوسط بازار ) PR2-3(بخش دوم و سوم . مي باشند...) انواع بي ام و، پورشه، فراري، لكسوس و

توليد برخوردار بوده و در بين كشورهاي جهان به جايگاه مناسبي دست يافته  صنعت خودروي كشور طي ساليان گذشته از رشد خوبي در حوزه

  اي جامعه را پوشش داده اما از بعد توسعه محصوالت جديد، با چالش روبرو مي باشد

واردكنندگان سود حداكثري مي برند

  .همراستا با تورم افزايش نيافته استقيمت خودرو توسط دولت كنترل مي شود و بدليل دخالت دولت، طي ساليان گذشته 

اسمي تعرفه 

تعرفه موثر 

۲۶%  

  %۲۰حدود ): با توجه به پرداخت تعرفه بر اساس نرخ مبادله

%۱۱حدود : اختالف تعرفه بين واردات و مونتاژ خودرو

خودروساز اول در منطقه :راهبرد كلي خودرو  

  نقش دولت

تداوم توليد خودرو •

تنوع محصول در همه بخش هاي بازار •

تاسيس صندوق توسعه محصول در صنعت خودروسازي و واريز سود حاصل از واردات در اين  •

صندوق براي توسعه محصول جديد

توسعه محصوالت جديد با برند در بخش هاي داراي مزيت در بازار •

ايجاد و توسعه اشتغال و كارآفريني •

 

در اختيار قراردادن كل بازار به بازيگران صنعت خودرو و نه 

منع واردات خودرو توسط دالالن يا شركتهاي وارد كننده و اعطاي مجوز 

واردات به خودروسازان با شركاي تجاري كه در صنعت خودروي ايران سرمايه گذاري كرده 

 فه براي صادراتي سازي صنعت خودرو

  پذيرش هزينه هاي تحقيق و توسعه محصوالت جديد بعنوان ماليات پرداختي

 ۱.۵ميليون و نه  ۴.۵حدود ( دالري ۱۵۰۰جايگزيني خودروهاي فرسوده با اعطاي تسهيالت 

حاصل از واردات خودرو تنها در همين بخش قيمتي آخر و نه  سود 
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 ۱۰۰۰نزديك به 
ميليارد تومان در 

۹۱سال 
 ۲۵۰۰و حدود 

ميليارد تومان 
سال ۴طي 

پول مورد نياز براي توسعه محصوالت جديد در صنعت 
خودرو، برابر با ميزان سود در بخش قيمتي آخر بازار 
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، ميزان پول جذب شده در صنعت خودرو در بازار ايران در بخش هاي مختلف 
قيمتي بصورت نمودار زير است

يعني كل ارزش بخش قيمتي اقتصادي در بازار 
برابر با حدود ) به رهبري گروه صنعتي سايپا

ارزش بخش قيمتي آخر بازار خودرو مي باشد
ميليارد تومان ۴۰۰۰

:اين طرف
 ۴۰۰گروه صنعتي سايپا با حدود 

هزار خودرو 
۹۱در سال  

شركت زير مجموعه ۸۰بيش از 
هزار نيروي انساني  ۴۰بيش از 

مستقيم
نمايندگي فروش و  ۸۰۰بيش از 

خدمات پس از 
فروش

تامين كننده در  ۸۰۰بيش از 
سراسر كشور
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بخش اعظمي از بازار خودرو ايران  
مربوط به خودروهاي خانواده  

و سمند است   ۴۰۵و پژو  ۱۰۰
كه نيازمند بروزآوري در پلتفرم و  

بدنه مي باشند

مي توان به از لحاظ قيمتي، را بازار خودرو ايران

انواع بي ام و، پورشه، فراري، لكسوس و(خودروهاي لوكس و گران قيمت 

  

صنعت خودروي كشور طي ساليان گذشته از رشد خوبي در حوزه

اي جامعه را پوشش داده اما از بعد توسعه محصوالت جديد، با چالش روبرو مي باشدو نيازه) ۲۰۱۱سال 

  

  :وضعيت امروز

 !خودروسازان به مرز زيان رسيده اند

قيمت خودرو توسط دولت كنترل مي شود و بدليل دخالت دولت، طي ساليان گذشته 

۲۶: %) ۲۵تا ساخت داخل (خودرو توليداسمي تعرفه 

با توجه به پرداخت تعرفه بر اساس نرخ مبادله(تعرفه موثر 

نقش دولت

 پذيرش قيمت گذاري در حاشيه بازار •

در اختيار قراردادن كل بازار به بازيگران صنعت خودرو و نه : گذاريبازار در برابر سرمايه  •

منع واردات خودرو توسط دالالن يا شركتهاي وارد كننده و اعطاي مجوز (دالالن خودرو 

واردات به خودروسازان با شركاي تجاري كه در صنعت خودروي ايران سرمايه گذاري كرده 

  )اند يا مي كنند

فه براي صادراتي سازي صنعت خودروتوازن نرخ ارز و تعر •

پذيرش هزينه هاي تحقيق و توسعه محصوالت جديد بعنوان ماليات پرداختي •

جايگزيني خودروهاي فرسوده با اعطاي تسهيالت  •

 ) ميليون

Pr5 Pr6 Pr7 Pr8

، ميزان پول جذب شده در صنعت خودرو در بازار ايران در بخش هاي مختلف ۹۱در سال 
قيمتي بصورت نمودار زير است

يعني كل ارزش بخش قيمتي اقتصادي در بازار 
به رهبري گروه صنعتي سايپا(ايران 

ارزش بخش قيمتي آخر بازار خودرو مي باشد
۴۰۰۰هر دو حدود 

:اون طرف
چند تاجر وارد كننده خودرو

دستگاه خودرو ۷۰۰۰حدود 

بخش اعظمي از بازار خودرو ايران  
مربوط به خودروهاي خانواده  

۱۰۰ايكس 
كه نيازمند بروزآوري در پلتفرم و  

بدنه مي باشند


