
 خودروقیمت در صنعت چالش 

   



   خودروو قيمت بازار آزاد كاالهاي مصرفي مقايسه شاخص بهاي 
 1390تا سال  1376از سال مرجع 

 2: صفحه  
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 افزایش قیمت مواد اولیه، عامل اصلی افزایش قیمت خودرو

 3: صفحه  

 وضعيت افزايش قيمت مواد اوليه ورودي به خودروسازي

 واحد اقالم
(ريال) قيمت  درصد رشد 

 88به  91سال  *1391 1390 89-1388

 Kg 5,965 9,002 19,688 230% ورق 

 Kg 21,423 35,487 74,470 248% آلومينيوم

 Kg 10,947 14,071 25,970 137% فوالد

 Kg 16,500 44,400 64,700 292% مواد پليمري

 Kg 3,000 5,000 9,500 217% چدن

 Kg 66,709 105,000 235,458 253% مس

 %134 750,000 440,000 320,000 حلقه تاير

 %135 33,000 15,500 14,000 يورو نرخ ارز

 بهمن ماه * 



 1391تمام شده در سال بهاي رشد 

         س م اجزا       تم م  ده
 تم م  ده

 91  صد   د 
 90 ه 

  د      
 91  تم م  ده
 90نسبت  ه 

 %110 %75 ~   ا 

 %61 %17 ~  زينه     عملي ت  % 104

 %134 %8 ~  زينه       ل  

 % 100 جمع
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 مشکالت مربوط به سیستم بانکی و تامین ارز

 مرکزي بانک و بانکها فيمابين مشکالت بدليل معوق اقساط تمديد عدم•

 و قيمتها عمومي سطح و ارز نرز افزايش به توجه با تسهيالت سقف بودن ناکافي•
 پيش بجاي گشايش زمان در اعتبار مبلغ ريالي معادل درصد130 پرداخت همچنين
 .قبلي درصد 10 پرداخت

 نرخ با ارز تامين به ناگزير شرکت  اي مبادله ارز و مرجع ارز تخصيص عدم بدليل•
 .باشد مي جديد منابع امرمستلزم اين باشدکه مي آزاد

 قبلي شده گشايش هاي   L/Cخصوص در بانکها تعهدات ايفاي عدم•

 سيستم توقف به منجر که خارجي بانکهاي و داخلي بانکهاي فيمابين ارتباط قطع•
LC از ارز انتقال مخاطرات و مالي هاي هزينه افزايش و آزاد نرخ با وجه ارسال  و 
 .گردد مي طرق ساير
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 دور باطل دام نقدینگی

پشتيباني وحمايت کشورهاي اروپايي، آمريکا و آسيائي در مواجه با رکود شديد 
 جهت شکستن دور باطل دام نقدينگي 2009صنعت خودرو در سال 

   ش 
 نقدينگ 
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   ش 
 ت ليد

    ش    ش

       طل  ام نقدينگ 
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 افت تولید در سال جاري

 7: صفحه  

(الملل   ين /  ل ) ت  ين زنجي ه  شکالت 

ل  ت  ين  شکالت   

(    زينه       قيمت تن سب عدم)  ح   ت  دن  ه زي ن 

 1390نسبت به کل کشور  1391توليد   صد   45   ش 

 

 %(42ايران خودرو )



 (سال روند صعودي 18پس از )سقوط تیراژ تولید خودرو در کشور 

 8: صفحه  
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%39.5  د 40.9% 18.7% 11.9% 10.9% 3.4% 13.0% 9.9% 12.6% 3.4% -43.6%



 سقوط جایگاه ایران در بین کشورهاي برتر خودروساز در دنیا

 9: صفحه  

ميليون دستگاه: واحد  

20112001 2012



 هاچالش 

 10: صفحه  

افزايش )ضرردهي فعاليتهاي توليد خودرو به دليل افزايش نسبتا زياد قيمت تمام شده •
و محدوديتهاي ( بسيار زياد قيمت مواد و قطعات، هزينه هاي مالي و دستمزد و سربار

 موجود در خصوص قيمت فروش

 (  با قيمت مناسب) محدوديتهاي منابع ارزي •

 :درصد از قطعه سازان از زنجيره تامين خودرو به داليل زير 20خروج بالغ بر •

 عدم دريافت به موقع پول از خودروسازان –

 ...(مسکن و )جذابيت بازارهاي سرمايه گذاري موازي –

 (بدليل تورم، افزايش نرخ ارز و افزايش هزينه هاي تامين و انتقال نقدينگي)کاهش توان خريد –

 کاهش تقاضاي خودروسازان و کاهش توليد به سطوح زير خط تيرا  اقتصادي–

 مشکالت در تعامالت بين الملل و عدم توان در تامين مواد اوليه–

 عدم ثبات اقتصادي و نرخ باالي تورم–



 هاچالش 

 11: صفحه  

 و تخصيص عدم و گردش در سرمايه جهت بانکي تسهيالت و نقدينگي محدوديت•
 مناسب ريالي تامين و ها يارانه هدفمندي طرح از توليد سهم دريافت

 سربار و دستمزد هاي هزينه افزايش و کار نيروي مازاد•

 قيمت افزايش و مردم خريد قدرت کاهش واسطه به کشور در خودرو تقاضاي کاهش•
 خودروهاي نمودن خارج رده از نظير جايگزين هاي مکانيزم نبود و) خودرو شده تمام

 (ليزينگ و فرسوده
 تامين و جديد خطوط اندازي راه جهت تجهيزات و آالت ماشين تامين مشکالت•

 محدوديتهاي بدليل فعلي خطوط نگهداري و تعميرات فرايند در آالت ابزار و قطعات
 (زمان و هزينه افزايش) الملل بين تعامالت در موجود

 

 



 راهکارها

   



 راهکارها

 13: صفحه  

نهاده قيمت تغييرات با فروش قيمت تعيين مکانيزم نمودن متناسب  
 توليد هاي

انحصار تعريف در بازنگري و خودرو براي تکليفي گذاري قيمت حذف لزوم 

و رقابت شوراي مکانيزم از گذاري قيمت خصوص در گيري تصميم نمودن خارج 
 خودرو قيمت به نگري بعدي چند قابليت با جديد گيري تصميم مرجع تعريف

خودروسازان نياز با متناسب نقدينگي تامين مکانيزمهاي طراحي 

خودرو صنعت احياء جهت الزم (گردش در سرمايه خصوصا) نقدينگي تخصيص 
    (خودروساز و ساز قطعه)

بازگشايي مکانيزمهاي بازتعريف LC پائينتر هاي هزينه با 

اي ارزمبادله منابع از مشخص سرفصل تخصيص 



 راهکارها

 14: صفحه  

تالش در جهت تثبيت نرخ ارز 

جهت دهي سرمايه هاي سرگردان به سمت سرمايه گذاري در توليد 

حرکت در جهت بهبود روابط بين الملل 

  جلوگيري از تغيير مداوم قانونها ، الزامات و استانداردها 

 اصالح قانون کار و بيمه 

 

 


