اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ از ﺳﺎل - ۹۷
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﭙﻬﺮ زﻧﮕﻨﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺗﺎﯾﺮ و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﻬﺒﻮد

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد.

در واﻗﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﯾﺮﺳﺎزی
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری و ﺗﺠﺎری رواﻧﻪ ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ

ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه و از ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻤﯽ از
ﺑﺎزار ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺘﻐﺮ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ

ﻣﻌﻤﻮل )داﻣﭙﯿﻨﮓ( راه ﺧﻮد را در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺗﺎﯾﺮﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺗﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﺮ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎدهﯾﮏ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
۸درﺻﺪ رﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی رادﯾﺎل ﺳﻮاری از ۳۲درﺻﺪ ﺑﻪ ۴۰درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﺑﺎری اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺑﺎ
۶درﺻﺪ رﺷﺪ از ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ۲۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﺮﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ  50درﺻﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ اروﭘﺎﯾﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  97اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از

اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﮑﻪ در ﭘﯽ ﺗﻐﺮات
ﻗﯿﻤﺖ ارز ،ﺑﺎزار ﺗﺎﯾﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺎه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﯾﺮﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﭼﯿﻨﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ را – در ﺻﻮرت
دارا ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ -ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﮔﻢ ﻧﺎم ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ
ﺻﺪ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﯾﺮ ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻼ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

