ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﺮات ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ ﻃﯽ
ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮرم
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭙﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده  X100را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ “ﺳﺎﯾﭙﺎ ﭘﺮاﯾﺪ “ ،”١٣١ﺳﺎﯾﭙﺎ ﭘﺮاﯾﺪ “ ،”١٣٢ﺳﺎﯾﭙﺎ ﭘﺮاﯾﺪ

 ”١١١و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدروی واﻧﺖ “ﺳﺎﯾﭙﺎ ﭘﺮاﯾﺪ  ”١٥١ﻣﯽ ﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺑﺎزار اﯾﺮان و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در

ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮاﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮاﯾﺪ ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .از ﺳﺎل  ٧٢در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﭙﺎ
آﻏﺎز ﺷﺪ؛ ﮐﻪ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﺪلﻫﺎی  DMو  FSو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﺳﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ

ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺮاﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮرد و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎﻧﯿﺪ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی راه اﻓﺘﺎده،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۷و  ۸۸ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه و
ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت روز ﺟﻬﺎن در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ اﺧﯿﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺛﺮات و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی
ﺗﻮرم ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﻃﻮل ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه،
ﺑﻬﺎی ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﯾﻦ ﺧﻮدروی ﮐﺮهای -آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺣﺪود ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۸۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦروزﻫﺎ ﺑﻬﺎی ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﺎ رﺷﺪی  ۴۲۷درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن راﺑﻄﻪ ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻧﮑﺎت
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ

اﻧﺪک ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری در ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﭘﺮاﯾﺪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ از ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﻮده و ﺑﺎزﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر وبﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺎرﮐﺖواچ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻮﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ
ﺟﺪول ﺑﻪرﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ و در ﻣﺤﺪوده  ۳ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻣﺎری ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ.
ﭘﺮاﯾﺪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل آن ﻫﻢ در ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﻌﺪ از
ﭘﯿﮑﺎن از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدروﺳﺎزی
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺸﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺮﻧﺞ و ﻃﻼ و…از ﺗﻐﺮ ﻗﯿﻤﺖ
اﻧﺪک ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ،از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

