ﺗﺮﮐﯿﻪ رﮐﻮرد دار ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺧﻮدرو ﺟﻬﺎن
ﺷﺪ؛ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮدرو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎ ﺑﻮده و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻮرد ،ﻓﯿﺎت ،ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ،ﻫﻮﻧﺪا،

ﻫﯿﻮﻧﺪای و رﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺧﺎک آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺧﻮدروﺳﺎز داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﺑﺎزار ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای واردات ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺠﻢ
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل 2018
ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات اﺧﯿﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی دور
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد! ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر 1.6

ﻟﯿﺘﺮی  60درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  80درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
واردات ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻮﺗﻮر  2ﻟﯿﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ 130
درﺻﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  100درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ دارای ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺠﯿﻢﺗﺮی
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺠﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪ  160درﺻﺪی ﻗﺒﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ  220درﺻﺪی اﺟﺎزه ورود و ﻓﺮوش
در داﺧﻞ ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ارﻗﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ را ﺑﺮای
واردات ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺎن دارد.

ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﺧﻮدرو ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﺮک ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ از اﺑﺘﺪای ﺷﯿﻮع ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ،19-ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ واردات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی روزﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﯿﺮه

 19درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده؛ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﻠﯽ ﺻﺎﺑﺎح ،در دوازده ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ ﺟﻮﻻی ،ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﺗﺮﮐﯿﻪ  387.5درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﺑﺘﺪای ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﻫﻢ
آﻣﺎر ﻓﺮوش  60.3درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺮکﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت  273,022دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدروی ﺳﻮاری

ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ دیﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺧﻮدروی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ  TOGGروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﮑﺎری  5ﺧﻮدروﺳﺎز داﺧﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮاساووری ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﮐﻼس  Cاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻨﯿﻦ ﻓﺎرﯾﻨﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﭘﯿﮑﺮه ای ﺟﺬاب و ﻣﺪرن دارد .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

