
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي سهم خودروهاي با منشأ چيني از بازار 

 خودروسازي كشور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 310: موضوعي كد

 16065شماره مسلسل: 

 1397شهريورماه 

 هاي زيربنايي و امور توليديمعاونت پژوهش

 دفتر: مطالعات انرژي، صنعت و معدن 



 خدا نامبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب فهرست

 
 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 1 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 1 ......................................................................................................................................... سازيخودرو صنعت موجود تيوضع

 1 ................................................................................................................................................................................. توليد( الف

 3 ................................................................................................................................................... منفصله قطعات واردات( ب

 8 ................................................................................................................... داخل ساخت چيني خودروهاي وضعيت بررسي

 14 ........................................................................................... كشور خودروي بازار از داخل مونتاژ چيني خودروهاي سهم

 14 ................................................................................................. رانیا در چيني خودروهاي يسازيداخل از استقبال عدم

 16 ..................................................................................................... داخل مونتاژ چيني خودروهاي ارزبري ميزان محاسبه

 17 .................................................................................................................................................................................. گيرينتيجه

 
 



 

 

 

1 

 بررسي سهم خودروهاي با منشأ چيني از بازار خودروسازي كشور
 

 

 
 

 

 چكيده

 نوعبري این هدف از نگارش این گزارش، بررسي وضعيت خودروهاي چيني ساخت داخل و ميزان ارز

سهم عمده واردات قطعات منفصله  كهدهد . نتایج این تحقيق نشان ميدر بازار داخل كشور است خودروها

گونه تغيير در رویه تخصيص و قيمتگذاري از چين مربوط به خودروهاي چيني مونتاژ داخل است و هر

ثير گذاشته و أت ـ كه سهم خودروهاي چيني مونتاژ در داخل استـ درصد از بازار خودرو  4/17ارز، بر 

 ،ضروري است وزارت صنعت، معدن و تجارت .ها به بازار خودرو شودتواند موجب تشدید شوكمي

انداز دن چشمكر خصوص اصالح و اجرایيبه ميتي خود را براي صنعت خودروسازيهاي حاكسياست

طور چيني بهبا منشأ درخصوص خودروهاي را ، موضوع تعميق ساخت داخل 1404صنعت خودرو در افق 

  درصد پيگيري و اجرایي نماید. 10متوسط سالي 

 

 مقدمه

صنعت دیگر )پيوند پيشين و پسين( به  60دليل ارتباط گسترده با بيش از صنعت خودروسازي به

در  يثرباالیي در ایجاد اشتغال و نقش مؤلوكوموتيو صنایع معروف است. این صنعت كليدي پتانسيل 

 رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. 

د این صنعت با تكيه بر ميزان توليد خودرو و بر این اساس در این گزارش، ابتدا وضعيت موجو

گيرد، پس از آن به بررسي وضعيت خودروهاي چيني مونتاژ واردات قطعات منفصله مورد بررسي قرار مي

ميزان نيز در بخش انتهایي  وسازي پرداخته شده داخل با تكيه بر شركت سازنده، قيمت و ميزان داخلي

 رد بررسي قرار گرفته است.ارزبري مونتاژ این مدل خودروها مو

 

 سازيوضعيت موجود صنعت خودرو

 توليد (الف

بر صنعت را  2013هاي سال ثير تحریمأتوان تخوبي مينشان داده شده است به 1 نمودارگونه كه در آن

نسبت  1392در سال را گذار بود كه توليد خودرو ها تا جایي اثرخودرو كشور مشاهده كرد. این تحریم

به نصف تقليل داد و توانست در بعضي از خطوط توليد خودروهاي پرتيراژ ساخت داخل  1390سال به 

 خلل جدي وارد كند و حتي براي مدت كوتاهي توليد این خطوط را به صفر برساند.
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 1396تا  1388. روند توليد خودروهاي سواري طي دوره 1 نمودار

 
 .1396تا  1388هاي گزارش عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال خذ:أم

 

 دهم(سهوه)ن 3/9دهم( و چهارو)نه 4/9 با افزایشخودرو  توليد 1397ماهه اول سال اگرچه در سه

 1396ماهه اول سال سواري نسبت به سه ترتيب براي جمع كل انواع خودرو و خودروهايبه درصدي

به  نسبترا درصدي  1/0توليد خودرو كاهش  1397اما در چهارماهه نخست سال  ،مواجه بوده است

ماهه اول سال تجربه كرده است. نتایج بررسي ماه به ماه توليد خودرو در چهار سال قبل،مدت مشابه 

اي گونههماه شروع شده، بدهد روند كاهشي توليد خودرو از خردادنشان مي 1396نسبت به سال  1397

وهاي ، ميزان توليد كل خودروهاي توليدي و خودر1396نسبت به سال  1397ماه سال ر خردادكه د

در  .دهددهم( درصد كاهش را نشان ميچهارو)بيست 4/20دهم( و ششو)نوزده 6/19ترتيب سواري به

بت به مدت درصد نس 7/22 اي كه ميزان كل خودرو توليديگونهبه ،ماه نيز این روند ادامه داشتهتير

هاي حریمتزمان مشابه سال قبل، كاهش داشته است. این روند در صورتي اتفاق افتاده است كه هنوز 

توان پرترافيك شدن روزه )نيمه مرداد( بر صنعت خودرو اعمال نشده بود. مهمترین عامل را مي 90

دست موقع بهه باعث شده قطعه بهپروسه ثبت سفارش تا مرحله ترخيص كاال در این شرایط دانست ك

م غافل هتوان از احتمال سودجویي برخي سودجویان در شرایط فعلي كنندگان نرسد. البته نميتوليد

 شد.

 

 

 

 

 

 

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

خودروي سواري 1193.4 1359.6 1420.6 788.4 624.7 958.3 892.3 1255.2 1441.6

مجموع خودرو 1424.5 1603.2 1411.1 921.4 737 1131.1 978.7 1350.1 1534.8
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 1397و  1396ماهه سال . روند توليد جمع كل خودروهاي توليدي كشور طي دوره سه2 نمودار

 
  .انجمن خودروسازان ایران خذ:أم

 

 واردات قطعات منفصله  (ب

واردات،  ویكم )اشياء هنري، اشياء كلكسيون یا عتيقه( كتاب قانون مقررات صادرات وذیل قسمت بيست

رار ق است 98آالت كه ذیل فصل ( راهسازي، خودرو و سایر ماشينC.K.D) آالتقطعات منفصله ماشين

دروهاي شامل قطعات منفصله جهت توليد خو 988703دارد. گزارش فوق اختصاصاً به بررسي كد تعرفه 

)بنزین(  مكعب مترسانتي 2000كه شامل اتومبيل سواري با حجم سيلندر لغایت  8703مشمول ردیف 

)بنزین( با  مكعب مترسانتي 2500تا  2000ردیف تعرفه، اتومبيل سواري با حجم سيلندر لغایت  پنجبا 

دیزل( با )دیزل یا نيمه مكعب مترسانتي 2000ردیف تعرفه، اتومبيل سواري با حجم سيلندر لغایت  6

)دیزل یا  مكعب مترسانتي 2500تا  2000ردیف تعرفه، اتومبيل سواري با حجم سيلندر لغایت  چهار

)دیزل  مكعب مترسانتي 2500بيشتر از ردیف تعرفه و اتومبيل سواري با حجم سيلندر  سهدیزل( با نيمه

 .اختصاص داردردیف تعرفه  پنجدیزل( با یا نيمه

 نكات ذیل حائز اهميت است:  1مطابق جدول 

شامل  8703بررسي ميزان واردات قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي مشمول ردیف . 1

 حاكي از آن است كه بيشترین ميزان 1397 نخست ماههسه تا 1386هاي اتومبيل سواري طي سال

ليارد دالر(، مي 06/5) ميليارد دالر(، چين 6) ترتيب از كشورهاي فرانسهواردات طي بازه زماني فوق به

الر( صورت گرفته ميليارد د 14/1) روماني و ميليارد دالر( 16/1) ميليارد دالر(، جمهوري كره 29/1) ژاپن

هاي ر( در ردیفميليون دال 421ميليون دالر( و تركيه ) 491) زاد چابهاراست. همچنين واردات از منطقه آ

 اند.بعدي قرار گرفته

 

فروردین  اردیبهشت  خرداد  تير

1396سال  68180 104684 134802 128747

1397سال  80140 146307 108334 99414
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ري عربي در ميان كشورهاي فوق واردات از كشورهایي از قبيل افغانستان، بلغارستان و جمهو. 2

 مل دارد.أخورد كه جاي تسوریه به چشم مي

 215ستان با ین ارزش وارداتي مربوط به كشور مجاراز منظر ارزش هر كيلوگرم واردات نيز بيشتر. 3

گرم ازاي هر كيلودالر به پنجگرم و كمترین آن نيز مربوط به كشور سوئيس با رقم ازاي هر كيلودالر به

طور متوسط ارزش واردات قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي مشمول ردیف . همچنين بهاست

 .استدالر  10شامل اتومبيل سواري طي بازه زماني فوق  8703
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 به ساير كشورها 1397ماهه نخست سهلغايت  1386هاي ميزان واردات طي سال .1جدول 

 ارزش هر كيلو واردات ارزش دالري ارزش ريالي )كيلوگرم( وزن كشور طرف معامله رديف

  فرانسه

  چين

  ژاپن

  جمهوري كره 

  روماني

  منطقه آزاد چابهار

  تركيه

  امارات متحده عربي

  آلمان

  اسپانيا

  هند

  ایتاليا

   مالزي

  برزیل

  ایرلند

  سوئيس

  منطقه آزاد كيش

  منطقه ویژه اقتصادي ارگ جدید بم 
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 ارزش هر كيلو واردات ارزش دالري ارزش ريالي )كيلوگرم( وزن كشور طرف معامله رديف

   افغانستان

  انگلستان

  سوئد

  رینيون

  تایوان

  بلغارستان

  پرو

  جمهوري چك

  سایر كشورهاي خارجي

   مجارستان

  اسلووني

  یونان

  جمهوري عربي سوریه

  بلژیك

  تایلند

  مجموع

 .ایران اسالمي جمهوري گمركرسمي اینترنتي پایگاه محاسبات نگارنده از آمار: مأخذ
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به تحریم سال ه تجرمين قطعات منفصله خودرو با توجه بأاي در تتوان نتيجه گرفت چين نقش عمدهمي 3 نموداربا توجه به آمارهاي مطروحه در متن، براساس 

ران كاهش دادند به ایرا ه شدت صادرات قطعهمه كشورهاي عمده صادركننده قطعات منفصله به 1392و  1391هاي براساس این نمودار در سالميالدي دارد.  2013

شي را دنبال كرده است. از طرفي سال اخير روند افزای 10طور كلي چين در صادرات قطعه به ایران طي ثابت نگه داشته است. به و تنها چين بوده كه این ميزان را تقریباً

 مين قطعات منفصله مورد بررسي قرار گيرد.أورس جدید تعنوان ستواند به، تركيه نيز مي1اي، مطابق جدول هاي منطقهگيريبا توجه به جهت

 

 ساله 10كننده قطعات منفصله كشور طي بازه مينأ. روند تغيير واردات از كشورهاي عمده ت3 نمودار
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 وضعيت خودروهاي چيني ساخت داخلبررسي 

ها همكاري چيني وارد شدند.ایران  يصنعت خودرو بهطور جدي به 80اواسط دهه در خودروسازان چيني 

كشور خودروسازان بزرگ با رفته توانستند رفته در ابتدا تنها با بخش خصوصي صنعت خودرو كشور بود، اما

از سبد محصوالت ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو را هم نصيب و بخشي  دهكرهمكاري خود را آغاز نيز 

 .خود كنند

سهم خودروهاي سواري چيني  1395نسبت به سال  1396در سال ، 2آمار مندرج در جدول  براساس

درصد رسيد. این روند  9/15درصد رشد به  6/3مونتاژ در داخل به توليد كل خودروهاي سواري كشور با 

درصد  8/17ادامه یافت و به سهم  1396ماهه اول سال نسبت به سه 1397ماهه نخست سال افزایشي در سه

دهد خودروسازان چيني این در شرایطي است كه آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميرسيد. 

مين أردات تنيازشان را از طریق وا سازي در ایران پایبند و متعهد نبوده و بيشتر قطعات موردچندان به داخلي

 1386هاي شود طي دوره سال، مشخص مي1مطابق جدول  ات منفصلهنگاهي به آمار واردات قطع باكنند. مي

خودرو شده است كه  ات منفصلهقطعميليارد دالر صرف واردات  16بيش از  1397ماهه نخست سال تا سه

گونه دوره همانطي این ر بوده است. ميليارد دال 5معادل درصد و  30سهم چين از این ميزان واردات بيش از 

حتي  به كشور روندي صعودي داشته واز چين  ات منفصلهقطع اترداو نشان داده شده است 3 نموداركه در 

از این ميزان  طبعاً ثابت باقي مانده است. هم این روند تقریباً 1392و  1391هاي در زمان تحریم در سال

. استعبارت بهتر مونتاژكاران چيني بوده توجهي از آنها متعلق به خودروسازان یا به بخش قابلواردات قطعات 

ميزان ساخت داخل خودروهاي چيني مونتاژ داخل به تفكيك شركت سازنده مورد  2در ادامه براساس جدول 

 ارزیابي و تحليل قرار گرفته است.
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 1397تا سه ماهه نخست سال  1395هاي . وضعيت خودروهاي چيني مونتاژ در داخل طي سال2جدول 

 نام محصول نام شركت

ميزان ساخت  23/3/1397در تاريخ  قيمت )ميليون تومان( توليد انواع خودروي سواري )دستگاه(

 داخل

 )درصد(

 ماهتجمعي تا پايان خرداد ماهتجمعي تا پايان اسفند
 نمايندگي بازار

درصد اختالف قيمت 

 درصد رشد 1397 1396 درصد رشد 1396 1395 نمايندگي و بازار

 40تا  30 (4/22) 50 20/61 4/10 6565 5945 7/158 30811 11911 فنگدانگ ایران خودرو مركزي تهران

 6/110 4687 2226 3/254 13064 3687 هایما ایران خودرو خراسان
138 64/98S5 (40) 

 30تا 20
150 31/104S7 (8/43) 

 38 12232 8866 7/102 45409 22407 برليانس پارس خودرو

9/44 
78/44H220 

 ايدنده
(3/0) 

 30تا  20

5/48 
27/49H220 

 اتوماتيك
(6/1-) 

9/44 
78/44H230 

 ايدنده
(3/0) 

5/49 
27/49H230 

 اتوماتيك
(5/0) 

30/52 
04/50H330 

 ايدنده
(5/4) 

5/67 
97/62C3 

 1.5  اتوماتيك
(2/7) 

72 
80/67C3 

 1.6  اتوماتيك
(2/6) 

 خودروسازان بم
GC6AT 

 72 392 228 4176 1069 25 )جيلي(

50/50 
79/49GC6 

 اتوماتيك
(4/1) 

 30تا  20

69 
90/67GC6 

 اتوماتيك نيوفيس
(6/1) 
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 نام محصول نام شركت

ميزان ساخت  23/3/1397در تاريخ  قيمت )ميليون تومان( توليد انواع خودروي سواري )دستگاه(

 داخل

 )درصد(

 ماهتجمعي تا پايان خرداد ماهتجمعي تا پايان اسفند
 نمايندگي بازار

درصد اختالف قيمت 

 درصد رشد 1397 1396 درصد رشد 1396 1395 نمايندگي و بازار

 خودروسازان راین

 C30وليكس 

 ايدنده
5 0 100- 0 0 0 - - - 20 

 C30وليكس 

 اتوماتيك
231 0 100- 0 0 0 - - - 20 

Vela v5 AT 1044 0 100- 0 0 0 - - - 20 

Vela v5 MT 1670 0 100- 0 0 0 - - - 20 

بنيان توسعه صنعت 

 بن رو -خودرو

S300 آریو 

 )چري(
3167 10175 221 2337 2362 1/1 

54 
99/53 آریو 

 ايدنده
(0) 

20 

63 
75/62 آریو 

 اتوماتيك
(4/0) 

 خودروسازي مدیران

Arrizo 5 4058 7469 84 1311 1677 28 

60/78 
40/76Arrizo5 

 ايدنده
(9/2) 

 30تا  20

30/96 
90/94Arrizo5 

 توربو
(5/1) 

MVM 110 S 6220 1146 6/81- 600 0 100- 50/40 90/41 (3/3-) 20  30تا 

MVM 530 274 0 100- 0 0 0 - - - 20  30تا 
MVM 550 6279 1499 76- 940 0 100- - - - 20  30تا 

MVM 110-

4CYL 
 30تا  20 - - - 0 0 0 -100 0 36

TIGGO 5 14922 12894 6/13- 3169 4494 8/41 

50/119 
10/115TIGGO5 

(IL) 
(8/3) 

 20كمتر از 

60/123 
90/120TIGGO5 

(IE) 
(2/2) 
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 نام محصول نام شركت

ميزان ساخت  23/3/1397در تاريخ  قيمت )ميليون تومان( توليد انواع خودروي سواري )دستگاه(

 داخل

 )درصد(

 ماهتجمعي تا پايان خرداد ماهتجمعي تا پايان اسفند
 نمايندگي بازار

درصد اختالف قيمت 

 درصد رشد 1397 1396 درصد رشد 1396 1395 نمايندگي و بازار

TIGGO 7 0 3356 - 29 897 1/2993 - - -  20كمتر از 

MVM X22 1138 19824 1642 3639 6104 7/67 

50/67 
50/65X22 

 ايدنده
(19/3) 

 30تا  20

30/77 
58/75X22 

 اتوماتيك
(3/2) 

MVM X33 5950 9499 6/59 2161 1577 27- 50/92 70/90 (2) 20  30تا 

MVM 315 2394 41 3/98- - - - - - - 20  30تا 
MVM 315H 13737 14400 5 2893 2139 1/26- 90/55 70/54 (2/2) 20  30تا 

 30تا  20 - - - - - - -39 5320 8708 برليانس سایپا

 30تا  CS35 4686 11889 7/153 1745 3917 5/124 80 95/74 (7/6) 20چانگان  سایپا كاشان

 كارمانيا
BYD S6 534 2035 281 564 312 7/44- - - - 20  30تا 

BYD F3 0 47 - 0 272 - - - - 20  30تا 

 گروه بهمن

B30 0 4316 - 0 1146 - 80/74 85/69 (1/7) 20 

 H2 0 0 0 0 412 - 145 60/104 (6/38) 20هاوال 

 20 - - - 0 0 0 -100 0 1 لندمارك

، B50آسا 
B50F 

1080 231 6/78- 140 0 100- - - - 20 

 كرمان موتور

 620ليفان 
 1800CC 

359 70 80- 0 0 0 - - - 20 

 20كمتر از  (-5/4)  90/109 105 9675 391 4 16 3257 2805 820ليفان 

 x60 2795 3337 4/19 981 500 49- 79 50/76  (3/3) 20ليفان 

JAC J4 0 20 - 0 0 0 - - - 20  30تا 

JAC J5 8455 1910 4/77- 1388 24 3/98- - - - 20  30تا 
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 نام محصول نام شركت

ميزان ساخت  23/3/1397در تاريخ  قيمت )ميليون تومان( توليد انواع خودروي سواري )دستگاه(

 داخل

 )درصد(

 ماهتجمعي تا پايان خرداد ماهتجمعي تا پايان اسفند
 نمايندگي بازار

درصد اختالف قيمت 

 درصد رشد 1397 1396 درصد رشد 1396 1395 نمايندگي و بازار

JAC S3 0 2935 - 0 3482 - 50/85 90/86  (6/1-) 20  30تا 

JAC S5 20842 20466 8/1- 7864 2293 8/70- 150 50/123 (5/21) 20  30تا 

 30تا  x50 5159 1792 3/65- 788 180 2/77- - - - 20ليفان 

صنعت خودرو 

 آذربایجان

(AZVICO) 

MG 360 MT 40 242 505 36 130 261 71 80/63 (3/11)  20كمتر از 

MG 360 AT 40 235 487 30 18 40- 93 80/88 (7/4)  20كمتر از 

 هاي خودرو دیارسازه
 - - - - - - - - 99 0 سابرینا

Great wall 

M4 
93 77 17- - - - - - - - 

 - - - - - 299 0 0 0 0 كوپا ریگان خودرو

 توليد كل

 خودروهاي چيني سواري ساخت داخل
154752 228934 48 47884 56502 18     

كل توليدي خودروي سواري داخل 

 كشور
1255211 1441577 8/14 290887 317810 3/9     

سهم خودروهاي چيني سواري به توليد 

 كل سواري
3/12 9/15 - 4/16 8/17 -     

     -67 7040 21714 -6/8 70075 76715 واردات خودرو

سهم خودروهاي چيني از بازار خودرو 

 كشور
6/11 1/15 5/3 3/15 4/17 1/2     

 .انجمن خودروسازان و اطالعات بازار محاسبات نگارنده از آمار: مأخذ
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آوري اطالعات از طرف كارشناسان مركز، با نگاهي براساس آمار انجمن خودروسازان و جمع

، سایر خودروهاي شودسازي آن برآورد ميسهم داخليدرصد  40تا  30بين فنگ كه بجز دانگخوشبينانه 

مشخص نشده  دقيقاًاگرچه . يشتر نيستدرصد ساخت داخل ب 30از حداكثر مونتاژي چيني در كشور 

درصد آن  14كه حدود  اما قابل برآورد است، شودميچه قطعاتي شامل سازي، داخليسهم این  است كه

دهند كه جزو ميصندلي تشكيل را نيز قطعاتي مانند تایر، باتري و  و مابقيشود شامل رنگ و مونتاژ مي

، یك محصول چيني دیگر بجز ایران خودرو شركتآیند. حساب ميترین قطعات صنعت خودرو بهساده

 درصد 30تا  20بينبلندي كه كند، شاسيفنگ به نام هایما را نيز در سایت خراسان خود مونتاژ ميدانگ

درصد  16 تا 6بين ، كسر شودرنگ و مونتاژ هم سدرصد  14 این ميزان از كه اگر ساخت داخل داردآن، 

 شود. مين ميأاز مسير واردات ت مابقي قطعات منفصلهو  داخل ات آن ازقطع

د جاي نيز محصوالت چيني را در سبد توليدات خو بر ایران خودرو، سایپا و پارس خودروعالوه

در این . درصدي قرار دارد 30تا  20در محدوده سازي آنها اند و این در شرایطي است كه داخليداده

با  1397ماهه نخست سال در سهشود مونتاژ ميدر پارس خودرو هاي مختلف بين، برليانس كه در مدل

اخل ددرصد ساخت  30تا  20دستگاه رسيد. این مدل نيز از  12232درصدي توليد به تيراژ  38رشد 

و ربن  -در بنيان توسعه صنعت خودروروسازي سایپا . دیگر محصول چيني گروه خودبرخوردار است

300 S  صدي در 124طرفي چانگان با رشد  درصد ساخت داخل است. از 20آریو )چري( است كه حدود

 دستگاه در شركت سایپا كاشان رسيده است. 3917به توليد  1397ماهه نخست سال در سه

 و هاوالچين(  FAW متعلق به شركتخودروهاي ) B30  و B50  گروه بهمن محصوالتي به نام

H2 دروساز . دیگر خونبوده استدرصد  20قطعات آنها بيش از سازي ميزان داخليكند و را مونتاژ مي

دهند هاي چيني تشكيل ميبخش خصوصي یعني كرمان موتور كه بخشي از سبد محصوالتش را مدل

ند. این كنظر ایجاد  سازي را در خودروهاي مورددرصد داخلي 30تا  20در محدوده نيز توانسته تنها 

 .كندهاي مختلف مونتاژ ميمحصوالت ليفان و جك را در مدل ،خودروساز

هاي به مونتاژ خودرواست كه فقط بخش خصوصي صنعت كشور  يسازخودرودیگر مدیران خودرو 

يگو و چين مانند ام وي ام و ت حال حاضر محصوالتي متعلق به چريچيني مشغول است. این شركت در

  .بيشتر كند درصد 30سازي آنها را از مرز نتوانسته داخليهنوز كند و آریزو را مونتاژ مي

ر رقابتي در دليل نبود بازاوضوح دریافت كه بهتوان بهبا مقایسه قيمت كارخانه و حاشيه بازار مي

جود درصد اختالف قيمت و 40 حدوداوال شاسي همچون هایما و هارتباط با خودروهاي شاسي و نيم

 دارد.

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

14 

 سهم خودروهاي چيني مونتاژ داخل از بازار خودروي كشور

سهم خودروهاي چيني مونتاژ داخل در  ،نشان داده شده است نمودار قسمت )الف(گونه كه در همان

درصد نيز  4/17تا  1397ماهه نخست سال درصد بوده است كه این سهم در سه 15، حدود 1396سال 

سهم شركت ایران خودرو و گروه سایپا از خودروهاي  قسمت )ب( همين نموداررشد داشته است. مطابق 

درصد از بازار خودروي كشور در  5/7است كه حدود  درصد است. این بدین معنا 51ژ داخل چيني مونتا

 خودرو و گروه سایپا است.  اختيار خودروهاي چيني مونتاژ داخل شركت ایران

 

 . سهم خودروهاي چيني مونتاژ داخل از بازار خودروي كشور4 نمودار

 
 (الف) (ب)

 .انجمن خودروسازان محاسبات نگارنده از آمار: مأخذ

 

 در ايران خودروهاي چيني سازيداخلي از عدم استقبال

سازي در ایران، به خودروسازان چيني براي داخلي هانگيزنبود به اعتقاد كارشناسان، یكي از دالیل اصلي 

شود. هزینه كمتر واردات در رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طي یك دهه گذشته مربوط مي

است.  سازي قطعات در ایرانها نسبت به داخليچيني عدم انگيزهمقایسه با توليد داخل دیگر دليل 

نياز خود را  قطعات مورد ، ظاهراًر دارندتبحهاي توليد یين آوردن هزینهپا در ها كهعبارت بهتر، چينيبه

كنند و این موضوع مورد در خودروسازي ایران با قيمت كمتري در مقایسه با توليد داخل آنها وارد مي

است كه حتي برخي  صورتيبهست. شرایط ایيد برخي فعاالن صنعت خودرو و كارشناسان نيز أت

جاي توليد محصول در كشور، نياز خود را از مسير واردات )آن هم واردات از ي نيز بهسازان داخلقطعه

 .كنندمين ميأچين( ت
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اخل دتعرفه واردات خودروهاي چيني، در صورت ساخت »معدن و تجارت طبق اعالم وزارت صنعت، 

نجام ادرصد  30سازي تا درصد، معادل یك خودروي كامل است، اما اگر داخلي 20قطعات با كمتر از 

سازي ، ميزان داخلي1397همچنين اگر در سال  .«ندشودرصدي مي 5ها مشمول تخفيف شود، چيني

بابت واردات  درصد باشد، آنها باید معادل یك خودرو كامل، تعرفه 30خودروسازان چيني همچنان تا مرز 

سازي داخلي هاي توليد در ایران، بهتر است طرح افزایشقطعه بپردازند. با توجه به باال بودن هزینه

 هاي چينيطرفا هم ساخت داخل براي خودروهاي چيني با یك سازوكار مشخص و منطقي پيش برود ت

ارند كه با دواقع كارشناسان بيم آن را صرفه باشد و هم مشتریان با افزایش قيمت مواجه نشوند. دربه

خودروهاي  افزایش ساخت داخل قطعات چيني در ایران، هزینه تمام شده توليد باال رفته و در نتيجه،

ي سازي خودروهاشك داخلييد. البته بشتریان برساز آنچه هست، به دست مچيني با قيمتي بيش 

نقل به نفع صنعت وهاي مربوط به حملتواند از ناحيه كاهش ارزبري و پایين آمدن هزینهچيني مي

سازي قطعات چيني در له نيز بود كه داخليئد، با این حال باید مراقب این مسخودرو كشور تمام شو

 .اردات آنها نداشته باشدمجموع هزینه بيشتري در مقایسه با و

 

 1396ماهه سال نسبت به سه 1397ماهه نخست سال . ارزش واردات قطعات منفصله در سه3جدول 

 شرح تعرفه تعرفه رتبه

ارزش دالري 

ماهه اول سه

 1396سال 

ارزش دالري 

ماهه اول سه

 1397سال 

درصد 

تغييرات 

 ارزشي

1 98870312 

قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل 

بنزیني با حجم  8703سواري ردیف 

سي با ساخت داخل سي 2000سيلندر 

درصد  30درصد تا كمتر از  14

 استثناي الستيكبه

251476741 541381964 28/115 

9 98870314 

قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل 

بنزیني با حجم  8703سواري ردیف 

سي با ساخت داخل سي 2000سيلندر 

 استثناي الستيكدرصد و بيشتر به 50

128714552 122391814 91/4- 

10 98870313 

قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل 

بنزیني با حجم  8703سواري ردیف 

سي با ساخت داخل سي 2000سيلندر 

درصد  50درصد تا كمتر از  30

 استثناي الستيكبه

67764934 115427386 33/70 

 

  .ایران اسالمي جمهوري گمركرسمي اینترنتي پایگاه محاسبات نگارنده از آمار :مأخذ
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 عانوا دالر ميليون 780 حدود ،1397 سال نخست هماهسه در 3آمار مندرج در جدول  اساسبر

ارداتي وقطعات خودرو در صدر ليست اقالم دهد واردات شده كه نشان ميعات خودرو به كشور وارد قط

 .داردكشور قرار 

رصد، د 30ميليون دالر قطعات منفصله با ساخت داخل كمتر از  541، 1397 سال نخست هماهسهدر 

 50تر از ميليون دالر قطعه با ساخت داخل كم 115درصد و  50ميليون دالر با ساخت داخل بيش از  122

رصد با د 30تا  14كه بيشترین رشد در گروه قطعات منفصله با ساخت داخل  درصد وارد كشور شده است

اردات ویكي باال رفتن تعرفه  :ثر بوده استؤكه در این افزایش دو عامل م شودمي درصد مشاهده 115

يمت حاشيه شوند و دیگري قخودروهاي كامل كه این گروه از قطعات هم با تعرفه خودروي كامل محاسبه مي

 ميليون تومان تفاوت قيمت با قيمت كارخانه دارند.  100بازار این مدل خودروها كه حدود 

 

 به ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخلمحاس

دليل بري قطعات منفصله وارداتي در خودروهاي چيني مونتاژ داخل بهبا توجه به اینكه محاسبه دقيق ميزان ارز

رسد با استفاده از روش مهندسي معكوس بتوان تقریب نظر ميلذا به ،نبود اطالعات كافي كار دشواري است

درصد از عملكرد كل خودرو و  86لحاظ عملكردي دست آورد. سهم قطعات منفصله بههميزان بمناسبي از این 

 شود. استثناي حاشيه سود را شامل ميدرصد از قيمت تمام شده خودرو به 80لحاظ ارزشي به

 منظور محاسبه ميزان ارزبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل از روش ذیل استفاده شده است:به

 سئله:مفروضات م

 شود.درصد در نظر گرفته مي 20تا  14همراه الستيك بين سهم اتاق رنگ و مونتاژ به معموالً .1

نظر ین ميزان حاشيه سود براساس اظهارشود )انظر گرفته مي درصد در 20حاشيه سود براي شركت  .2

 سازان و محاسبات محقق استخراج شده است(.دبير انجمن قطعه

درصد حاشيه سود در نظر گرفته  20درصد سهم قيمت تمام شده خودرو و  80از كل ارزش خودرو،  .3

 شده است. 

 درصد سهم قطعات منفصله است. 80از قيمت تمام شده خودرو،  .4

 درصد است. 64توان نتيجه گرفت كه سهم قطعات منفصله از كل ارزش خودرو مي 4و  3با توجه به موارد  .5

 تومان در نظر گرفته شده است. 4200 ،ماهه نخست سالسهقيمت ارز مرجع در  .6

با ساخت داخل  8703ميانگين تعرفه قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي بنزیني مشمول ردیف  .7

 درصد.  30تا  20

ماهه نخست بري خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سهفرمول مورد استفاده براي تعيين ميزان ارز

 ارائه شده است:در ادامه  1397سال 
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 = 1397ماهه نخست سال بري خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سهميزان ارز

تيراژ  توليد  × قيمت كارخانه   ×    سهم قطعات منفصله از كل ارزش خودرو   

 قيمت ارز مرجع
−  (ميانگين تعرفه 35 درصد)

 

 ميليون دالر 400 ≈ 1397ماهه نخست سال بري خودروهاي چيني مونتاژ داخل در سهميزان ارز

 

ماهه ر سهدبري خودروهاي چيني مونتاژ داخل هاي در نظر گرفته شده، ميزان ارزبا توجه به تقریب

 ميليون دالر برآورد شده است.  400براساس نرخ ارز مرجع،  1397نخست سال 

 

 گيرينتيجه

مربوط به خودروهاي چيني گرفت كه سهم عمده واردات قطعات منفصله از چين  نتيجه تواندر پایان مي

مونتاژ داخل است و هرگونه تغيير در رویه تخصيص و قيمتگذاري ارز، بر بازار خودرو كه سهم خودروهاي 

تواند موجب بروز و ثير خواهد گذاشت و ميأقطعاً ت ،درصد است 17چيني مونتاژ در داخل آن حدود 

 ها به بازار خودروي كشور شود. تشدید شوك

هاي چهارگانه كاالیي بندي گروهاي )گروه دوم( طبق تقسيمدر گروه كاالهاي واسطه قطعات منفصله

وزارت صمت قرار گرفته است. تا قبل از ارائه بسته جدید ارزي بانك مركزي در قالب بازار ثانویه، ارز 

بسته،  شد كه پس از ارائه اینكنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه ميمينأپرداختي به ت

مين شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن ميزان أاساس نرخ توافقي، ارز مورد نياز آنها تمقرر شد كه بر

بيني پيش ها،سازي قيمتو آزاد بازار ثانویهقيمت ارز  فرضبا  ،بري خودروهاي چيني مونتاژ داخلارز

مواجه شوند. این در صورتي است  چشمگيريقيمت این مدل خودروها در نيمه دوم سال با رشد  شودمي

هاي فعال در این ها، شركترود با عدم استقبال مشتريكه با توجه به قدرت خرید مشتري، بيم آن مي

 هاي اساسي و بيكاري كارگران مواجه شوند.زمينه با بحران

یكسو و  درصد بازار داخل در اختيار خودروهاي با منشأ چيني از 17بنابراین با قرار گرفتن حدود 

چين و  عبارت دیگر واردات كل قطعات خودرو ازدرصد و به 20با ميانگين ساختار داخل آنها حدود 

خودروهاي كشور از ناحيه كه بازار خودرو  شودآشكار مياین حقيقت  ،مونتاژ آن در داخل ازسوي دیگر

هاي حاكميتي خود براي سياستپذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در چيني بسيار آسيب

، موضوع 1404انداز صنعت خودرو در افق دن چشمكرخصوص اصالح و اجرایي صنعت خودروسازي به

درصد پيگيري و  10سالي طور متوسط هاي چيني را بهتعميق عمق ساخت داخل درخصوص خودرو

 ند. كاجرایي 
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