
کنندهبخش تولیدکننده و مصرفمقایسه متوسط تورم قیمتی وسایل نقلیه موتوري در دو 

1397-1396هاي طی سال

سـازي درخصـوص   گیـري و شـفاف  مرکز آمار ایران به منظور تـامین نیازهـاي آمـاري کـاربران و کمـک بـه تصـمیم       
هـاي  کنـد. اجـراي طـرح   منتشـر مـی  تولیـد و هـاي قیمـت متنـوعی را    شـاخص ها،سطح عمومی قیمتروند تغییرات  ــدهشــاخص قیمــت مصــرف" ــراي بخــش "و "کنن ــده ب ــف اقتصــاديشــاخص قیمــت تولیدکنن جــزء "هــاي مختل

باشد.هاي جاري و مستمر مرکز آمار ایران میفعالیت
در محاسـبات مربـوط بـه    دهنـد. هاي قیمـت ابـزار مناسـب جهـت محاسـبه تـورم را در اختیـار مـا قـرار مـی          شاخص

تـوان دو نـوع کلـی و متفـاوت     مـی تورم، بسته به اینکـه اطالعـات قیمـت مربـوط بـه کـدام نـوع از معـامالت باشـد         
در تـورم مصـرف کننـده قیمـت پرداختـی توسـط خانوارهـا        کننـده را تعریـف کـرد.   تورم تولیدکننـده و تـورم مصـرف   

ر تـورم تولیدکننـده قیمـت دریـافتی توسـط تولیدکننـدگان       براي خرید کاالهـا و خـدمات مـدنظر اسـت در حالیکـه د     
هـاي داللـی   شـود. قیمـت تولیدکننـده شـامل هزینـه     بابت فروش کاال یا خدمت در محـل تولیـد در نظـر گرفتـه مـی     

هــاي مربــوط بــه حمــل و نقــل کــاال نبــوده در حالیکــه در قیمــت پرداختــی توســط اي و همچنــین هزینــهو واســطه
ها لحاظ خواهند شد.هزینهگان این کنندهمصرف

کننـده و تولیدکننـده   تـورمی مشـاهده شـده در دو بخـش مصـرف     هـا و اختالفـات   مقایسه نتایج حاصل از ایـن طـرح  
، آگـاهی و  اقتصـادي هـاي مختلـف   هـاي کـاالیی و بخـش   گـروه ،تـر هـم در سـطوح تفصـیلی   هم در سـطح کـل و   

ـ  را به ما در خصـوص رونـد حرکـت قیمـت    کافیدانش  گیـري صـحیح و بـه    ده خواهـد داد کـه بـا تصـمیم    هـا در آین
.ها گرفته خواهد شدعدم توازنو ها، کمبودها موقع جلوي بسیاري از بحران

1397و 1396هاي در سالکننده و تولیدکننده مقایسه میانگین تورم خودرو و قطعات آن در دو بخش مصرف
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خرید انواع خودرو تولید وسایل نقلیه موتوري
اتاق وسایل نقلیه تولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه موتوري و موتور آن ها



بـازار خـودرو و قطعــات خـودرو در ســال گذشـته، هـم در بخــش تولیـد و هــم در بخـش خریـد یــا مصـرف نهــایی،          
رونـد تغییـرات   "خریـد انـواع خـودرو   "تالطم و نوسانات بسیاري را تجربه کرده اسـت. طبـق نمـوادر فـوق، منحنـی      

عــات قیمــت پرداختــی دهــد کــه بــا اســتفاده از اطالکننــده نشــان مــیمیــانگین تــورم خــودرو را در بخــش مصــرف
تولیـد  "، "تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوري    "هـاي  توسط خانوارهـا جهـت خریـد خـودرو محاسـبه شـده اسـت. منحنـی        

رونـد  بـه  "هـا تولیـد قطعـات و ملحقـات بـراي وسـایل نقلیـه موتـوري و موتـور آن        "و "اتاق وسایل نقلیه موتـوري 
اشـاره دارد کـه بـا اسـتفاده از اطالعـات قیمـت فـروش        هـاي مـذکور   تولیدکننـده در فعالیـت  تغییرات میانگین تـورم 

گیردند.   درب کارخانه مورد محاسبه قرا می
اعــداد تــورم در دو 1397تــا فصــل بهــار 1396-1397در بــازه زمــانی دو ســاله شــودهمــانطور کــه مشــاهده مــی

در دو رمیشـکاف تـو  ،1397بـا گذشـت زمـان طـی سـال      باشـند ولـی  بخش مصرفی و تولیدي به هم نزدیـک مـی  
خریـد خـودرو در بخـش مصـرفی و     هـاي  بخش مصـرفی و تولیـدي افـزایش یافتـه و باعـث اخـتالف سـطح قیمـت        

کننـده خریـد   میـانگین تـورم قیمـت مصـرف    شـده اسـت.  يتولیـد هـاي فـروش ارائـه شـده در بخـش      سطح قیمـت 
اسـت ایـن در حالیسـت    درصـد در فصـل زمسـتان رسـیده     54,0بـه  1397درصد در فصـل بهـار   5,4انواع خودرو از 

درصـد در فصـل   30,9درصـد در فصـل بهـار بـه     5,9که تورم قیمت درب کارخانه تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوري از     
باشد.زمستان رسیده که بسیار کمتر از تورم بخش مصرفی می

آن در کنـار وبـا ایـران شـد   خـارجی خودروسـازي يهـا ها که به تدریج باعث قطـع همکـاري شـرکت   اعمال تحریم
باعـث اعمـال شـوك بـه بـازار خـودرو ایـران        ،که بـا ممنوعیـت واردات خـودرو نیـز همـراه بـود      باال رفتن قیمت ارز

.اندهشد
ــاال رفــتن قیمــت خودروهــاي وارداتــی، خودروســازان داخلــی نیــز درخواســت     ــازار خــودرو و ب ــه ب ــا ورود شــوك ب ب

نشــدقیمـت خودروهــاي داخلـی صـادر    مناسـب و متناسـب  مجـوز افــزایش هـا را کــرده ولـی چـون    افـزایش قیمـت  
دادنـد و ایـن تصـمیم خودروسـازان باعـث اخـتالف معنـادار       تولیدکنندگان خودرو عرضـه خـودرو را در بـازار کـاهش    

.شددر بازار از کارخانه قیمت خودرو
در "تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوري    "و "خریـد انـواع خـودرو   "اخـتالف تـورم گـروه کـاالیی     همانطور که اشاره شد، 

شــاید ، بــا وجــود ثبــات نســبی در بــازار ارز همچنــان در حــال افــزایش اســت.  1397طــول دو فصــل پایــانی ســال 
هـاي رسـمی فـروش    هـا و نماینـدگی  هـاي یـک سـویه کـه تنهـا در کارخانـه      در کنتـرل بتواندالیل این اختالف را 

اي و نظــارت بــر عرضــه خــودرو توســط ســازندگان، تقاضــاهاي واســطهخــودرو امکــان پــذیر اســت، عــدم کنتــرل و 
هـاي خریـد   و در نهایـت سـایت  ، انتقال خریدهاي آتی در بازار بـه زمـان حـال بـه دلیـل شـرایط بـازار       داللی گسترده

کنند، توضیح داد.هاي غیرواقعی و ملتهب را در بازار اعالم میو فروش اینترنتی که قیمت
تولیـد  خـودرو و تـورم بوجـود آمـده در     انـواع  بیشـتر تـورم قیمـت خریـد     و نزدیکـی راهـی در خصـوص هم آخرنکته 
-کـه بیـانگر ایـن اسـت کـه شـرایط حـاکم بـر بـازار آن         باشـد میوسایل نقلیه موتوري و اتاقملحقات،قطعاتانواع 

باشد.خودرو میتولید ها متفاوت از 


