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خودروی گران
 بیمه گران

وقتی خودرو گران می شود، هزینه بیمه بدنه خودرو 
هم متناسب با آن افزایش می یابد و نتیجه اش این 
خواهد بود که برخی مالــکان خودرو از بیمه کردن 
دست می کشــند. پژوهشــکده بیمه در تحقیقی 
همین گزاره را تأیید می کنــد و می گوید: افزایش 
افســار گریخته قیمت خودرو باعث باال رفتن حق 
بیمه و کاهش تمایل بیمه گــذاران به خرید بیمه 
بدنه شده زیرا اگر شــخصی 3سال قبل دارای یک 
خودرو با ارزش 100میلیون تومان بود، امروز ارزش 
همان خودرو به 300میلیون تومــان و حق بیمه 
آن هم تقریبا به 3میلیون تومان رســیده با اینکه 
خودروی یادشده همان خودروی 3سال پیش است 
با اینکه خودرو حتی فرسوده تر هم شده اما مالک آن 
حاال باید 3برابر بیشتر پول بدهد تا خودرو را تحت 

پوشش بیمه بدنه قرار دهد.
نتیجه اینکه از تعداد بیمه های بدنه کاسته می شود 
و این تغییر بیشتر به زیان افرادی است که از سطح 
درآمد پایین و متوسط برخوردار هستند زیرا به دلیل 
مشکالت مالی، دیگر به خرید بیمه نامه بدنه تمایلی 
ندارند. حتی اگر نظریه آبراهام مازلو، نظریه پرداز 
آمریکایی به عنوان پدر روانشناسی انسان گرایانه را 
لحاظ کنیم، مشخص می شود شهروندان یک جامعه 
ابتدا به فکر نیازهای فیزیولوژیک خود نظیر پوشاک، 
خوراک و مسکن هستند و تا زمانی که این نیازشان 
برطرف نشــود، به فکر هزینه کردن نیازهای دیگر 
ازجمله بیمه نخواهند بود و این شهروندان پوشش 
بیمه را از سبد هزینه هایشان خارج می کنند. به واقع 
این تصمیم بیشتر منشأ اقتصادی دارد و تابع افزایش 
قیمت خودرو بر تقاضای بیمه بدنه اثر مستقیم دارد. 
افزون بر این با یک بار تصادف، تخفیف های چندساله 
هم حذف می شود و حتی تخفیف های جذاب برای 
ترغیب خودروسواران به خرید بیمه بدنه هم کمتر 

اثر دارد.

چه باید کرد؟
یکی از گزینه های الزم برای ترغیب و تشــویق به 
خرید بیمه بدنه، طراحی محصوالت جدید مطابق 
با نیاز مشــتریان متناســب با وضعیت اقتصادی 
شهروندان اســت. ازجمله جدید ترین طرح ها که 
توسط برخی شرکت های بیمه عرضه شده، می توان 
به بیمه کیلومتری اشاره کرد به این معنا که میزان 
حق بیمه بدنه متناســب با تردد و پیمایش تعیین 
و دریافت می شود و این پوشش بیمه ای به صورت 
درون شــهری و برون شــهری بر مبنای شاخص 

ریسک تردد سنجیده و محاسبه خواهد شد.
گزینه دیگر تشویق خریداران بیمه بدنه به پوشش 
ریسک نوســان قیمت یا بازار اســت به این معنا 
که به دلیــل افزایش قیمت خودرو، الزم اســت تا 
متناسب با افزایش ارزش وســیله نقلیه بیمه شده 
هم، الحاقیه گرفته شــود تا به هنگام خســارت به 
مشکل برخورد نکنند. واقعیت این است که انتظار 
می رود صنعــت بیمه با درنظر گرفتن مشــکالت 
اقتصادی و اولویت های نیاز طبقات مختلف جامعه، 
اقدام به طراحی بیمه های خرد در رشته بیمه بدنه 
کند و جهت پوشش جهش حق بیمه بدنه به دلیل 
افزایش چشمگیر قیمت خودرو، راهکار این است که 
پوشش های اضافی در هر گروه خودرویی شناسایی 
و برای پوشش ریسک آن خدمات جدیدی طراحی 

و معرفی شود.
نتیجه یک پژوهش نشــان می دهــد: درحالی که 
بیمه بدنه خودرو در اکثر کشورهای دنیا به ویژه در 
کشورهای پیشــرفته، یکی از رشته های پرفروش 
بیمه ای و به عنوان یکی از اصلی ترین پوشش های 
بیمه ای مورد توجه مردم اســت، در کشور ما هنوز 
به جایگاه مطلوب خود نرسیده و تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله زیادی دارد. آمارهای موجود نشان 
می دهد حداکثر 14درصــد خودروها دارای بیمه 
بدنه هستند و به رغم ارائه تسهیالت متنوع و حتی 
نرخ های غیرمتعارف از برخی شــرکت های بیمه، 
هنوز وضع مناسب نیســت و مردم عالقه ای برای 

خرید بیمه بدنه ندارند.
براساس داده های سالنا مه آماری صنعت بیمه، تعداد 
بیمه های بدنه صادرشده از 2میلیون و 486هزار و 
770بیمه نامه در سال 1390به 3میلیون و 871هزار 
و 426بیمه نامه در ســال 1399رسیده که بیانگر 
رشد 55درصدی است اما نکته اینجاست که رشد 
تعداد خودروهای موجود فراتر از این آمارهاســت 
تا جایی که ســهم بیمه بدنه خــودرو از کل بازار 
بیمه از 5.2درصد در سال 1395به 8.9درصد در 
سال 1399رســیده و پس از آن در سال 1400به 

7.7درصد کاهش یافته است.
خرید بیمه بدنــه در ایران برخالف رشــته ثالث 
اجباری نیســت، تردد 836درصد خودروها بدون 
بیمه بدنه نشان می دهد عواملی چون ناتوانی مالی 
خودروسواران، نارضایتی مطلوب از خسارت های 
پرداختی، حجم باالی کسورات اعمال شده پس از 
وقوع حادثه در شکل گیری پدیده بیمه گریزی در 

رشته بدنه خودرو نقش داشته باشد.
بدیهی است که شرکت های بیمه تالش دارند تا با 
فروش بیشتر بیمه بدنه خودرو، هم سهم بیشتری 
از بازار را به دست آورند و هم اینکه ریسک ناشی از 
فروش بیمه شخص ثالث را تعدیل کنند. اما آمارها 
بیانگر این است که غالب شرکت های بیمه برنامه ای 
برای تعدیل پرتفوی خود در رشــته بیمه خودرو 
نداشــته اند تا جایی که تنها برخی شرکت ها نظیر 
بیمه آســیا، تعاون، ایران و پارســیان توانسته اند 
سهم بیمه بدنه را از کل فروش ساالنه خود به باالی 
10درصد برسانند. نتیجه اینکه هرچند صنعت بیمه 
به طور مستقیم نمی تواند باعث تعدیل حق بیمه بدنه 
خودرو در شرایط افزایش قیمت خودرو شود، اما در 
اقتصاد عالوه بر متغیــر قیمت، متغیرهای دیگری 
چون رضایت مشتریان، خدمات متمایز و متفاوت 
متناسب با سنجش ریسک خودروسواران و تفکیک 
آنها از یکدیگر، می تواند راه را برای خرید بیشتر بیمه 

بدنه خودرو هموار سازد. 

رضا کربالیییادداشت
روزنامه نگار
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سرنوشت قیمت خودرو
فرمان نرخ ها تا پایان سال به کدام سو می چرخد؟

بررسی های همشهری نشان می دهد این روزها قیمت  خودرو از 3عامل نرخ دالر، میزان تولید و واردات تأثیر می پذیرد
آمارها نشان می دهد قیمت 
خودروهای داخلی از ابتدای 
امســال تاکنــون به طــور 
میانگین 28.2درصد رشــد 
کرده است. با این حال شتاب صعود قیمت ها در 
2ماه گذشته افزایش یافته؛ اکنون این پرسش 
مطرح است که آیا روند صعودی قیمت ها تا پایان 
ســال ادامه خواهد یافت. به نظر می رسد قیمت 
خودرو در روز های پایانی سال تحت تأثیر 3عامل 
قیمت دالر، میزان تولید و واردات خودروست. 
به گزارش همشــهری، داده های وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نشــان می دهــد نیمی از 
مردم ایران دارای خودروی شــخصی هستند؛ 
آماری که نشــان می دهد خودرو یک کاالهای 
بااهمیت در اقتصاد ایران بوده و نوســان قیمت 
آن برای خانوارهای ایرانی مهم اســت؛ به ویژه 
آنکه از ســال 1397تاکنون خــودرو بار دیگر 
به یک کاالی ســرمایه ای تبدیل شــده است؛ 
به معنای اینکه مــردم در کنار کاربری مصرفی 
ایــن کاال، از آن به عنوان کاالیی کــه می تواند 
تورم را هم پوشــش دهد، استفاده می کنند. در 
چنین شرایطی تازه ترین آمارها از روند قیمت 
خودروها از ابتدای امسال تاکنون نشان می دهد 

قیمت خودروهای داخلی به طــور میانگین از 
ابتدای امسال تاکنون 28.2درصد افزایش یافته؛ 
البته در این میان قیمت برخی خودرو ها حتی 
بیش از نرخ میانگین افزایش یافته است. طبق 
این اطالعات، قیمت 11درصــد از خودروهای 
داخلی بیش از 40درصــد افزایش یافته و حتی 
قیمت یک محصول متعلق به شرکت زامیاد تا 
49درصد افزایش را تجربه کرده اســت. در این 
مدت همچنین قیمت 22درصد از خودروهای 
داخلی بین 30تــا 36درصد افزایــش یافته و 
41درصد از خودرو های داخلی نیز رشدی بیش 
از 20درصد را تجربه کرده اند. این میزان رشــد 
قیمت خودرو در ســبد دارایی خانوارهایی که 
دارای خودروی شــخصی هستند، تأثیر زیادی 
داشته است. اکنون این پرســش مطرح است 
که آیا روند صعودی قیمت ها تا پایان سال ادامه 

خواهد یافت یا خیر؟

عوامل سه گانه
اطالعات موجود نشــان می دهــد قیمت انواع 
خودرو در ماه های آینده و به ویژه تا پایان امسال 
تحت تأثیر 3عامل میزان تولید و عرضه، واردات 

و قیمت دالر است.

آمار هــا حاکــی از آن اســت کــه جمع کل 
خودرو های سواری تولید شده در 8ماه امسال 
به مرز 670هزار دستگاه رسیده که این میزان 
15درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است 
و نشان می دهد تعداد خودرو های سواری تولید 
شــده در 8ماه امســال 87هزارو 262دستگاه 
بیشــتر از 8ماه پارســال بوده است. محاسبات 
نشان می دهد شرکت های خودرو ساز از ابتدای 
امســال تاکنون هر ماه به طور میانگین 84هزار 
دستگاه خودروی سواری تولید کرده اند و انتظار 
می رود درصورتی که میانگین تولید در سطوح 
فعلی حفظ شــود، میزان تولیــد خودروهای 
ســواری در ســال جاری از مــرز یک میلیون 
دســتگاه فراتر رود که باالترین رکورد در چند 
سال گذشته محسوب می شود. طبق آمار های 
موجود جمع تولیــد خودرو های ســواری در 
سال 1399معادل 900هزار دستگاه و در سال 
گذشته 865هزار دستگاه بوده است. طبق این 
اطالعات، میزان عرضه یا فروش خودرو نیز در 
سال جاری به تناسب تولید افزایش یافته، همه 
اینها به معنای آن اســت که تــداوم رویه فعلی 
تولید و عرضه خودرو می توانــد بر قیمت انواع 
خودرو در ماه های آینده تأثیر زیادی داشــته 

باشد؛ زیرا سوابق سال های گذشته نشان می دهد 
هر زمان عرضه خودرو افزایــش یافته، قیمت 

خودرو نیز در بازار آزاد تعدیل شده است.
عامل دومی که می تواند بر قیمت خودرو تا پایان 
ســال تأثیر داشته باشــد، واردات خودروهای 
خارجی است. طبق برنامه ریزی وزارت صنعت 
قرار اســت تا پایان امســال یک میلیــارد دالر 
خودروی خارجی وارد شــود. برآورد می شــود 
با تخصیــص این میزان ارز کمتــر از 100هزار 
خودروی خارجی وارد بازار ایران شود. این میزان 
عرضه خودرو با توجه به آنکه مسئوالن وزارت 
صنعت قبال سطح تقاضای ساالنه خودرو را در 
ایران بین یک تا1.5میلیون دســتگاه ارزیابی 
کرده بودنــد، می تواند بر قیمت خــودرو تأثیر 
داشته باشد. البته باید به این نکته توجه کرد که 
برای اثرگذاری بیشتر، قیمت این خودروها بعد 
از ورود به ایران نباید با رشد زیادی مواجه شوند 

که فعال در این زمینه تردید هایی وجود دارد.

اثر دالر
این اما همه ماجرا نیست و عامل دیگری نیز در 
قیمت خودرو نقش دارد که می تواند حتی اثر 
2عامل قبلی را خنثی کند. به زعم کارشناسان 

عامل دیگری که اثر تعیین کننده ای بر قیمت 
خودروها دارد، روند نرخ دالر است.

آمارهــا نیز نشــان می دهد بیــن قیمت ها در 
بازارهای خودرو و ارز همبســتگی وجود دارد 
و قیمت خودرو در طول ســال های گذشــته 
تحت تأثیر رشــد نرخ دالر افزایش یافته است. 
داده های مربوط بــه بازار ارز نشــان می دهد 
نرخ هر دالر آمریکا از ابتدای امســال تاکنون 

دست کم 37درصد رشد کرده است.
برآورد برخی کارشناسان بر این است که منحنی 
نرخ ارز تحت تأثیر رشــد حجم نقدینگی، رشد 
کسری بودجه و افزایش تنش های دیپلماتیک 
می تواند تا پایان سال همچنان شیب صعودی 
داشــته باشــد. چنانچه این پیش بینی محقق 
شود، قیمت انواع خودرو می تواند از این ناحیه 
تحت تأثیر قرار گیرد. به بیان بهتر در شرایطی 
که از یک ســو افزایش عرضه و واردات خودرو 
می تواند به کاهش قیمت خودرو منجر شود، در 
مقابل، رشد نرخ ارز می تواند این اثرات کاهشی 
را خنثی کند و حتی شــاید روند بازی در بازار 
خودرو به گونه ای ترسیم شــود که دست دالر 
برای تعییــن قیمت ها در آینــده قوی تر از هر 

عامل دیگری باشد.

 چشم اندازبازار 
خودروهای خارجی پس از واردات

  مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با همشهری
 از حاشیه ها و احتماالت بازار خودروهای وارداتی سخن گفته است

ایرانی ها 
چه خودرو هایی می  خرند؟

بررسی های همشهری نشان می دهد 31درصد از خودرو های
 صفر کیلومتر فروخته شده در 8ماه امسال مربوط به گروه پژو بوده است

درصد تغییرمقدار تغییرنیمه آذر 1401اول سال 1401نوع خودرو
295،000،000440،000،000145،000،00049.15وانت پادرا پالس

EF7 260،000،000379،000،000119،000،00045.77سمند
C3 1،020،000،0001،485،000،000465،000،00045.59سیتروئن

1،550،000،0002،200،000،000650،000،00041.94پژو 508
1،115،000،0001،580،000،000465،000،00041.70پژو 2008

1،005،000،0001،420،000،000415،000،00041.29کیا سراتو 2000
326،000،000460،000،000134،000،00041.10سمند EF7 دوگانه سوز

720،000،000980،000،000260،000،00036.11هایما اس 5 توربو اتوماتیک
810،000،0001،100،000،000290،000،00035.80هایما اس 7 توربو پالس 

880،000،0001،190،000،000310،000،00035.23پیکاپ دوکابین فوتون دیزل
188،000،000252،000،00064،000،00034.04وانت آریسان

1،370،000،0001،830،000،000460،000،00033.58سوزوکی ویتارا اتومات
(S5( 690،000،000920،000،000230،000،00033.33هایما اس 5 توربو

277،000،000369،000،00092،000،00033.21پژو پارس
345،000،000458،000،000113،000،00032.75پژو پارس دوگانه سوز

393،000،000520،000،000127،000،00032.32دنا پالس ساده
264،000،000348،000،00084،000،00031.82پژو 206 تیپ 2

275،000،000362،000،00087،000،00031.64وانت زامیاد
366،000،000480،000،000114،000،00031.15پژو 207 پانوراما

395،000،000515،000،000120،000،00030.38تارا دنده ای
310،000،000403،000،00093،000،00030.00وانت زامیاد گازسوز

(S7( 795،000،0001،030،000،000235،000،00029.56هایما اس 7 توربو
271،000،000350،000،00079،000،00029.15رانا پالس
LX 262،000،000337،000،00075،000،00028.63سمند

309،000،000395،000،00086،000،00027.83رانا پالس پانوراما
355،000،000453،000،00098،000،00027.61پژو 207 دنده ای

352،000،000448،000،00096،000،00027.27دنا )تیپ 1)
157،000،000198،000،00041،000،00026.11پراید 151

CS35 618،000،000775،000،000157،000،00025.40چانگان
475،000،000595،000،000120،000،00025.26دنا پالس اتوماتیک توربو

182،000،000227،000،00045،000،00024.73تیبا 2

درصد تغییرمقدار تغییرنیمه آذر 1401اول سال 1401نوع خودرو
179،000،000222،000،00043،000،00024.02تیبا

311،000،000384،000،00073،000،00023.47سورن پالس
280،000،000345،000،00065،000،00023.21پژو GLX 405 دوگانه سوز

GLX 405 265،000،000325،000،00060،000،00022.64پژو
SLX 405 306،000،000375،000،00069،000،00022.55پژو

E2 445،000،000545،000،000100،000،00022.47رنو تندر
540،000،000659،000،000119،000،00022.04پژو 207 اتوماتیک پانوراما

525،000،000640،000،000115،000،00021.90تارا اتوماتیک
EX 192،000،000234،000،00042،000،00021.88ساینا دنده ای

LX 249،000،000303،000،00054،000،00021.69رانا
196،000،000238،000،00042،000،00021.43ساینا s دنده ای

1،030،000،0001،250،000،000220،000،00021.36رنو کپچر
458،000،000554،000،00096،000،00020.96دنا پالس دنده ای توربو 

590،000،000710،000،000120،000،00020.34رنو تندر پالس اتوماتیک
415،000،000497،000،00082،000،00019.76وانت زامیاد دیزل
R 198000000237،000،00039،000،00019.70کوییک دنده ای

169،000،000202،000،00033،000،00019.53پراید 131
192000000229،000،00037،000،00019.27کوئیک دنده ای

S 206،000،000243،000،00037،000،00017.96کوئیک دنده ای
178،000،000207،000،00029،000،00016.29سایپا 151 پالس

533،000،000615،000،00082،000،00015.38پژو 207 اتوماتیک
850،000،000980،000،000130،000،00015.29پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی

ELX 278،000،000320،000،00042،000،00015.11سمند سورن
182،000،000209،000،00027،000،00014.84تیبا صندوق دار پالس

G 340،000،000390،000،00050،000،00014.71شاهین
187،000،000214،000،00027،000،00014.44پراید 111

430،000،000490،000،00060،000،00013.95آریو
202،000،000230،000،00028،000،00013.86تیبا 2 پالس

510،000،000570،000،00060،000،00011.76رنو تندر پالس دنده ای
216،000،000240،000،00024،000،00011.11ساینا پالس دنده ای 

281،000،000303،000،00022،000،0007.83کوئیک اتوماتیک پالس

میزان تغییرات قیمت انواع خودرو از ابتدای امسال تاکنون - ارقام به تومان

خالصهگزارشها

 ایرانی ها در 8ماه 
امسال 137هزار 

میلیارد تومان برای 
خرید خودروهای 

صفر کیلومتر داخلی 
هزینه کرده اند

 خانواده کوئیک 
به لحاظ تقاضا در 
بازار خودروهای 
صفر کیلومتر در 
جایگاه دوم قرار 

دارد

 آمارها نشان 
می دهد در بازار 
صفرکیلومترها 
میزان استقبال 

از 2خودروی تارا 
و هایما در حال 

افزایش است

 قیمت خودروهای 
داخلی از ابتدای 

امسال تاکنون 
به طور میانگین 

28.2درصد رشد 
کرده است

 قیمت 11درصد از 
خودروهای داخلی 

در 8 ماه امسال 
بیش از 40درصد  
قیمت 22درصد 

خودروها بین 30تا 
36درصد و نرخ 
41درصد از آنها 

نیز رشدی بیش از 
20درصد را تجربه 

کرده  است

 قانون وزارت 
صمت را مکلف 

کرده در افق سند 
چشم انداز 20ساله 
یعنی تا پایان دولت 

سیزدهم، راه را برای 
واردات فناوری های 

جدید و مستقل 
تولید خودرو با 

همکاری شرکت های 
معتبر خودروسازی 

جهان یا به صورت 
سرمایه گذاری 

مشترک با 
شرکت های فعال 

موجود فراهم سازد

سیاست دولت و 
مجلس این است 
که خودرویی وارد 

شود که بتواند نیاز 
بخش قابل توجهی 

از اقشار جامعه 
متوسط را تامین 

کند و به همین 
دلیل اولویت با 

خودروهای تا سقف 
10هزار یورو خواهد 

بود


