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عض��و هیاترئیس��ه مجلس با بیان اینکه خودروس��ازان باید ب��ا افزایش تیراژ
تولی��د عطش بازار خ��ودرو را برطرف کنند ،اظهارک��رد :هرچند وزارت صنعت،
معدن و تجارت سخن از حذف قیمتگذاری دستوری خودرو میگوید اما حذف
قیمتگذاری جایی معنا دارد که تسهیالتی برای واردات در نظر گرفته شود.
علیرض��ا س��لیمی در گفتوگو ب��ا خانه ملت درباره توقف ط��رح فروش فوری
خودروس��ازان ،گف��ت :قیمتهای زیگزاگ��ی و افزایش و کاه��ش بهای خودرو
موجب آس��یب به بازار و متضرر ش��دن مردم میش��ود؛ هرچند وزارت صنعت،

معدن و تجارت سخن از حذف قیمتگذاری دستوری خودرو میگوید اما حذف
قیمتگذاری دستوری جایی معنا دارد که تسهیالتی برای واردات در نظرگرفته
شود.
نماین��ده مردم محالت و دلیجان در مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان اینکه
س��ازکار قیمتگذاری خودرو باید مشخص شود ،افزود :از آنجا که درحالحاضر
بازار عطش دارد خودروسازان باید با افزایش تیراژ تولید ،نیاز بازار را تامین کنند.
ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه عطش بازار خودرو را باید با

تولید انبوه و باکیفیت برطرف کرد ،ادامه داد :در اعالم سیاس��تها باید بهگونهای
عمل شود که شوک قیمتی به بازار وارد نشود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخی مس��ائل خارج از
صنعت خودرو بر بازار خودرو اثرگذار است ،اضافه کرد :نقدینگی موجود در کشور
هر بار به سمت یکی از بازارهای مسکن ،خودرو ،ارز ،طال و ...حرکت میکند و در
شرایط کنونی که حرف از ساخت یک میلیون مسکن بهمیان آمده ،سرمایههای
سرگردان به سمت بازار خودرو حرکت کرده است.

صنعت خودرو گرفتار در راهکارهای سلیقهای

بورس هم دردی از بازار خودرو دوا نمیکند
مایه گذاشتن از جیب مردم بهجای رفع هزینههای سربار

فاطمه امیراحمدی
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بازار خودرو با هزاران گره و چند ده راهکار س�لیقهای با س�نگینی
کفه به سمت خودروساز روبهرو است.
بهگفته کارشناس�ان نه راه�کار ثبتنام با پیشش�رطهای دهگانه
چارهکار اس�ت ،نه عرضه خودرو به بورس .مش�کل فعلی تیراژ پایین
تولید است که باید علت آن مشخص شود .خودروساز عنوان میکند
با شرایط فعلی نقدینگی امکان افزایش تیراژ وجود ندارد .شرکتهای
خودروس�از تاکید دارند با زیان در حال تولید هس�تند؛ از اینرو باید
نرخ خودرو افزایش پیدا کند تا تیراژ تولید آمار قبل را داشته باشند.
مدتی اس�ت موضوع عرضه خودرو در بورس مطرحشده تا بتوان با
این راهکار که در هیچ کشوری هم تجربه نشده  ،بازار خودرو بسامان
شود.
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در این راس��تا و به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی
ایران ،خودروهایی که مش��مول قیمتگذاری نیستند ،منعی برای عرضه
در بورس کاال ندارند و مذاکراتی برای عرضه این خودروها در بورس کاال
انجام شده است.
ج��واد جهرمی درباره عرضه خودرو در ب��ورس کاال عنوان کرد :در این
روند ،خودرو به دو بخش تقس��یم میش��ود؛ بخش اول ،خودروهایی که

عکس :آیدا فریدی

صنع��ت خودرو ب��ه معنای خودروس��ازی
و قطعهس��ازی تحتفش��ار زیادی قرار دارد
و همین امر سببش��ده چش��م امید فعاالن
این صنعت به سیاس��تهای گشایشی دولت
سیزدهم باشد .سیاستهای که بتواند آنها را
از ورطه فعلی رها و به سمت و سویی هدایت
کند که قطعهسازان در چشمانداز کاری خود
میبینند.
برای تحقق این چشمانداز ،نخستین انتظار
قطعهس��ازان از دولت سیزدهم این است که
سیاس��ت و برنام��ه مدون و مش��خصی برای
صنعت خودرو داش��ته و از همه مهمتر آنکه
برنامه ارائهشده ،واقعبینانه و قابل اجرا باشد.
از سوی دیگر ،سیاستگذاران خود را ملزم به
اجرای آن بدانند .اگر چنین امری در دستور
کار دول��ت قرار گیرد ،به ط��ور قطع صنعت
خودرو و قطعه توس��عه داش��ته و پیش��رفت
خواهند کرد.
منفع��ت سیاس��تهای ش��فاف ،روش��ن،
واقعبینان��ه و پای��دار ای��ن خواه��د ب��ود که
س��رمایهگذاران و فعاالن اقتص��ادی توانمند،
تمایل و انگیزه برای سرمایهگذاری در صنعت
خ��ودرو پی��دا میکنند و این هم��ان چیزی
اس��ت ک��ه در خودروس��ازی و قطعهس��ازی
ب��ه آن نیاز دارن��د .اما هنگامیک��ه برخی از
سیاستگذاریها غلط باشد که از نمونههای
آن میتوان به قیمتگذاری خودرو از س��وی
نهادی دیگر غیر از تولیدکننده اش��اره کرد،
سرمایهگذار جرأت و جسارت سرمایهگذاری
پیدا نمیکن��د و این امر مانع جدی بر س��ر
راه توسعه این صنعت پیشران در کشور شده
است.
انتظار دیگری که قطعهس��ازان کش��ور از
دولت سیزدهم دارند ،این است که در زمینه
واردات قطعات نظارت بیش��تری انجام شود.
فع��ال بخش خصوصی ک��ه وارد حوزه تولید
در صنع��ت قطع��ه ش��ده ،آین��ده خوبی را
ب��رای این بخش متصور بوده و س��عی کرده
با ه��دف جلوگیری از خروج ارز از کش��ور و
حرکت به س��مت خودکفایی سرمایهگذاری
کند ،بنابراین ض��رورت دارد این بخش مورد
حمایت جدی سیاستگذار و وزارت صنعت،
معدن و تجارت قرار گیرد.
طرح نهضت تعمیق ساخت داخل با تالش
زنجیره تامین و فعاالن صنعت قطعه در حال
اجراست و در این راستا سرمایهگذاری زیادی
انجامش��ده؛ بنابراین نباید با واردات بیرویه
این سرمایهها با چالش مواجه شوند.
اگر دولت س��یزدهم ،سیاستهای خود را
در قبال صنعت خ��ودرو و زنجیره تامین آن
ش��فاف و روش��ن بیان کند ،آینده خوبی در
انتظار این بخش خواهد بود ،زیرا قطعهسازان
ب��ا انگیزه خودکفایی تم��ام تالش خود را در
شرایط سخت تحریمی بهکار بستند تا تولید
بدون وقفه ادامه داشته باشد.
ب��ا تحق��ق سیاس��تهای کالن در صنعت
خ��ودرو میت��وان پیشبینیه��ای مثبت و
خوش��بینانهای برای اقتصاد کش��ور داش��ت
ام��ا اگ��ر چنین اتفاق��ی رخ نده��د و برخی
سیاس��تهای غلط گذش��ته ادامه پیدا کند،
این صنعت با چالشه��ای جدیتری روبهرو
خواهد شد.
ش��رایط و رویه فعلی فشارهای زیادی را بر
قطعهس��از وارد کرده و ای��ن امر نگرانکننده
است.
هنگامیکه کشور با محدودیت ارزی روبهرو
میش��ود از زنجیره تامی��ن و تولیدکنندگان
قطع��ات خ��ودرو خواس��ته میش��ود که به
س��مت خودکفایی و س��رمایهگذاری در این
ح��وزه حرکت کند ،و در این میان ،وعدهها و
مشوقهای حمایتی زیادی داده میشود ،اما
زمانیکه وضعیت ارزی کش��ور دوباره بهبود
پیدا میکند ،سیاس��تگذار تم��ام تعهدات و
وعدههای خ��ود را فراموش و س��رمایهگذار
را ب��ه حال خ��ود رها میکن��د .در حالی که
س��رمایهگذاری مالی و زمان��ی زیادی صرف
شده که خود باری بر دوش اقتصاد و صنعت
کشور بوده است.
اگر میخواهیم در صنعت قطعه پیش��رفت
کنیم و توس��عه مورد انتظار محقق شود باید
تمام بخشها در کن��ار یکدیگر قرار گیرند و
سیاس��تگذار و مدیران ارشد دولتی تولید و
فعاالن اقتصادی را تنها نگذارند .اگر تالشها
در راس��تای خودکفایی و کاهش وابس��تگی
صنع��ت خ��ودرو دیده ش��ود ،بخش��ی از راه
توسعه را رفتهایم.

خودرو و قطعه

معضل امروز بازار خودرو کاهش عرضه اس��ت .در واقع کمبود تیراژ تولید
و کاهش حجم عرضه به بازار سببش��ده نرخ در بازار روند افزایشی داشته
باشد .راهکار این معضل هم افزایش تولید است ،نه کشف نرخ در بورس

مش��مول قیمتگذاری و تحت نظارت نهادهای دولتی هس��تند و س��ایر
خودروهایی که مش��مول قیمتگذاری دس��توری نمیش��وند .جهرمی
درب��اره مزایایی عرض��ه خودرو در بورس کاال گفت :ب��ا عرضه خودرو در
ب��ورس کاال ،فاصله قیمتی بین بورس و ب��ازار نصیب کارخانه و منجر به
شفاف شدن فرآیند فروش میشود.
وی تصری��ح کرد :یکی دیگر از مزایای��ی عرضه خودرو در بورس کاال،

التهاب بازار چگونه از بین میرود؟
محمدرض��ا نجفیمن��ش ،رئیس انجم��ن تخصصی
صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعهس��ازان خودرو
کشور درباره وضعیت نرخ خودرو عرضهشده به بورس
به
گف��ت :در اینباره باید دید نتیجه جلس��ه
تصمیمگی��ران چیس��ت ام��ا آنچه مهم اس��ت عرضه
خودرو در بازار س��رمایه نیست .برای ساماندهی بازار
خودرو باید اجازه داده شود ،نرخ خودرو را تولیدکننده
با توج��ه به نرخ بازار تعیین کن��د .وی افزود :هر قدر
دخالت در حوزه نرخ خودرو بیش��تر باش��د ،ش��رایط
بغرنجت��ر از وضعی��ت فعل��ی خواه��د ش��د؛ بنابراین
توصی��ه فعاالن صنعت خ��ودرو این اس��ت که دولت
در قیمتگ��ذاری خودرو مانند س��ایر کاالها دخالتی
نداش��ته باشد .اگر اینگونه ش��ود ،التهاب بازار از بین
م��یرود .او اظهارک��رد :هر چه دخال��ت دولت در این
فرآیند بیش��تر باشد ،امکان اصالح در این حوزه کمتر
خواهد بود.
 قیمتگذاری آزاد و جبران زیان انباشته
رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهس��ازان خ��ودرو کش��ور ب��ا بیان اینک��ه نرخ
نهای��ی باید نرخ تمامش��ده بهاضافه  ۱۰درصد س��ود
باش��د ،گفت :در این صورت ،ش��رکتهای خودروساز
میتوانند ادامه حیات داش��ته باش��ند .این در حالی
اس��ت که در ش��رایط فعلی گویا هر خودروس��از یک
خ��ودرو را با  ۵۰تا  ۶۰میلیون توم��ان پول در داخل
آن تحویل مش��تری میدهد .به ای��ن معنی که زیان
تولیدکنن��ده در هر خ��ودرو بین  ۵۰ت��ا  ۶۰میلیون
تومان اس��ت .نجفیمنش در پاس��خ به این پرس��ش
که آیا با  ۱۰درصد س��ود ،زیان انباش��ته حدود ۱۰۰
ه��زار میلیارد تومانی صنعت خودرو جبران میش��ود،
گفت :اگر قیمتگذاری خودرو بهدس��ت خودروس��از
انج��ام ش��ود پ��س از ح��دود نی��م ده��ه اگ��ر زیان
جدیدی تحمیل نش��ود ،این خس��ارت قاب��ل جبران
است.
 قیمت قطعات ساالنه بهروز میشود
رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه

ش��فاف ش��دن قرارداد بی��ن طرفین اس��ت .در این میان ،ضم��ن اینکه
ه��ر دو طرف ب��ه تعهدات عمل میکنند ،خودروس��از نی��ز از  ۲۰درصد
معافیت بر عملکرد به میزان کاالیی که در بورس فروختهش��ده اس��تفاده
میکند.
وی گف��ت :با ورود خودرو به بورس کاال ،ن��رخ خودرو در بورس رقمی
بین نرخ کارخانهای آن و بازار خواهد بود.

واکاوی معضل بازار در بخش عرضه

و قطعهس��ازان خودرو کشور
ب��ا بی��ان اینکه خودروس��از
هر س��ال ن��رخ قطع��ات را
اص�لاح میکن��د ،ادامه داد:
اگ��ر قیمتها بهروز نش��ود،
قطعهس��از نمیتوان��د قطعات خط تولید را س��ر زمان
مقرر تحویل دهد و روند تولید خدش��هدار میش��ود.
او اظهار کرد :اگر نرخ خودرو با س��ود باشد ،مطالبات
زنجی��ره تامین هم بهموقع پرداخت خواهد ش��د .پول
تزریق ش��ود ،دیرکرد ارسال قطعات هم وجود نخواهد
داشت.
 فرصتها و تهدیدهای قیمتگذاری آزاد
نجفیمن��ش با بیان اینکه راهکار حل مش��کل بازار
خودرو ،بورس��ی کردن محصوالت نیس��ت ،ادامه داد:
اگ��ر قیمتگذاری آزاد ش��ود دیگر ش��اهد صفهای
طوالنی برای خرید خودرو ب��ه نرخ کارخانه نخواهیم
بود زیرا بسیاری در صف ثبتنام و قرعهکشی هستند
تا از مابهالتفاوت نرخ کارخانه و بازار س��ود یکش��به
کس��ب کنند .رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کش��ور در ادامه با
اش��اره به مزیت بعدی آزادس��ازی نرخ خودرو افزود:
در این صورت ،فقط خری��دار واقعی برای خرید اقدام
میکند و بهمرور نرخ بازار نیز اصالحش��ده و قیمتها
روند کاهش��ی خواهد داش��ت .بهاین ترتیب در مدت
 ۲ت��ا  ۳ماه میتوان امی��دوار بود نرخ ب��ازار فروکش
کن��د .این فعال صنع��ت قطعه با بی��ان اینکه عرضه
خودرو در بورس هیچ سابقهای در جهان ندارد ،گفت:
چرا باید در کش��ور ب��ا توجه به وضعیت آش��فتهبازار
خودرو راهکارهایی را تجربه کنیم که در هیچ کشوری
سابقه اجرا نداشته است .نجفیمنش عنوان کرد :بورس
ب��ازاری برای عرضه و خرید با تناژ باالس��ت .به عنوان
مثال ،خری��دار متقاضی خرید ب��االی  ۱۰۰هزار تنی
اس��ت .حال پرسش این اس��ت که چرا یک فرد برای
خرید یک خودرو باید فرآیند دشوار خرید از بورس طی
کند.

در ادام��ه ابوالفض��ل خلخالی ،عضو هیاتعلمی دانش��گاه
علم و صنعت و مدرس مهندس��ی خودرو درباره تاثیر عرضه
خودرو به بورس در نرخ آن به
گفت :در کالن موضوع،
عرضه خودرو به بورس راهکار عاقالنهای نیس��ت ،زیرا فلسفه
راهاندازی بازار سرمایه برای عرضه مواد اولیه بوده ،نه محصول
نهایی .این کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا بیان اینکه عرضه
خودرو مش��کل نرخ آن را به نفع مصرفکننده حل نمیکند،
گفت :نخس��ت الزم اس��ت معضل موش��کافی شود و سپس
براس��اس گرههای موجود راهکار پیشنهاد شود .او ادامه داد:
همان طور که همه میدانند معضل امروز بازار خودرو کاهش
عرض��ه به بازار اس��ت .در واقع کمبود تی��راژ تولید و کاهش
حجم عرضه به بازار س��بب ش��ده نرخ در بازار روند افزایشی
داش��ته باش��د .راهکار این معضل هم افزایش تولید اس��ت.
چرا بهجای پرداختن به اصل موضوع ،میخواهیم مشکلی به
مش��کالت قبل اضافه کنیم .این مدرس دانشگاه تاکید کرد:
در این راس��تا خودروس��از باید مجاب شود تا تیراژ خودرو را
افزایش دهد.
 نقدینگی سرگردان ،چالش دوم
عضو هیاتعلمی دانشگاه علم و صنعت در واکاوی معضل
بازار خودرو به نقدینگی س��رگردان اش��اره کرد و گفت :این
حجم نقدینگی هر بار سر بازاری خاص درمیآورد .حال اگر
خودرو در بورس عرضه شود ،این نقدینگی برای خرید اقدام
نمیکند؟ در این راس��تا بهتر اس��ت تصمیمگیران و مدیران
دولتی راهکار منطقی داش��ته باش��ند که معض��ل جدید به
مش��کالت قبل افزوده نشود .او گفت :سوداگر بهدنبال سود
بیشتر است و نظامهای مالی باید در اینباره سیاست درست
داش��ته باشند .این در حالی است که عرضه خودرو به بورس
مش��کل فعلی بازار خودرو را پیچیدهتر میکند؛ بنابراین باید
علتیابی و دلیل اصلی مشکل رفع شود.
 راهکاری برای خروج از قیمتگذاری دستوری
خلخال��ی ب��ا بیان اینکه باید مش��کل عرض��ه خودرو حل
شود ،عنوان کرد :اگر مدیران شرکتهای خودروساز قادر به
افزایش تیراژ تولید نیس��تند نیاز است با مدیری با توانمندی
باال جابهجا ش��وند .در حالحاضر ش��رکتهای خودروس��از
مدعی هس��تند برای باال بردن تولید نیاز است تا نرخ خودرو

افزایش پیدا کند تا نقدینگی بیشتر
به خودروسازی تزریق شود .این در
حالی اس��ت که برخی مواقع اتفاقا
عرضه قطرهچکانی میش��ود تا نرخ
خودرو به س��قف مورد نظر برس��د.
خلخال��ی گفت :با توجه به روند فعل��ی حاکم بر تولید حتی
عرضه خودرو مشکلگش��ا نخواهد ب��ود و بهطور قطع بهنفع
مصرفکننده تمام نخواهد شد .در واقع بهنوعی خودروساز با
پیش کش��یدن سخن عرضه خودرو در بورس بهدنبال خارج
ش��دن از قیمتگذاری دستوری اس��ت .وی اضافه کرد :یکی
از اهداف ش��رکتهای خودروساز نزدیک کردن نرخ کارخانه
به نرخ بازار است تا بتواند زیانهای خود را پوشش دهد.
 چارهای جز قیمتگذاری وجود ندارد
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در ادامه س��خنان خود با
بیان اینکه خودروسازی صنعتی دولتی است و دولت باید به
فکر مردم باش��د ،گفت :بهطور قطع اگر نرخ کارخانه افزایش
پیدا کند به تناس��ب آن نرخ بازار ه��م روند صعودی خواهد
داشت.
س��ال گذش��ته خودروس��ازان با رقمهای  ۱۱تا  ۱۵هزار
میلیارد تومان زیان انباشته روبهرو بودند اما با عرضه خودرو
به بورس مش��کلی از وضعیت فعلی آنه��ا حل نمیکند .این
مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد :مسئله بورسی شدن خودرو
بهنوعی دور زدن قیمتگذاری دس��توری اس��ت اگرچه برای
ش��رایط عادی قیمتگذاری دس��توری عاقالنه نیست اما با
توجه به جنگ اقتصادی فعلی کش��ور چ��ارهای جز این امر
وجود ندارد.
 برخوردهای سیاسی
خلخال��ی در ادامه به گالی��ه گفت :کدام دولت در س��ال
اول مدیریت خود نرخ کاالها را افزایش داد که ش��رکتهای
خودروساز انتظار افزایش نرخ محصوالتشان را دارند.
دولت س��یزدهم بهدنبال ثب��ات در بازار اس��ت و این امر
ب��ا افزایش نرخ خ��ودرو منافات دارد؛ از ای��نرو برخوردهای
سیاس��ی و فشار به دولت برای باال رفتن نرخ خودرو بازخورد
خوبی نداشته و راهکار مناسب برای جبران زیانهای انباشته
صنعت خودرو نیست.

سخن پایانی
بنابر این گزارش موافقان عرضه خودرو به بورس در
صورتی این طرح را موفق میدانند که نرخ کارخانه به
نرخ بازار نزدیک شود.
این یعنی همان خ��ارج کردن قیمتگذاری خودرو
از س��وی نهادهایی مانند س��تاد تنظیم بازار است .به
گفته کارشناس��ان بازار خودرو در واق��ع با این ترفند
قانونی ،شرکتهای خودروساز بهدنبال خارج شدن از
قیمتگذاری دستوری هستند.
موافقان معتقدند برای نجات شرکتهای خودروساز

بای��د روند قیمتگذاری در اختیار تولیدکننده باش��د
در حال��ی که در ب��ازار انحصاری این ام��ر حتی برای
خودروس��از س��م اس��ت ،زیرا ق��درت رقاب��ت را از او
میگیرد.
ش��اید در کوتاهمدت خودروساز به منافع مورد نظر
که در ش��رایط فعلی خارج ش��دن از زیاندهی اس��ت،
برس��د اما بهط��ور قطع در میانمدت آس��یب این امر
روزبهروز بیشتر خواهد شد .به این ترتیب که در بازار
جهانی حرفی برای گفتن خواهد داش��ت و از فناوری

جهان جا میماند.
بس��یاری از مخالفان طرح عرض��ه خودرو در بورس
و کش��ف نرخ در ای��ن ب��ازار عنوان میکنند ریش��ه
مش��کل بازار آش��فته خودرو در کمبود عرضه اس��ت
و راه��کار آن برقراری تعادل بین عرضه و تقاضاس��ت
و در این راس��تا خودروس��ازان باید تی��راژ را افزایش
دهن��د .بنابراین بهج��ای افزودن معضل��ی جدید به
مش��کالت قبلی ،بهتر اس��ت راهحل متناسب با علت
چالش پیش��نهاد ش��ود .برخی از کارشناسان با بیان

اینک��ه ب��ا آزمونوخط��ا نمیتوان به موفقیت دس��ت
یافت ،عنوان کردند بورس محلی برای عرضه کاالهای
موردنیاز تولید (مواد اولیه) است که با تناژ باال عرضه
و خریداری میشود؛ تا به امروز معامله خودرو در بازار
سرمایه در هیچ کشوری تجربه نشده است.
بنابرای��ن ب��رای دس��تیابی ب��ه نتیجه در ش��رایط
تحریمی فعلی بهتر اس��ت از راهکارهای آزمودهش��ده
استفاده و شرکتهای خودروساز را مجاب به افزایش
تیراژ کرد .در صورت تمرد مدیریتها باید تغییر کند.

