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طرح «س�اماندهی صنعت و بازار خودرو» پس از رفتوبرگش�تهایی در انتظار ابالغ و اجراس�ت؛ اجرایی که
مخالف�ان و موافقانی دارد .برخی از اجرایی نش�دن طرح میگویند و اینک�ه حجم صادرات خودرو و قطعه ،آمار
باالیی نبوده که به ازای ارز حاصل از آن ،خودرو وارد ش�ود .البته در اینباره برخی مس�ئوالن دولتی هم عنوان
کردهاند در حوزه واردات ،مسئله خارج کردن بازار از انحصار و رقابتی کردن بازار خودرو بوده است.
عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسالمی هم بیان کرده بود ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز به این امر
که ارز حاصل از صادرات در صنعت خودرو عدد باالیی نخواهد بود که بتوان به تعداد موردنیاز بازار ،خودرو وارد
کرد ،معتقدند این طرح فرصتی  ۳تا  ۴س�اله برای صنعت خودرو اس�ت تا در ارتقای کیفی محصوالت و کاهش
قیمت تمامشده خودرو تالش کند .در صورت تحقق این امور ،خودروساز میداند واردات انجام خواهد شد.
ابتدای هفته ،س��خنگوی شورای نگهبان اعالم کرد این
ش��ورا با ماده ( ۴موضوع واردات خودرو) طرح ساماندهی
صنعت و بازار خودرو مخالفتی ندارد و ایرادهای گذشته که
مربوط به منشأ ارز بود ،رفع شده است .پیشتر هنگامیکه
ط��رح واردات خ��ودرو (اوایل پایی��ز) در مجلس در حال
تصوی��ب بود ،خبرهایی از اعت��راض بانک مرکزی بر یکی
از بندهای آن حکایت داش��ت؛ اینکه بانک مرکزی واردات
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 آیا پس از اصالح بند  ،۴طرح ساماندهی صنعت
و بازار خودرو همچنان از س�وی برخی نهادها دارای
ابهام است؟
این مصوب��ه با نام «س��اماندهی بازار خودرو» س��الها
درگیر تدوی��ن و اصالح بوده و ماههای پایانی مجلس دهم
باالخره نهایی و برای ش��ورای نگهبان ارسال شد .این شورا
ایرادات��ی به بن��د  ۴مصوبه مجلس قبل داش��ت در نتیجه
مصوبه برگش��ت خ��ورد و پیگیری این ط��رح در مجلس
یازدهم ادامه یافت .ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون
صنایع و معادن موردبررس��ی قرار گرفت و اصالح ش��د .با
رفع ایرادات ،راهکارهایی برای واردات خودرو هم پیشنهاد
شد.
در ادامه مصوبه پس از نهایی ش��دن و رأی آوردن مجدد
برای ش��ورای نگهبان ارسال شد .ش��ورا ایرادی به مصوبه
وارد نک��رد اما چن��د ابهام در این زمین��ه مطرح کرد .یکی
از پیش��نهادها برای واردات خودرو ،اس��تفاده از ارزی بود
که منش��أ داخلی نداش��ت .هدف این بود که ایرانیان مقیم
خارج ،چنانچه تمایل به س��رمایهگذاری در کش��ور دارند،
این امر در حوزه واردات خودرو انجام شود .البته در اینباره
بانک مرکزی به مسئله اعتراض و اظهار نگرانی کرد.
 دلیل نگرانی بانک مرکزی چه بود؟
مدیران بان��ک مرکزی نگ��ران بودند اف��رادی ارزهای
موج��ود در ب��ازار را جمعآوری و ب��ا روشهایی به خارج از
کش��ور منتقل کنند و در ادامه با استفاده از همین ارزهای
داخلی ،خودرو وارد ش��ود .نگرانی از این بابت بود که توازن
ارزی در کش��ور بهم بریزد؛ بنابراین بخ��ش واردات بدون
منشأ ارز داخلی از طرح حذف شد .ابهامات شورای نگهبان
بررس��ی و پس از رایگیری در صحن علنی مجلس دوباره
برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
برهمین اس��اس چند روز پیش ،س��خنگوی ش��ورای
نگهبان اعالم کرد ابهامات رفع شده و این شورا ایراد قانون
اساسی و شرعی نسبت به طرح ندارد .گفتنی است شورای
نگهبان از دو منظر مصوبات مجلس ش��ورای اس�لامی را
موردبررس��ی قرار داده و تایید یا رد میکند؛ نخست اینکه
مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی نباشد و دیگر اینکه با
شرع مقدس تضاد نداشته باشد.
 صحبتهای�ی مط�رح اس�ت که هی�ات عالی
نظ�ارت مجمع تش�خیص مصلحت نظام نس�بت به
اصل موض�وع واردات خودرو ایراد گرفته و در واقع
مخال�ف واردات خودرو اس�ت .ای�ن موضوع چقدر
حقیقت دارد؟
سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد مصوبه از نظر شورا
تایید ش��ده است .اما مطلبی از س��وی هیات عالی نظارت
مجمع تش��خیص مصلحت نظام مطرح ش��ده است و این
هی��ات که بر اجرای سیاس��تهای کلی ک��ه در مجمع به
تصویب میرس��د ،نظارت دارد ،موضوعی را موردپرسش
قرار دادند که درباره آن از س��وی مجلس به شورای نگهبان
توضیحات کاملی ارائه شد.
 ابهام�ی ک�ه از س�وی هی�ات عال�ی نظ�ارت
مطرحش�ده مربوط به کدام بخ�ش از طرح واردات
خودرو بوده است؟
این ایراد مربوط به مصوبه قبلی مجلس شورای اسالمی
بوده که پیش��نهاد ش��ده بود واردات بدون انتقال ارز انجام
شود .آنها در اینباره گفته بودند واردات به این شکل مغایر
با سیاستهای کلی کشور اس��ت .در حالحاضر چبه این

بدون ذکر منش��أ ارز و استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از
کش��ور را زمینه رانت و گرانی دالر در بازار میدانس��ت ،با
آن مخالف��ت کرده و طی نامهای این اعتراض را به س��مع
نمایندگان مجلس رس��انده بود .ام��ا با این وجود ،طرح در
صحن علنی مجلس رأی آورد و برای شورای نگهبان ارسال
ش��د .در ادامه شورای نگهبان روی همین مسئله انگشت
گذاش��ت و عنوان ک��رد موضوع دارای ابهام اس��ت و طرح
دلیل که مصوبه در برگش��ت دوم به مجلس یازدهم اصالح
ش��ده ،پیشبینی میش��ود ابهام این هیات عالی هم رفع
ش��ده اس��ت .حتی اگر بر فرض ،ایراد هی��ات عالی نظارت
هم پابرجا باش��د ،تصمیمگیرنده نهایی در تایید مصوبات
مجلس ،ش��ورای نگهبان است .در واقع اگر شورای نگهبان
موض��وع را تایی��د نکرده ب��ود و دوباره مجل��س بر مصوبه
خ��ودش اصرار میک��رد در آن زمان مصوبه به مجمع برده
و در آنج��ا تصمیمگیری میش��د اما چ��ون در حالحاضر
ابهامات و ایرادات ش��ورای نگهبان رفعشده مشکلی برای
ابالغ و اجرای مصوبه وجود ندارد .به نظر میرس��د بهزودی
ش��ورای نگهبان بهطور رسمی به مجلس اعالم میکند که
مصوبه موردتایید است .در ادامه رئیس مجلس هم موضوع
را برای درج در روزنامه رس��می به دولت ابالغ میکند و در
نهایت پس از  ۲۰روز از درج در روزنامه رس��می الزماالجرا
خواهد بود.
 عنوان میش�ود ص�ادرات خ�ودرو و قطعه در
اندازهای نیس�ت که به ازای ارز حاصل از آن خودرو
وارد ش�ود .در اینب�اره برخی نماین�دگان مجلس
گفتهاند ک�ه این مصوبه فرصتی برای ش�رکتهای
خودروس�از ب�وده ت�ا بیش�تر روی کیفی�ت و نرخ
تمامشده کار کنند و چنانچه این امور محقق نشود،
واردات انجام خواهد شد .این موضوع چقدر صحت
دارد؟
شاید مصوبه فعلی مجلس درباره واردات خودرو به ازای
ص��ادرات خودرو ،قطعه و قوای محرکه نیاز تمام کس��انی
ک��ه مطالبه واردات خودرو داش��تند را تامین نکند اما باید
بپذیریم در ش��رایط فعلی کشور ،یک گام رو به جلو است.
نکت��ه دوم اینکه ش��اید برخی اطالعات کمت��ری از حوزه
خودرو دارند عنوان کنند کش��ور صادرات خودرو یا قطعه
ندارد.
 یا اینکه صادرات ،عدد قابلتوجهی برای تامین
ارز موردنیاز برای واردات خودرو با توجه به نیاز بازار
نیست.
بله .این موضوع از س��وی کس��انی مطرح میشود که در
این حوزه تخصص یا اطالع��ات الزم را ندارند .الزم به ذکر
اس��ت که در  ۴سال گذشته حدود  ۱۴۰میلیون دالر قطعه
از کشور صادر شده است.
  ۱۴۰میلی�ون دالر ص�ادر در مدت  ۴س�ال
عدد بزرگی نیست.
توجه داش��ته باشید این عدد برای شرایط سخت تحریم
ب��وده که فرصته��ای ایدهآلی برای ص��ادرات به خارج از
کشور در اختیار صنعتگران نبوده است.
دوم اینکه تم��ام ظرفیتهای صنعت قطعه کش��ور در
این مدت فع��ال نبوده و با طرح «نهضت تعمیق س��اخت
داخل» این ظرفیتها فعال شدهاند .البته هنوز هم بخشی
از ظرفیتهای قطعهسازی کشور فعال نیستند.
کش��ور ظرفیتهای بزرگی در حوزه قطعهس��ازی دارد
ک��ه اگر حمایت ش��ود یا خ��ود این واحده��ای صنعتی با
س��رمایهگذاری ظرفیتهای خال��ی را فعال کنند ،بهطور
قطع ،ظرفیت ما در بخش صادرات افزایش خواهد یافت.
نکته س��وم اینکه گفته میشود قطعات داخل از کیفیت
الزم برخ��وردار نبوده و در بازار جهانی مش��تری ندارند .به
اعتقاد من ،این تصور اش��تباه اس��ت ،زی��را در حالحاضر
قطعات خودروهای داخلی از نوع چینی ،بسیار بهتر است.
در حوزه تولید ،کیفیت س��طحبندی شده و صنعتگران در

عکس:

وقت��ی با نش��انههای عارض��های مواجهیم ،ضروری اس��ت با
شناس��ایی دقیق نش��انهها به تعریف روشن مس��ئله بپردازیم و
سپس با شناس��ایی ریش��ههای بهوجودآورنده مس��ئله ،روی
روشهای حل و مهار مس��ئله متمرکز ش��ویم .بدیهی است اگر
در همان گام نخست ،نشانهها را به رسمیت نشناسیم و لجوجانه
مش��غول پاک کردن آنها شویم ،مس��ئله همچنان به قوت خود
باقی خواهد ماند.
صنعت خودرو ،حال و روز مناس��بی ندارد ،بس��یاری ،کاهش
می��زان تولی��د و افزای��ش قیمتها را ب��ه ش��رایط تحریم ربط
میدهند اما بیش��ک ریشه این میزان از شکنندگی و ناپایداری
در ش��رایط صنعت��ی کش��ور را باید در کاس��تیهای ناش��ی از
راهبرده��ای بلندمدت بهکارگرفته در این صنعت جس��توجو
کرد ،کاس��تیهایی که حتی اگر تحریمها نی��ز نبود دیر یا زود،
صنعت خودرو کش��ور را دچار بحران میکرد .حال اگر بپذیریم
ریش��ه وضعیت جاری ،ش��کنندگی و ناپایداری صنعت خودرو
کش��ور اس��ت ،میتوان با تمرکز بر عوام��ل بهوجودآورنده این
وضعیت به حل ریش��های مس��ئله پرداخت .در اینجا به اختصار
به دو ریش��ه اصلی بهوجودآورنده وضعیت جاری اشاره میشود:
ال��ف :تس��لط الگوی توس��عه خودکفایی محص��ول خارجی به
ج��ای الگوی طراحی و توس��عه محصوالت با برن��د خودی؛ اگر
ب��ه تاریخچ��ه صنعت خودرو کش��ور نگاهی بیندازی��م ،الگوی
مس��لطی از توس��عه بیش از باقی الگوه��ا خودنمایی میکند و
آن هم گس��ترش داخلیس��ازی یک محصول خارجی در طول
زمان (خودکفایی محصول) و سپس در خوشبینانهترین حالت،
توس��عه محصوالت جدید بر پایه محصول داخلیس��ازی شده
اس��ت .اما اجرای این الگو ،دیگر بهدالیل تغییر و تحوالت حادث
در مدل کس��بوکار حاکم بر صنع��ت خودرو جهان ،قابل تداوم
نیست .یعنی در صنعت خودروسازی جهان ،انتقالی اساسی در
نوع نگاه به زنجیره تامین ،از رویکرد س��لطهجویانه خودروس��از
ب��ه زنجیرهتامی��ن ( )Adversarialب��ه رویک��رد تعامل��ی
( )collaborativeرخ داده است ،مدل حاکم بر صنعت خودرو
جهان رابطهای تعاملی است که براساس استراتژی برونسپاری
خودروس��ازان ( )TIERINGش��کل گرفته اس��ت؛ بنابراین
این خودروساز نیس��ت که تولیدکننده و صاحب تمام قطعات و
زیرمجموعههایش اس��ت ،بلکه خودروساز با اتحاد استراتژیکی
که با قطعهس��ازان خود ایجاد کرده ،عمال ش��راکتی پایدار را در
طراحی و توسعه محصول بنا میکند؛ یعنی خودروساز تضمین
میکن��د که با برند خ��ود بتواند مثال یک میلی��ون خودرو را در
بازارهای هدف خود بفروش��د و بهواس��طه قراردادهای تضمین
خری��دی که با زنجی��ره تامین خود ب��رای تامین مجموعههای
مشخصی به تیراژ تعیین شده میبندد ،هر یک از قطعهسازان در
طراحی و توس��عه سیستمهای مرتبط ،شریک میکند بنابراین
دیگر نمیتوان از خودروساز خارجی انتظار داشت در قراردادی
با خودروساز داخلی ،امکان داخلیسازی میزان باالیی از زنجیره
ارزش را متعهد ش��ود ،زیرا الزم است خودروساز خارجی حافظ
منافع ش��رکای اس��تراتژیک خود یعنی قطعهس��ازان خارجی
باش��د و از اینرو میتوان گفت رویای دس��تیابی به میزان باالی
داخلیس��ازی در قراردادهای خودرویی پس از برجام نیز عمال
غیرقابل تحقق بود .پس راهحل چیس��ت؟ بیش��ک راهحل در
س��رمایهگذاری روی طراحی و توسعه محصوالت با برند خودی
به جای تکیه بر داخلیسازی محصوالت خارجی است ،شاید به
همین دلیل اس��ت که با وجود آنکه همه غولهای خودروسازی
دنی��ا در ب��ازار چین حض��ور دارند و ب��ه تولی��د در داخل چین
میپردازند .خودروس��ازان چینی هر س��اله مبال��غ هنگفتی را
صرف طراحی و توس��عه محصوالت با برند خودی میکنند ،زیرا
طراحی و توس��عه محصول ،کلید دستیابی پایدار به تمام ارزش
نهفته در زنجیره ارزش یک محصول است .ب -سیاستگذاری
نادرس��ت تعرفهای کش��ورکه زمینه را برای رش��د مونتاژکاری
خودروه��ای چینی مهیا کرده اس��ت .سیاس��تی که س��یگنال
نادرس��تی به خودروسازان در راستای توسعه کسبوکار مبتنی
بر واردات  CKDخودروها و مونتاژ آنها ،به سبب سود مصنوعی
ایجادشده از تفاوت تعرفههای بین مونتاژ صرف و واردات خودرو
تکمیلش��ده ( )CBUمیدهد .در حالیکه سهم مونتاژ از نرخ
خودرو برای خودروهای پرتیراژ ،کمتر از  ۷درصد اس��ت (یعنی
ارزشاف��زوده مونتاژ در زنجی��ره ارزش خودرو کمتر از  ۷درصد
اس��ت ).میزان تعرفه واردات قطعه به یکباره به میزان  ۶۰درصد
کمتر میشود ،این یعنی ما برای مونتاژکاری صرف مشوق قائل
ش��دهایم ،حال آنکه مونتاژ خودرو عمال ارزشافزوده چندانی در
داخل کش��ور ندارد (نه شغل قابل مالحظهای ایجاد میکند ،نه
زمینه را برای توس��عههای آینده و بلندمدت فراهم میکند و نه
حتی به انتقال دانش فنی میانجامد ).و البته بس��یاری از عناصر
زنجیره ارزش که در کش��ور بهوجود آمدهاند (مانند قالبسازان
و )...از دایره زنجیره ارزش بیرون میمانند .هر دو عامل ریشهای
یادش��ده سببش��ده خودروس��ازان به جای تکیه بر طراحی و
توس��عه محصوالت با برند خودی ک��ه همانا رمز پایداری تولید،
عرضه و توسعه صنعتی پایدار است ،به تولید و مونتاژ محصوالت
خارجی رو بیاورند ،بنابراین نشانههایی که با آن مواجه هستیم،
میراث سیاستگذاری صنعتی کشور است ،پاک کردن نشانهها
ب��ا تاوانی که مصرفکنن��ده میپردازد ،مس��ئلهای که صنعت
خودرو کش��ور با آن مواجه اس��ت را تغییر نخواهد داد ،تحریمها
تنها نش��انههای عارضه را پررنگتر به م��ا نمایاندهاند .از اینرو
میتوان به تحریمها بهعنوان فرصتی برای بازنگری استراتژیک
در برنامههای توس��عه صنعتی کش��ور ،نگریست ،فرصتی که به
گمان نگارنده میتواند با خودباوری و مس��ولیتپذیری بیش��تر
دریچ��های به س��مت احیای صنعت خودرو کش��ور ب��ا تکیه بر
طراحی و توسعه محصوالت داخلی باشد.

عرضه
قطره چکانی راهکار
خودروسازان
برای گرانی

نایبرئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با
بی��ان اینکه هر چه خودروهای کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار
عرضه ش��ود ،سودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد ،گفت :وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت فعال بهجای برنامهریزی برای افزایش تیراژ
تولید ،در گام نخس��ت برای تکمیل خودروهای موجود در پارکینگ
خودروسازان اهتمام ورزد.
سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خانه ملت درباره عرضه نشدن
خودرو اظهارکرد :خودروسازان بهدنبال افزایش نرخ خودرو هستند و
برای تحقق این مهم راهکارهای مختلفی دارند که یکی از این راهها

عرضه نکردن خودرو اس��ت ،درحالحاضر حدود  ۸۰هزار خودرو در
پارکینگ خودروسازان وجود دارد و شرکتهای خودروسازی اهتمام
ویژهای برای تکمیل این خودروها ندارند.
این نماینده مجلس یازدهم ب��ا بیان اینکه هرچه خودروهای کف
پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه ش��ود ،س��ودآوری بیشتری
برای خودروس��ازان دارد ،افزود :این ش��رکتها به مشتریمداری و
جل��ب رضایت مردم بیتوجه هس��تند و فقط ب��ه بنگاهداری توجه
میکنند.
وی اضاف��ه کرد :از آنجا که تولید داخل نمیتواند پاس��خگوی نیاز

بازار باش��د ،باید با واردات مدیریتش��ده ،از یکسو عرضه خودرو به
ب��ازار را افزایش داد و از س��وی دیگر ،انحصار ب��ازار را از بین برد .با
تحقق این مهم خودروس��ازان نیز ناچار هس��تند کیفیت خودروهای
تولید داخل را ارتقا دهند.
حس��ینی تصریح کرد :وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت فعال بهجای
برنامهری��زی ب��رای افزایش تیراژ تولید به می��زان  ۳میلیون خودرو،
در گام نخس��ت ب��رای تکمی��ل خودروه��ای موج��ود در پارکینگ
خودروسازان اهتمام ورزد ،زیرا باعرضه این تعداد خودرو تا حدودی
عطش بازار کاهش مییابد.

ب��ه مجلس برگش��ت خ��ورد .در نهایت هم ب��ا حذف این
بن��د بهعنوان یکی از ش��روط واردات خودرو ،طرح مجدد
برای ش��ورای نگهبان ارس��ال ش��د .در ادامه س��خنگوی
ش��ورای نگهبان با بی��ان اینکه ابهامات رفع ش��ده ،اعالم
کرد از نظر ش��ورای نگهبان ط��رح ایراد و ابهامی ندارد .اما
س��خنانی حاک��ی از مخالفت ش��ورایعالی هیات نظارت
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اصل موضوع (واردات
سطوح گوناگونی از بس��یار باکیفیت تا بسیار بیکیفیت با
قیمتهای متف��اوت تولید قطعه یا ه��ر محصول دیگری
دارن��د .امروز بازار لوازم یدکی خودرو از قطعات به نس��بت
کمکیفیت چینی پر شده و در خودروهای داخلی استفاده
میشود ،چطور است که نمیتوانیم قطعات خوب داخلی را
وارد بازارهای یدکی جهانی کنیم؟ مجلس در بازدیدهایی
که از برخی واحدهای تولید قطعه داشت ،کیفیت برخی از
محصوالت در س��طح مطلوبی بود .قطعات باکیفیت تولید
داخل ،حتما بازار خواهند داشت.
معتق��دم فرصت��ی که مجلس ش��ورای اس�لامی برای
واردات خ��ودرو به وج��ود آورده ،ابتدا ممکن اس��ت تمام
سلیقهها را تامین نکند اما ظرفیت خوبی در صادرات برای
صنعتگران بهویژه قطعهسازان فراهم کرده است.
یکی از ایراداتی که قطعهس��ازان همیش��ه داش��تهاند
این بوده که خودروس��ازان با قطعهس��ازان خاصی قرارداد
میبندند و بیش��تر تامین قطعات موردنی��از خط تولید از
سوی قطعهس��ازان خاص انجام میش��ود .اگر این سخن
صحت داش��ته باش��د ،باید س��ایر قطعهس��ازان ظرفیت
تولی��د را متمرکز بر ص��ادرات کنند .به این ترتیب در قبال
این ظرفی��ت داخلی ،صادرات داش��ته و واردات خودرو را
انج��ام دهن��د .در ادامه این قطعهس��ازان میتوانند رقیب
خودروس��ازان شوند و تکاپوی بیشتری برای افزایش تیراژ
و ارتقای کیفی محصوالت داش��ته باشند؛ بنابراین فرصت
مغتنمی برای صنعت قطعه کش��ور خواه��د بود .عالوه بر
اینکه در صادرات خودرو هم همچنان بازارهایی داریم.
در عراق ،افغانس��تان و ...صادرات خودرو انجام میشود.
سالهاس��ت خودروهای ایرانی در این کشورها تردد دارند
و میتوانیم از ظرفیت بازار این کش��ورها هم برای افزایش
ص��ادرات قطعه بهره ببریم؛ بنابرای��ن در حوزه خودرو هم
میتوانیم ظرفیتهایی را ایجاد کنیم .با نیازسنجی از بازار
این کشورها میتوان مدلهای موردنظر را برای آنها تولید
و تامین کنیم.
در ح��وزه واردات خودرو نباید نگاه فقط در حوزه تنظیم
بازار باشد و اینکه خأل عرضه و تقاضا پر شود .یکی از اهداف
این موضوع بود که درس��ت است .اما موضوع دیگر در نظر
گرفتن س��لیقه مردم بوده که به هر ح��ال برخی بهدنبال
خرید خودرویی متفاوت از آنچه در داخل ساخته میشود،
هس��تند .در این راستا نمیتوان مردم را منع و مجبور کرد
از محصوالت داخلی استفاده کنند.
در ب��ازار خودرو ،تنوع س��لیقه وج��ود دارد و باید به هر
ترتیب این س��لیقهها پاسخ داده ش��ود .موضوع دیگر هم
مس��ئله ایجاد رقابت در بازار داخل اس��ت .خودروس��ازان
داخل مانند س��ایر صنای��ع باید در بازار احس��اس رقابت

خودرو) ش��نیده میشود که مس��ئله واردات خودرو را در
دستاندازی دیگر قرار داده است .حال باید دید در نهایت
سرنوش��ت ماده  ۴طرح س��اماندهی صنعت و بازار خودرو
چه خواهد ش��د؟ در ادامه
گفتوگویی با حجتاله
فیروزی ،عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی در راس��تای واردات خودرو داش��ت که در ادامه
میخوانید.
کنند .ش��رکتهای خودروس��ازی باید بدانند اگر کیفیت
محص��والت را افزای��ش ندهند ،به هر حال ش��رکتهایی
هس��تند که جایگزین آنها خواهند ش��د و س��هم آنها را از
بازار کم میکنند.
ش��اید برخی در کوتاهمدت این تصور را داش��ته باشند
که ای��ن امر (واردات خ��ودرو) به ضرر تولید اس��ت اما در
بلندم��دت واردات خ��ودرو به نفع تولی��د خواهد بود ،زیرا
تولیدکنن��ده میداند در کنارش رقیب��ی وجود دارد و اگر
نتوان��د در کیفیت ،تنوع و نرخ رضایت مش��تریان را جلب
نکن��د ،دیگ��ری ج��ای او را میگی��رد .به ای��ن ترتیب در
متناسبس��ازی قیمت ،انجام به موق��ع تعهدات ،کیفیت،
استاندارد و ...در رقابت حاصل میشود.
 با طرح واردات خودرو قرار اس�ت هم نیاز بازار
داخل تامین شود و هم این بازار از انحصار خارجشده
و رقابتی شود .اما این پرسش پیش میآید که وقتی
واردکننده خودرو ،در مجموعه خودروساز ،زنجیره
تامین یا قطعهسازان نیز حضور دارند بهراحتی قادر
به مدیریت بوده که مثال چه خودرویی با چه قیمتی
وارد شود .آیا این شیوه عملکرد ،انحصار در انحصار
ایجاد نمیکند؟ بسترس�ازی برای رفع رانت و ایجاد
تعهد برای خودروساز انجام شده است؟
مصوب��ه مجلس هی��چ انحص��اری برای خودروس��از و
قطعهس��از ایجاد نک��رده ،اینکه مثال منحصرا قطعهس��از
میتوان��د خودرو وارد کند یا خودروس��از فق��ط میتواند
خ��ودرو ص��ادر و در قبال آن خودرو وارد کند .گفته ش��ده
هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند خودرو یا قطعه صادر
کند .بارها عنوانش��ده و تولیدکنندگان گالیه داش��تهاند
ک��ه محصوالتی دارن��د اما فرصت ص��ادرات ندارند؛ یعنی
تولیدکنندگان��ی هس��تند که ت��وان ص��ادرات را با وجود
داش��تن محصوالت مناس��ب برای بازار جهانی در اختیار
ندارند.
بازرگان��ی امری تخصصی اس��ت .ش��اید در کوتاهمدت
گامه��ای اولیه صادرات و واردات خودرو را خودروس��ازان
ی��ا قطعهس��ازان بردارند اما به نظر میرس��د ای��ن امر در
بلندم��دت در قالب مصوب��ه مجلس بهدس��ت بازرگانان
بیفت��د ،کس��انی ک��ه تخص��ص بازرگان��ی و تج��اری
دارند.
پس از س��الها که کش��ور با محدودیت واردات مواجه
بوده ،با این مصوبه فضای جدیدی باز میشود و قطعا افراد
گوناگ��ون در این حوزهها ورود میکنند .به هر حال ،حوزه
خودرو موضوع جذابی برای سرمایهگذاری است و معتقدم
این جذابیت سبب میشود واردات از انحصار خودروسازان
و قطعهسازان خارج شود.

سخن پایانی
هنگام چ��اپ این گزارش ،اخبار حکایت از برگش��ت
مج��دد طرح واردات خودرو به مجلس را دارد .در اینباره
فی��روزی به
گفت :س��خنگوی ش��ورای نگهبان
اعالم ک��رده ابهامات و ایرادات رفع ش��ده و قاعدتا طرح
باید ابالغ میش��د اما موضوع از سوی هیات عالی نظارت
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه ابهامات
همچنان وجود دارد ،دوباره به مجلس برگش��ته اس��ت.
در اینباره هیات عالی معتقد اس��ت در ابهامات و ایرادات
شورای نگهبان نس��بت به مصوبات مجلس ،نمایندگان

خانه ملت باید با این هیات وارد شور شوند و نظرات هیات
عالی نظارت بر مجمع نیز ش��نیده و لحاظ ش��ود .درباره
رفع ابهاماتی که ش��ورای نگهبان به ط��رح اول مجلس
یازدهم داش��ت ،نمایندگان خانه ملت بدون مش��ورت
طرح را در مجلس بررس��ی کردند و به رای گذاشتند .این
نماینده خانه ملت افزود :قرار است رئیس مجلس شورای
اس�لامی ،گفتوگو و رایزنی با هیات عالی نظارت مجمع
داشته باشد و امیدواریم با رفع ابهامات ،سرانجام طرح از
سوی دولت ابالغ شود.

