http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

اقتصادی

دوشنبه  22اردیبهشت 1399
سال بیستوششم
شماره 7344

کارشناسان در پاسخ به «ایران»مطرح کردند

صنعتــی کــه هــم مظلــوم اســت و هــم ظالــم.
سپیده پیری
خبرنگار
ظالــم از نــگاه مصــرف کننــدهای کــه  90میلیــون
اش بــه انــدازه پراید افت کــرده و مظلــوم در جایگاه صنعتی کــه زورش به
تحریمها نرســیده و تولیدش از 700هزار خودرو به  400هزار رســیده ،درآمد
قابل توجهی را از دســت داده ،زیان دیده اما هزینههای نیروی انســانیاش
همچون گذشته است .فراز و فرود این صنعت بسیار بوده و هراز چند گاهی
چنان شــتاب میگیرد که پراید هم هوس ســبقت میکند .از گذشــته تاکنون
چالشهایــی بــر ســر راه این صنعــت بوده که بــه مثابه چالههایی اســت که
چرخهای خودرو ســازی ایران در آن فرو میرود ،از انحصار و قیمت گذاری
دســتوری گرفتــه تا تحریــم و کرونا اکنون هم کــه پراید به پایان خط رســیده
و خــط تولیــدش دارد در یــک اوج میلیونی متوقف میشــود از کارشناســان
دربــاره چگونگی سیاســتگذاری اقتصادی با هدف ســاماندهی این صنعت
پرسیدیم که در ادامه میخوانید.

گرهگشایی به دست بازار آزاد

هر آنچــه را که در اقتصاد خودکنترلی نامیده میشــود،
موجبــات سوبســید و رانــت را فراهم میکنــد .هنگامی
کــه ارز  4هــزار و  200تومانــی تخصیص داده میشــود و
بر اســاس آن قیمتگذاری اتفــاق میافتد ،باید منتظر
ابوالفضل روغنی این گونه بحثها و افزایش قیمتهای ناگهانی باشیم.
گلپایگانی
زمانی در اقتصاد کنترل بهتر و مناســب نمایان میشود
رئیس کمیسیون
اتاق ایران و
کــه عرضــه و تقاضا متعادل باشــد .یعنی یــک اقتصاد
مشاور اتاق ایران شــفاف و رقابتی را ایجاد کنیم .اینکــه خودرو ثبتنامی
میشــود طبیعی اســت مــردم مراجعه کنند ،اســتقبال کنند و قیمتها هــم باال رود
درنتیجــه این بحثها چه بخواهیم و چه نخواهیم هم در این گونه شــرایط به وجود
میآید .ســؤالی که مطرح میشــود ،این اســت چه باید کرد تا صنعت خــودرو از این
حواشــی در امــان بماند .پاســخ در اقتصــاد آزاد جریــان دارد و اینکــه حمایت بیجا و
بیمورد از یک کاال صورت نگیرد .همگی طرفدار تولید داخل هســتیم اما متأســفانه
همه نوع حمایتی از ارائه تعرفه و امکانات از خودروی داخلی شــده اما از ســوی دیگر
جلــوی واردات گرفته شــده اســت .خودروســاز داخلی هر نوع روشــی را بــرای تولید و
قیمتگــذاری انتخــاب میکند .راه آن اقتصاد بازار آزاد اســت که بتوانیم آن را کنترل
و مدیریــت کنیــم در غیــر این صورت رانت به وجــود میآید و در نهایــت هیچ اقدام
مؤثــری صــورت نمیگیرد .بارهــا خودروســازها تقصیر نوســانها را متوجــه مدیران
کردهاند در حالی که این گونه نیســت و نمیتوان گفت صرفاً مدیران مقصر هســتند.
مردم هم تقصیر دارند؛ نباید با آگاهی از کیفیت پراید تقاضا برای آن را باال ببرند .به
نظر میرســد مقصر اصلی مکانیزم بازار است .نقدینگی در اختیار مردم است و این
نقدینگی به هر سمتی حرکت کند باعث ایجاد رانت میشود .اساساً حق مردم ایران
این نیست که خودروی بیکیفیتی به نام پراید را با چنین قیمتی دریافت کنند .خالف
نگفتهایم اگر بگوییم خودروسازها چون در آخر تولید پراید هستند ،میخواهند سود
بزرگ داشته باشند .این کار شایسته نیست و عمر خودروی پراید تمام شده است.

آفتی به نام قیمتگذاری دستوری

در شــرایط به وجــود آمده هم مصــرف کننده و هم
تولیــد کننــده آســیب میبینــد .دلیل آن این اســت
که قیمتهــای کارخانه به صورت دســتوری معین
میشــود .قطعه ســازها به دلیل اینکه خودروسازان
قیمــت قطعــات را واقعــی اعــام نمیکننــد و اگــر
آرش محبینژاد
دبیر انجمن صنایع بخواهنــد کیفیــت قطعــات را بــاال ببرنــد ،ضــرر و
همگن قطعهسازان
زیان سنگینی متحمل میشــوند ،قطعهسازها هم
کشور
به ایــن دلیل که زیانشــان جبران شــود ،دســت در
کیفیت میبرند و در نهایت خودروی بیکیفیتی تولید میشــود .از طرف دیگر
قیمتگذاری بازار تابع قیمت گذاری مسئولین و سیاستگذارها نیست و بازار
راه خــود را مــیرود و تابــع عرضه و تقاضا اســت .از ســوی دیگر بــه دلیل بازار
داللگــری و خریــد با قیمــت ناچیز از کارخانه و اختــاف  80درصدی با قیمت
بازار ســود هنگفتی متوجه کســانی میشــود که خــودرو را از کارخانه خریداری
کردهانــد ،بنابراین مصرف کننده و تولید کننده ضــرر میکنند .قیمتهایی که
در حال حاضر در بازار وجود دارد ،قیمت خودروســاز نیســت و مردم از چشم
قطعهســاز و خودروســازها نبیننــد در حالــی که این قیمت حاشــیه بازار اســت
و دلیــل عمــده آن تحریم داخلی و خارجی اســت .تحریم داخلی شــامل این
قیمت گذاری دســتوری اســت .بخــش خصوصی توان مقابله بــا این تهدیدها
و مشــکالت را دارد و قــدرت مانــور و توانایــی مدیریت شــرایط خاص از بخش
دولتی قویتر اســت چون تابع دســتورالعملهای بخش دولتی نیست و برای
بقــا مجبور اســت راهحل پیدا کنــد .اگر ما به فکــر تولیدکننــده و مصرف کننده
هســتیم ،ایــن روش بــه جیــب واســطهها مــیرود و مــردم و خودروســاز هیچ
منفعتی نمیبرند .حال راهکار ارائه شــده این اســت که در گام نخســت شیوه
قیمتگذاری اصالح شــود و سیاســتهای حمایت از تولید داخلی آنچنان که
مســئولین میگوینــد و با هم همنظر هســتند میتواند نتیجه مطلوبی داشــته
باشد و کسی که جلوی تولید را نمیگیرد و تولیدکنندهها هم در این راستا همت
کردهانــد امــا در نهایت آنچه اتفــاق میافتد به ضرر مردمی اســت که خریدار
هســتند .باید پروژهای تعریف شــود که اشــکال کار کجاســت و مقصر کیســت.
در ســال جهش تولید صرفنظــر از دو غول کرونا و تحریم تولیدکنندهها با ســه
مشــکل اساســی دســت و پنجه نرم میکنند .یکی از آنها بحــث قیمتگذاری
دســتوری اســت و دیگری نقدینگی اســت .ما بــرآورد کردهایم کــه اگر صنعت
قطعهسازی بخواهد جهش تولید را محقق کند 20 ،هزار میلیارد تومان کسری
نقدینگــی ســرمایه در گردش دارد و بحث ســوم تأمین مواد اولیه و ارز اســت.
مواد اولیه داخلی با مشــکل روبهرو اســت و ترجیح شــرکتها به خام فروشی
اســت و مواد خامی مانند آهــن ،مس ،آلومینیوم و مواد پتروشــیمی صادرات
آن برای تولیدکننده بیشــتر جذابیت دارد و از طرف دیگر بانک مرکزی بســیار
آرام به صنعت خودروسازی ارز اختصاص داده است .اگر این طور باشد نباید
منتظــر جهش تولید باشــیم .اظهارنظر وزارت صنایع نشــان میدهد که عزم
جزم اســت برای اینکه بازار سروسامان پیدا کند .در پایان مجدد تأکید میکنم
ما معتقد به قیمتگذاری دستوری نیستیم.

فروش خودرو در حاشیه بازار

در حــال حاضر وضعیت نابهنجــاری در صنعت خودرو
ایجاد شده اســت .بیش از  2400هزار میلیارد تومان پول
ســرگردان در بــازار وجــود دارد پس هنگامــی که اختالف
قیمــت بــازار و کارخانــه در خودروهــای ارزان قیمتــی
احمد نعمتبخش ماننــد پرایــد  30میلیــون تومــان اســت و خودروســازها
دبیر انجمن
هم پیشــفروش میکنند ،طبیعی اســت که این حجم از
خودروسازان
نقدینگی به ســمت بــازار خــودرو هجوم میآورنــد .این
ایران
یعنــی هنگامــی کــه دو نــرخ در بــازار وجــود دارد ،زمینه
فســاد و رانــت هــم بــه وجــود میآید .ما شــرکت بازرســی داریــم که خدمــات پس از
فروش خودروها را رصد میکند یعنی ســه ماه پــس از فروش خودرو به خریدار زنگ
میزننــد که آیا در زمان گارانتی از خدمات پس از فروش راضی بودهاید .در پاســخ به
ایــن ســؤال حــدود  70و  80درصد میگویند که مــا خــودرو را فروختهایم یعنی وقتی
ســایتها برای فروش باز میشــود 70 ،یا  80درصد مردم پولهای ســرگردانی دارند
که میخواهند به قیمت گرانتر در بازار بفروشــند .ما این مشــکل را در ارتباط با تولید
پیکان در زمان دولت ســازندگی هم داشتهایم .در آن زمان شورای اقتصاد گفت باید
خودرو در حاشیه بازار به فروش برود .در این شرایط قیمت خودرو بشدت پایین آمد
و متعادل شــد .ما خودروسازها سال گذشــته  840هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و
امســال میخواهیم یک میلیون و  200هزار دســتگاه تولید کنیم یعنی هر خودروســاز
میخواهــد روزی حداقل  2هزار دســتگاه تولید کند ،پس ما ســعی کردهایم عرضه را
افزایش دهیم .طبق اصل اقتصادی اگر عرضه را افزایش دهیم قیمتها کاهش پیدا
میکند و برعکس اگر تقاضا برای کاالیی بیشــتر باشــد قیمت باال میرود .ما در تولید
میخواهیــم آن را افزایــش دهیــم .اما چکار باید کرد که تقاضا کم شــود؟ تنها راه آن
این اســت که اجازه داده شــود خودرو در حاشــیه بازار به فروش رود .این اقدام ســبب
میشود آن  70درصدی که برای کسب سود ثبتنام میکنند ،دیگر منفعتی نداشته
باشــند .این امر ســبب کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت خودرو میشود .اگر در
مشورتها از نظر انجمنها هم استفاده شود بسیار به نتایج مثبتی خواهیم رسید .این
دو نرخی بودن باعث شده که خودروسازها هم ضرر کنند و نتوانند پول قطعهسازها
را بدهنــد .عــاوه بــر آن نمیتوان کیفیت را هم بــاال برد .خودروســازها آمادگی دارند
که اگر اجازه داده شــود در حاشــیه بازار خودروها به فروش برســد .به عنوان مثال اگر
پراید  80میلیونی در حاشیه بازار به فروش رود ،احتمال دارد قیمت آن بعد از مدتی
به  70میلیون تومان برســد و آخر ســال قیمت قطعات و همه چیز را حســاب کنند و
اگر هم رقم بیشــتری از مردم دریافت کرده باشــیم ،حاضر هستیم اختالف قیمت را
به حســاب اقتصاد و دارایی یا حمل و نقل عمومی برگردانیم .خودروســازها در ســال
گذشته  40هزار میلیارد تومان زیان کردهاند .رقمی که به داللها رسید و هیچ مالیاتی
هم به دولت پرداخت نکردند .بنابراین اگر اجازه بدهند خودروسازها تولیداتشان را
در حاشیه بازار بفروشند ،نه تنها زیان نمیکنند بلکه میتوانند بدهی قطعهسازها را
پرداخت کنند و بر ارتقای کیفیت هم بیفزایند .این امر باعث میشود آخر سال بابت
ســود اضافهشــان مالیات هم پرداخت کننــد .در پایان من به عنوان مســئول انجمن
خودروسازها میگویم که تعرفه  40درصدی خودرو را به  25درصد تقلیل دهند و ما
را در قیمتگذاری آزاد کنند ،ما چگونه رقابت کردن را میدانیم.

خبر روز

راهکارهایی برای نجات صنعت خودرو از چاله اقتصاد

اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از ارائه پیشنهاد اخذ مالیات از سود خریداران
خودرو به وزارت اقتصاد خبر داد و با خودروســازان برای رفع آشفتگی بازار
و اصــاح جدی نحوه ثبت نام متقاضیان در ســایت فروش این شــرکتها
اتمــام حجــت کرد .رضا رحمانــی وزیر صنعت،معدن و تجــارت ،مدیران
دو شــرکت بزرگ خودروســازی کشــور را به شــورای معاونان این وزارتخانه
فراخوانــد و بــا آنهــا اتمــام حجت کــرد .وی با تأکیــد بر ضــرورت مدیریت
تقاضــای خودرو با افزایش تولید از  900هزار دســتگاه به یک میلیون و 200
هزار دســتگاه ،به مدیران دو شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد با تمام
قــوا و با بهکارگیری همه ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید  300هزار
دســتگاه خودرو در ســال  ۹۹اقدام کنند .وی تأکید کرد :خودروســازی کشــور
برای دســتیابی به اهــداف مدنظر افزایش تولید ،نیازمنــد یک کار جهادی
هســتند و باید برای مردم شفاف سازی کنند ،عامل آشفتگی بازار کیست و
منافع چه کســانی از این اتفاق تأمین میشــود که به آن دامن میزنند .وی
افزود :در طول سال  ۹۸اقدامات
اساســی بــرای اصــاح ســاختار
صنعــت خودروســازی ،فــروش
امــوال غیــر مولد ،اصــاح روابط
بــا قطعــه ســازان و پایبنــدی بــه
تعهدات در دستور کار قرار گرفت
ولــی بحــث واگــذاری آنچنان که
بایــد پیــش نرفته اســت و انتظار
دارم در سریع ترین زمان ممکن
گزارشی از روند اقدامات ارائه شود .رحمانی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام
معظم رهبری در خصوص خودروســازی کشور ،اضافه کرد :ایشان تکلیف
ما را برای رعایت برخی الزامات در مورد این صنعت بویژه در شاخصهای
کمــی و کیفی تعیین نمودهاند و وزارت صمت برای تأمین حقوق مردم با
کسی تعارف ندارد.
 ëëبرنامهریزی برای فعالیت قطب جدید خودروسازی در کشور
رحمانــی گفــت :وزارت صمت بــرای پر کــردن فاصله موجــود در روند
عرضــه و تقاضا ،بحــث راهاندازی قطب جدید خودروســازی و احیای توان
تولیدی واحدهای خودروســازی غیرفعال را پیگیری میکند و حتماً جلوی
هرگونــه جوســازی را خواهیــم گرفــت و رونــد موجــود را متوقــف خواهیم
کــرد .وی افــزود :مقام معظم رهبری اخیراً بــه عناوین مختلف از صنعت
خودروســازی نــام بردهاند که بایــد هر یک از دســتورات و مــوارد مورد نظر
ایشان ،احصا و مورد پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار گیرد.
ëëبرخورد جدی با قیمتسازیهای کاذب
رحمانــی گفــت :بــه عنــوان نمونه اقــدام برخــی ســایتهای فروش
خودرو در قیمتســازیهای کاذب و هیجانی از مواردی است که در بروز
این شــرایط مؤثر بوده که با هماهنگی دادســتانی کل کشــور حتماً با آنها
برخــورد خواهیم کرد .وزیر صنعت ،معدن و تجــارت اعالم کرد :یکی از
راهکارهــای پیشــنهادی ما برای کنترل حاشــیه بازار خــودرو که به وزارت
اقتصــاد نیــز ارائه شــده و روی اتخاذ این تصمیم پافشــاری نیز میکنیم،
اخــذ مالیــات از مابهالتفــاوت قیمــت خــودرو از در کارخانــه تا بــازار آزاد
خودرو اســت ،البتــه در این خصوص بایــد تمهیدات مناســب نیز اتخاذ
شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم /.فارس

