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ابزار خودرو در انتظار سقوط بزرگ
در حالـی کـه بـازار خـودرو هنـوز از خـواب بهاری بیدار نشـده اسـت ،خودروسـازان
طرحهای تازهای برای تنظیم بازار در دسـتور کار قرار دادهاند .به گزارش خبرآنالین،
نمایشـگاهداران ایـن روزهـا ،بیـش از هـر زمـان دیگـری با رکود و کسـادی دسـت و
پنجـه نـرم مـی کننـد .برخـی از فعـاالن بـازار میگوینـد از نیمـه اسـفند تـا کنون
هیـچ معاملـه ای نکردهانـد .بررسـیها نشـان میدهـد حجـم اندک خریـد و فروش
تحتتاثیـر اجـرای طرحهـای فـروش فـوری خودروسـازان ،بـه منظور تنظیـم بازار،
اتفـاق افتـاد چـرا کـه خودروسـازان از اسـفند ،با هـدف کاهش قیمت خـودرو طرح
فـروش فـوری را بـه مرحلـه اجـرا درآوردنـد .پیـش از این نیـز خودروسـازان انبوهی
خـودرو را بـا هـدف کوتـاه کـردن دسـت دالالن از بـازار پیـش فروش کـرده بودند و

انباشـته شـدن تقاضـا در ایـن حـوزه اتفاقا خود به رشـد قیمتها در بـازار دامن زده
بـود امـا صـدور مجـوز فروش فـوری ورق را برگرداند .حاال در شـرایطی برخی قیمت
پرایـد  ۱۱۱را  ۴۷میلیـون تومـان اعالم میکنند که اغلب نمایشـگاهداران هنوز هیچ
پرایـدی بـه ایـن قیمت نفروختهاند .بر این اسـاس اما هفته جـاری را خیلیها هفته
ریـزش قیمتهـا در بـازار خـودرو میداننـد چـرا که از یک سـو تحویـل خودروهای
ثبـت نامـی ایـران خودرو آغاز میشـود و از سـوی دیگر سـایپا تحویل فـروش فوری
خـود را کلیـد خواهـد زد .ایـن امـا همـه ماجـرا نیسـت ،ایـران خـودرو اعلام کرده
اسـت برنامـه فـروش فـوری خـودرو را در ایـن هفتـه از سـر مـی گیـرد تا بـار دیگر
ایـن خودروسـاز بـا هـدف مقابلـه با رشـد قیمتها افزایـش داللی وارد میدان شـود.

جعبهسیاهقیمتخودرو

اشـاره شـد ،رئیس اتحادیه نمایشـگاه داران خودرو نیز تداوم عرضه
خـودرو را منجـر به کاهش بیشـتر قیمت و به عنوان مثال رسـیدن
قیمـت پرایـد (در بـازار) به همیـن رقم اعالم کرده اسـت.
در مجمـوع بایـد اذعـان کـرد کـه در فضایـی کـه بهای تمام شـده
خودروهـا همچنـان مکتـوم مانـده اسـت ،افزایش بهای تمام شـده
خودروهـا قطعـی اسـت و بازگشـت قیمـت خـودرو بـه نـرخ هـای
قبـل از گرانـی هـای سـال قبـل ،بسـیار بعید اسـت .ضمـن این که
بـا توجـه بـه رونـد قیمـت مـواد اولیـه کـه در بـاال اشـاره شـد ،می
تـوان تخمیـن هایـی درباره افزایـش  1.5برابری قیمت تمام شـده
خودروها داشـت.

بررسی نحوه قیمت گذاری خودرو و چشمانداز آینده بازار

بـازار خـودرو در حالی قدم
محمد حقگو
بـه سـال جدیـد گذاشـت
روزنامهنگار اقتصادی
کـه هنوز بـرای خیلـی ها،
افزایـش تـا بیـش از دو برابری قیمت ها در بـازار ،به معمایی تبدیل
شـده اسـت .مگـر مـی شـود در ظـرف چند مـاه ،قیمت خـودرو تا
بیـش از دو برابـر افزایـش بیابد؟ مگر خودروهایی کـه ما آن را به نام
ارزان قیمت می شناسـیم ،چقدر وابسـته به نرخ ارز هسـتند؟ و مگر
گفتـه نمـی شـد که مث ً
ال قیمت واقعـی پراید فالن اسـت و بهمان؟
پـس چـه شـد؟ ایـن هـا سـواالتی اسـت کـه ایـن روزهـا در ذهـن
خیلـی هـا شـاید بچرخـد .البتـه واقـع ماجرا هـم این اسـت که در
مـاه هـای اخیـر آن قدر روند قیمت ها سـریع بـوده که هنوز خیلی
هـا منتظرنـد تـا شـوک بـه وجود آمـده ،برطـرف شـود و قیمت ها
بـه روال سـابق برگـردد .امـا ایـن ها تا چـه حد ،امکان پذیر اسـت؟

آیا قیمت خودرو ابز هم یم تواند اپیین تر
بیاید؟

از آن چـه بـدان اشـاره شـد ،مـی توان بیان کرد که مشـکل صنعت
و بازار خودرو در ماه های گذشـته در سـه محور کلی به شـرح زیر
خالصـه مـی شـود کـه اتخاذ سیاسـت های مناسـب در این راسـتا
مـی توانـد بـه کاهـش قیمـت خودرو در سـطح بـازار و نیـز رقابتی
کردن آن در سـطح صنعت منجر شـود.
نامتناسب بودن قیمت تمام شده خودرو با قیمت فروش
خودروسازان :که شرح آن مفصل گفته شد و هم اینک با فرمول
سازمان حمایت ،به نظر می رسد تا حدی حل شده است.

ساختار های غلط صنعت خودرو

شعله ور شدن تحریم و افت تولید و فروش
خودروسازان

سـال گذشـته و پـس از خـروج آمریـکا از برجـام و تهدید تحریمی
کـه در آبـان مـاه عملـی شـد ،ابتـدا جرقـه افزایـش قیمت هـا زده
شـد .در ایـن راسـتا ،خودروسـازان خارجـی و در راس آن هـا رنـو و
پـژو از ایـران خـارج شـدند ،نـرخ ارز افزایـش یافت و خودروسـازان
بـرای تامیـن قطعـات وارداتـی خـودرو و نیـز پوشـش هزینـه های
خـود کـه روز بـه روز باالتـر می رفت ،دچار مشـکل شـدند .چرا که
شـورای رقابـت بـا توجـه بـه فرمول اصولـی خـود در تعیین قیمت
خودروهـای پرتیـراژ (زیر  45میلیون تومـان) ،اجازه افزایش قیمت،
بـه تناسـب رشـد هزینـه های مسـتقیم و غیـر مسـتقیم حاصل از
افزایـش نـرخ ارز را بـه آنـان نمـی داد .ایـن روند به کاهـش تولید و
فـروش خودروسـازان منجر شـد.
آمارهـای رسـمی  9ماهـه نشـان مـی دهنـد کـه بـه عنـوان مثال
فـروش داخلـی سـایپا و ایـران خـودرو بـه ترتیـب  20و  45درصـد
و تولیـد ایـن دو خودروسـاز نیـز به ترتیـب افـت  27و  36درصدی
داشـته اسـت( .جـداول زیـر جزئیـات بیشـتری از ایـن وضعیـت را
نشـان مـی دهند)
میزان فروش
(دستگاه)

 9ماهه 97

درصدتغییر
نسبت به  9ماهه
96

ایران خودرو

۲۷۳,۶۶۶

- ۴۵

سایپا

۲۴۰,۳۰۱

- ۲۰

پارس خودرو

۱۰۹,۱۲۹

- ۳۵

میزانتولید
(دستگاه)

 9ماهه 97

درصدتغییرنسبت
به  9ماهه 96

ایران خودرو

۳۲۷,۷۹۲

- 36

سایپا

۱۹۲,۸۰۳

- 27

پارس خودرو

۱۰۷,۹۷۳

- 37

(منبع :صورت های مالی خودروسازان)

(منبع :دنیای اقتصاد به نقل از وزارت صنعت)

افزایش قیمت خودرو در ابزار

از سـوی دیگـر ،اتفاقـات فـوق در حالـی رخ داد کـه در حاشـیه این
بـازار ،نقدینگـی هـای سـرگردان زیـادی وجود داشـت .بـا توجه به
شـرایط موجـود و رشـد نـرخ ارز ،ایـن نقدینگی های سـرگردان نیز
بـرای در امـان مانـدن از کاهـش ارزش دارایی ها به تقاضای معمول
خودرو اضافه شـدند .بدین ترتیب رشـد تقاضای شـدید در این بازار
بـه دلیـل فعالیـت قبلی دالالن و نیـز تقاضاهایی از جنس سـرمایه
گـذاری ،بـه ایـن بازار شـکل گرفت و قیمت خودرو ملغمه ای شـد
از بهای تمام شـده کارخانه ،سـود بازرگانی منصفانه خودروسـازان
و فعاالن رسـمی بازار ،سـود ناشـی از داللی و سـفته بازی و حباب
قیمتـی ناشـی از کاهش عرضه.
در مجموع عوامل یادشـده ،رشـد قیمت بیش از  2برابری خودروها
در بـازار نسـبت بـه کارخانـه را رقـم زدنـد .بـه طـوری کـه بـرای
نخسـتین بـار ،قیمـت پرایـد در بـازار بـه نـرخ هـای نجومـی  45تا
 50میلیـون تومـان رسـید .این تفاوت قیمـت در خودروهای با دوز
قطعـات وارداتی بیشـتر ،بیشـتر دیده شـد.

تغییرات قیمت خودروهای منتخب در ابزار در
سال گذشته
(قیمت ها به میلیون تومان)

قیمت-
اسفند96

قیمت-
اسفند97

درصد
تغییر

سمند ال ایکس

۳۴

۷۸

129

پژو  405اس ال ایکس

۳4.2

۸۰

134

پژو پارس ال ایکس

۴3.7

۹2.5

112

پژو  206تیپ 2

۳5.2

۷۷

119

رنو تندر پالس
دند های

۴7.5

۱۱3.5

139

تیبا صندوق دار

۲5.9

۵۶

116

پراید 111

۲4.8

۵0.5

104

برلیانسH220

۴4.5

۸۸

97

(منبع :گزارش دخل و خرج 18 /اسفند )97

جاماندن شورای رقابت از قیمت گذاری
خودروهای پرتیراژ

بـه مـوازات افزایـش قیمت خودروها در بازار ،سـال گذشـته یک اتفاق
قابـل توجـه در نظام قیمت گـذاری خودروهـای ارزان قیمت نیز افتاد
و آن تغییـر مرجـع قیمـت گذاری برای خودروهای بـه اصالح پر تیراژ
بـود .بدین ترتیب شـورای رقابت از راس تنظیـم گری بازار خودروهای
پرتیراژ که انحصار در آن ها به چشـم می خورد ،توسـط سـتاد تنظیم
بـازار کنـار زده شـد و سـازمان حمایـت جـای آن را گرفت .بـا این کار
منطـق قیمت گذاری رسـمی خودروها تغییر کرد.
در ایـن جـا بـد نیسـت نگاهـی بـه دالیـل ایـن تغییر مرجـع قیمتی
بیندازیـم .دلیـل اصلـی در این زمینه را می تـوان در مکانیزم و فرمول
تعییـن قیمـت خودروهـای پرتیـراژ در این شـورا دانسـت .طبق اعالم
شـورای رقابـت ،خودروهـای انحصـاری تولید داخل طبـق فرمول زیر
قیمتگـذاری میشـدند:
قیمت سال جدید = قیمت سال گذشته  +قیمت سال گذشته
× (نرخ تورم ساالنه نهادههای خودرو  +بهرهوری موردانتظار از
خودروسازان  +تابع تغییر شاخص کیفیت خودرو)
همـان گونـه کـه مشـاهده مـی شـود ،در فرمول فـوق ،به طـور عادی،
قیمـت بـه طـور سـاالنه بـرای خودروسـازان تعییـن مـی شـد و البته
بـرای تغییـر آن در مـدت زمـان کمتر از یک سـال ،نیاز بـه این بود که
خودروسـازان مـدارک الزم در حـوزه تغییـر قیمـت نهاده هـای تولید،
بهره وری مورد انتظار و تغییرات شـاخص کیفیت خودروهای تولیدی
خـود را ارائـه دهنـد .بـه عبـارت دیگـر ایـن فرمـول تلاش دارد تـا بـا
اتصـال قیمـت خودرو به بهره وری وکیفیت تولیـد خودروهای داخلی،
خودروسـازان را وادار بـه رشـد کیفـی تولیـدات و سـاختار نابه سـامان
خـود (کـه در ادامـه بـه آن هـا اشـاره خواهیم کـرد) کند .بـا این حال،
واقعیـات صنعـت خودروی کشـور ،در سـال های گذشـته نشـان داده
اسـت که عوامل مختلفی نظیر حمایت های سیاسـی دولت از اشـتغال
(حـدود  550هـزار نفـری صنعـت قطعه و در مجمـوع  880هزار نفری
صنعـت خـودرو -بـه گفته یکـه زارع مدیر عامل ایران خـودرو) و تولید
ً
عملا منجر به
ایـن واحدهـا آن هـم بـا توجـه به تحریم هـای موجود،
رشـد کیفی قابل قبول خودرو از این مسـیر نشـده اسـت.
در ایـن شـرایط بـود کـه سـال گذشـته و پـس از ایـن کـه نـرخ ارز و
هزینـه هـای خودروسـازان افزایـش قابـل توجهـی یافـت ،این شـورا،
دسـتورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را به رئیس جمهور
ارائـه داد .بـا ایـن حـال ،قیمـت های اعالمـی تغییرات زیادی نسـبت
بـه سـال گذشـته را نشـان نمـی داد! موضوعـی که با فرض محاسـبه
صحیـح ،بـا شـرایط خـاص و کالن صنعـت خـودرو که شـرح آن داده
شـد ،همخوانی نداشـت.

سازمان حمایت پشت فرمان قیمت گذاری
خودروهای پرتیراژ

پس از کنار رفتن شورای رقابت ،سازمان حمایت ،جای این شورا را در
قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ گرفت .سازمانی که با توجه به نفوذ
وزارت صمت در ساختار خودروسازان ،فلسفه وجودی آن برای تنظیم
قیمت خودرو اساساً محل اشکال است .با این حال ،این سازمان اعالم
کرد که برای قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ ،صرفاً صورتهای مالی
حسابرسیشده ،اسناد و مدارک مثبته ،سهم مواد ،دستمزد ،سربار ،انرژی
و همچنین قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و مواردی از این
دست ،قیمتها را محاسبه و تعیین میکند .همان گونه که مشاهده
می شود ،سیستم قیمت گذاری این سازمان ،صرفاً متکی به هزینه ها
و بهای تمام شده خودروسازان است و قید و بندهای کیفی و بهره وری
خودروسازان از این فرمول نسبت به فرمول شورای رقابت جدا شده
اند .البته وزارت صمت دستورالعملی را برای تعیین قیمت خودروها تا
حداکثر زیر  5درصد قیمت بازار ،اعالم کرد که به نظر می رسد تا پایان
سال گذشته ،برای برخی خودروهای پرتیراژ این فرمول چندان مورد
عمل قرار نگرفت.

رکود معامالیت ابزار ،افزایش عرضه و افت نسیب
قیمت خودرو

پس از تغییر مرجع قیمت ها ،بازار خودرو شاهد روند نسبتاً نزولی
قیمت ها بوده است .چرا که افزایش قیمت رسمی به همراه بعضاً شروط

محدودکننده خودروسازان برای خریداران خودرو ،از یک سو سود داللی
را در بازار کم کرده است .حتی برخی متقاضیان واقعی خودرو نیز با
توجه به قیمت های جدید ،از بازار خارج شده اند .از سوی دیگر ،تمایل
خودروسازان را برای عرضه افزایش داده که حداقل حباب قیمتی را در
این بازار محدود کرده است .همین موارد باعث شده تا به عنوان مثال،
قیمت پراید که در اوج خود در ماه های پایانی سال قبل به بین 45
تا  50میلیون تومان رسیده بود ،هم اینک به حدود  42تا  46میلیون
کاهش یابد .روند بازار هم اینک به گونه ای است که به تازگی موتمنی،
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو ،پیش بینی کرده است که در
صورت ادامه عرضه خودرو از سوی خودروسازان شاهد پایین آمدن
قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهیم بود به طوری که ممکن است
حتی قیمت پراید به حدود  37میلیون تومان نیز برسد.

افت قیمت ات کجا ادامه خواهد یافت؟

منطق اقتصادی حکم می کند که با فرض نظارت دقیق بر هزینه های
تولید خودروسازان ،قیمت رسمی خودرو تا نزدیک قیمت تمام شده
خودروها کاهش یابد و با افزایش عرضه ،قیمت ها در بازار نیز به این سو
هدایت شود .با این حال ،سوال و ابهامی که هم اینک وجود دارد این
است که قیمت تمام شده خودرو چقدر است؟ متاسفانه تاکنون سازمان
حمایت ،اسناد یا خبری را به طور رسمی در این باره منتشر نکرده است.
با این حال ،آخرین صورت های مالی خودروسازان و نیز برخی گزارش
های رسمی ،ابعادی از این قضیه را روشن می کند .در این جا به عنوان
مثال نگاهی به قیمت تمام شده پراید طبق آمارهای رسمی می اندازیم.

شواهدی درابره قیمت متام شده پراید

صورت های مالی منتشر شده از سوی سایپا در  9ماهه نخست سال 97
نشان می دهد که در این مدت ،این شرکت  103هزار و  590دستگاه
پراید را به قیمت  18میلیون و  779هزار تومان به فروش رسانده و مبنای
قیمت گذاری این محصوالت نیز شورای رقابت بوده است .بااین حال،
همین صورت ها کل بهای تمام شده این تعداد خودرو را  2721میلیارد
و  691میلیون تومان اعالم کرده است که با تقسیم این رقم بر تعداد
فروش رفته ،متوسط بهای تمام شده فروش هر دستگاه پراید در  9ماهه
 ،97چیزی در حدود  26میلیون و  273هزار تومان به دست می آید.
آمارهای فوق همچنین حاکی از آن است که تعداد فروش در پاییز سال
گذشته نسبت به ابتدای سال ،روند نزولی داشته و لذا می توان نتیجه
گرفت که بهای تمام شده مواد و ملزومات تولید ،عمدتاً متکی بر نرخ
های ماه های ابتدایی تر سال بوده اند .به عنوان مثال ،این شرکت تنها
در آذرماه  5720 ،97دستگاه خودرو تولید و تعداد  2552دستگاه نیز
به فروش رسانده است.
از سـوی دیگـر نگاهـی بـه رونـد بهـای برخـی از مـواد اولیـه مصرفی
خودروسـازان نشـان دهنده این اسـت کـه نرخ این مواد اولیـه در آبان
سـال  97نسـبت به اسـفند  ،96حداقل  1.5و حداکثر  2.2برابر شده
اسـت .جـدول زیـر به نقـل از مرکز پژوهش هـای مجلس جزئیات این
افزایـش را نشـان می دهد.
مواد اولیه

درصد تغییر قیمت در آبان  97نسبت به
اسفند96

ورق سرد فوالدی

۹۴

شمشآلومینیوم

۱۲۶

مس کاتدی

۶۴

سرب

۱۱۰

قراضه

۶۶

فوالد آلیاژی

۵۰

پلیمر

۸۹

بـا توجـه بـه متوسـط  26میلیون تومانـی قیمت تمام شـده پراید در
 9مـاه سـال قبـل و نیز افزایـش حداقل 1.5برابری مـواد اولیه خودرو
نسـبت بـه ابتـدای سـال ،باید گفت که هیچ بعید نیسـت بهـای تمام
شـده یـک پرایـد ،چیـزی در حـدود ارقامی باشـد کـه در اواخر سـال
گذشـته در فـروش هـای فـوری مورد عمل قرار می گرفت .سـایپا این
نـرخ را در اواخـر سـال ،در حـدود  37میلیـون تومـان بیان کـرده بود.
ایـن رقـم بـه تازگی توسـط نعمـت بخش دبیـر انجمن خودروسـازان
نیـز تاییـد شـده اسـت .جالب این جاسـت که همـان طور کـه در باال
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این مطلب صحیح است که با افزایش قیمت ،بهای تمام شده خودرو
برای خودروسازان جبران ،عرضه بازار تقویت و قیمت های بازار
تا نزدیک قیمت تمام شده خودروسازان کاهش می یابد ،اما هم
اینک این سوال مطرح است که آیا قیمت تمام شده خودروسازان،
یک قیمت رقابتی است یا نه؟ پاسخ به این سوال با توجه به شواهد
موجود ،به احتمال زیاد مثبت نخواهد بود .در این زمینه گزارش
مرکز پژوهش های مجلس شواهد آشکاری مبنی بر ساختار نامناسب
شرکتی خودروسازان را نشان می دهد .طبق گزارش شماره 16377
این مرکز با عنوان «بررسی آشفتگی ها در بازار خودرو و راه حل
های فوری تسویه بازار» ،به رغم اجرای سیاست های اصل  44و
اگر چه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،تنها  14درصد از سهام
ایران خودرو و  17.3درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد ،اما نحوه
چیدمان اعضای هیئت مدیره این دو شرکت به نوعی در اختیار دولت
و دولتی است .به طوری که از  5عضو هیئت مدیره هر یک از شرکت
های ایران خودرو و سایپا ،به ترتیب سه و چهار نفر به صورت مستقیم
و غیر مستقیم با دخالت دولت منصوب می شوند.
به طور خالصه نیز ،هم اینک ترکیب سهامداران سایپا نشان می دهد
که  35درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت و شرکت های
دولتی 42 ،درصد در اختیار سهامداران زیر مجموعه و تنها  23درصد
در اختیار دیگر سهامداران است .در ایران خودرو نیز  26درصد سهام
در اختیار دولتیها وشبه دولتی ها 23 ،درصد در اختیار سهامداران
زیر مجموعه و  51درصد در اختیار دیگر سهامداران است.
لذا باید گفت :فضای شبه دولتی موجود شرکت های خودروسازی،
واگذاری سهام متقاطع شرکت ها و به نوعی ادغام آن ها به صورت یک
کالف پیچ در پیچ ،هم اینک باعث ایجاد یک فضای رانتی و غیر رقابتی
در صنعت خودروی کشور شده است .به طوری که طبق صورت های
مالی خودروسازان تا انتهای آذر  ،97زیان انباشته دو خودروساز بزرگ
کشور به بیش از  10هزار میلیارد تومان رسیده است.
ناکارآمدی های ساختاری خودروسازان به وضوح در تصمیمات،
اهداف ،چشم انداز ،راهکارهای اجرایی ،کیفیت محصوالت و انتصاب
مدیران این شرکت ها نمایان است .موضوعاتی که به همراه چالش
های کالن اقتصادی و سیاسی نظیر نرخ ارز و تحریم ها ،افت بهره
وری آن ها را رقم زده است.
به عنوان مثال در زمینه حرکت به سوی تولید انبوه ،برخی آمارهای
منتشر شده در سال های اخیر به مقایسه تعداد خودروی تولیدی در
شرکت های منتخب خودروسازی داخلی و خارجی به ازای هر نفر
نیروی کار پرداخته اند .در این زمینه گزارش خبرگزاری میزان در
سال  95حکایت از فاصله زیاد بهره وری نیروی کار در دو خودروساز
بزرگ کشور با خودروسازان بزرگ دنیا دارد .خودروسازانی که به
سختی برای جا باز کردن در بازار جهانی با یکدیگر رقابت می کنند.
اما در بازار داخلی و با وجود دیوارهای تعرفه ای و ظرفیت های زیاد
در بازار خودرو ،این موضوع خیلی کمتر وجود دارد.
نام شرکت

سـرانه تولیـد
تعـداد نیـروی
میـزان تولیـد
بـه ازای هر نفر
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نیـروی کار
نفر )

کیاموتورز

۴۰

۲,۷۵۰,۰۰۰

۶8.8

نیسان

۱۷۲

۵,۰۰۰,۱۰۰

۲9.7

ایران خودرو

۲۸

۴۸۱,۹۴۱

۱7.2

گروهسایپا

۴۰

۳۷۱,۳۲۲

9.2

لذا باید گفت هم اینک لزوم رقابتی کردن فضای بازار خودرو در کشور
احساس می شود و اگر در سال های گذشته نیز سیاست گذاران
صنعت خودروی کشور به جای سرکوب قیمت ها ،فضا را به سوی
رقابتی کردن بازار می بردند ،خودروسازان هم اینک به جای چانه
زنی بر سر قیمت ها ،به بهبود کیفیت محصوالت خود می پرداختند.
همچنین در شرایط کنونی ،انتظار شفاف سازی قیمت تمام شده
خودروها از سوی سازمان حمایت ،دست کم برای زدودن فرضیه سوء
استفاده احتمالی خودروسازان از فضای بازار وجود دارد.

ساختار غلط ابزار خودرو

ایـن موضـوع نیـز خود را در فضای سـفته بـازی بازار خودرو نشـان
مـی دهـد .جایـی کـه بر خالف سـایر کاالهـای معمول ،خـودرو به
راحتی با انگیزه های سـفته بازانه خریداری می شـود و در شـرایط
تورمـی بـازار ،بـه قیمـت هـای باالتـر به فروش مـی رسـد .در کنار
برخـی اقدامـات بـرای مهـار سـفته بـازی از طریـق محـدود کردن
طـرح هـای فـروش خودروسـازان ،بایـد گفت که لزوم بـه کارگیری
ابـزار قـوی تـری مانند مالیـات بر معامالت مکرر (پس از آرام شـدن
بـازار خـودرو -بـرای جلوگیـری از تشـدید قیمت هـا) در ایـن بازار
احسـاس می شود.

