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بازار خودرو در سال  98به کدام سو میرود؟
اقتصاد

سارا محقق
خبرنگار

بــازار خــودرو در ســال آینــده بــه
کــدام ســو مــیرود؟ آیــا قیمتهــا
همچنــان افزایشــی خواهنــد مانــد؟
آیــا گشایشــی در کار خودروســازان و
تأمیــن قطعــات تولیــد انجــام خواهــد
شــد؟ اصــاً اگــر ســرمایه داریــم،
همیــن حــاال خــودرو بخریــم یــا ســال
آینــده؟
اینهــا ســؤاالتی اســت کــه ایــن روزهــا

در بــازار خــودرو و میــان متقاضیــان
مطــرح میشــود .کســانی کــه انــدک
ســرمایهای دارنــد و بــه دنبــال یــک
خــودرو مناســب بــا شــرایط مالــی
خــود هســتند ،ایــن روزهــا در بــازار
ســرگردانند .نمیداننــد بــا ایــن
قیمتهــا هنــوز هــم میتواننــد
خــودرو بخرنــد.
قیمــت خــودرو همزمــان بــا شــیب
آرام تــورم چنــد مــاه قبــل از ســال
جــاری آغــاز شــد .مشــکل تأمیــن ارز
و قطعــات از یــک طــرف و زمزمــه
احتمالــی خــروج امریــکا از برجــام

و نهایــت نقــض برجــام توســط ایــن
کشــور و بازگشــت دوبــاره تحریمهــا
موجــب شــد تــا ایــن صنعــت بــا
مشــکالت زیــادی مواجــه شــود.
خــط و نشــانهای امریــکا بــرای
خــودرو ســازان خارجــی فعــال در
ایــران موجــب شــد تــا بســیاری از
متحــدان ایــن صنعــت آرام آرام بــازار
خــودرو ایــران را تــرک کننــد .در ایــن
شــرایط تأمیــن قطعــات و بـهروزآوری
خودروهــا هــم راکــد مانــد.
در کنــار همــه اینهــا مشــکالت نبــود
ارز کافــی بــرای تأمیــن قطعــات

و ایجــاد محدودیــت در واردات
قطعــات اولیــه موجــب شــد تــا نــه
تنهــا خودروســازان بــا افــت تولیــد
مواجــه شــوند کــه قیمتهــا بــه
خاطــر عــدم عرضــه مناســب بــه
بــازار ،روز بــه روز صعودیتــر
شوند.
اگــر در ســال  96میتوانســتید پرایــد
را کــه خــودروی طبقــه متوســط بــه
پاییــن مینامنــد ،بــا قیمــت 30
میلیــون تومــان بخریــد امــا حــاال
همیــن پرایــد تــا  50میلیــون تومــان
هــم رفتــه اســت و دیگــر تــوان خریــد

همین االن خودرو بخرید
یادداشت

مهدی دادفر
کارشناسان اقتصادی

اگــر برنامــهای کــه دو خودروســاز بــزرگ
کشــور دارنــد و بتواننــد بــه تولیــد روزانــه 2
هــزار و  500دســتگاه خــودرو یعنــی تولیــد
روزانــه  5هــزار دســتگاه خــودرو اقــدام کننــد
و تأمیــن خودروهایــی کــه معــوق دارنــد را
شــروع بــه تحویــل کننــد ،بــازار بــا یــک ثباتــی
مواجــه خواهــد شــد و قیمــت کارخانــه هــم
تغییــر نخواهــد کــرد.
در مبحــث قیمتــی ،پرایــد  50میلیــون
تومانــی بــه عنــوان شــاخص ،قیمــت
ماشــین اســت .اگــر دالر افزایــش پیــدا کنــد
قیمــت ماشــین بــه عنــوان ارزش پــول
برمیگــردد .بــه عنــوان مثــال بــا دالر 3200

تومانــی پرایــد  18میلیــون تومــان بــود ،االن
دالر شــده  12هــزار 400تومــان و پرایــد شــده
 43میلیــون تومــان در کارخانــه و  50میلیون
تومــان در بــازار .ایــن یعنــی ارزش پــول
مــا  230تــا  240درصــد کاهــش پیــدا کــرده
اســت.
بــه نســبت ارزش پــول هــم کاالهایــی کــه
بــا آن خریــداری میکنیــم افزایــش ارزش
پیــدا میکنــد .ارزش پــول مــا کاهــش داشــته
اســت و حــاال اگــر ارزش پــول کاهــش پیــدا
کنــد ،خودروهــا بــه تناســب افزایــش قیمــت
هــم خواهنــد داشــت .نیــاز بــازار را هــم از
طریــق واردات نمیتوانیــم پــر کنیــم؛ یعنــی
حتــی اگــر تصــور کنیــم خودروهایــی وارد
میشــوند ولــو اینکــه تعرفــه را هــم صفــر
کنیــم ،بــاز واردات خــودرو نمیتوانــد بــازار
 40تــا  50میلیونــی خــودرو را توجیــه کنــد.

لــذا افزایــش دالر و بــاال رفتــن آن باعــث
افزایــش قیمــت میشــود .ماننــد همیــن
روالــی کــه االن داریــم .در موضــوع
خودروهــای داخلــی اگــر نتوانیــم
افزایــش عرضــه داشــته باشــیم ،مجــدداً
افزایــش قیمــت خواهیــم داشــت و بــه
هیــچ عنــوان انتظــار کاهــش قیمــت در
ســال آینــده را هــم نخواهیــم داشــت.
تــا وقتــی کــه پولهــای ســرگردان جــای
دیگــری بــرای ســرمایهگذاری پیــدا بکنــد
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ایــن خــودرو بــرای مــردم بــا درآمــد
عــادی امکانپذیــر نیســت .البتــه بــرای
کاهــش مشــکالت خودروســازان هــم
بحــث آزادســازی قیمــت خــودرو بــا
حــذف شــورای رقابــت از قیمتگــذاری
و تعییــن قیمــت  5درصــد حاشــیه
بــازار بــرای ثبــات بــازار خــودرو مطــرح
شــد؛ امــا نــه تنهــا آزادســازی انجــام
نشــد کــه  5درصــد قیمــت حاشــیه
بــازار بــرای بــازار خــودرو بــه ماننــد
شــوک قیمــت جدیــد بــود و قیمتهــا
ایــن بــار بــه یکبــاره بــا افزایــش شــدید
مواجــه شــدند.
در ادامــه هــم پیشفــروش دو
خودروســاز بــزرگ کشــور هــم
نتوانســت بــر قیمــت خــودرو اثرگــذار
باشــد بنابرایــن بــازار خــودرو همچنان
راکــد و قیمتهــا هــم گــران مانــد.
حــاال امــا بایــد پرســید قیمــت خــودرو
در ســال  98چگونــه خواهــد بــود؟
بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان،
بــا توجــه شــرایط اقتصــادی و
تحریمهــای ســفت و ســخت امریــکا،
اقتصــاد کشــور همچنــان درگیــر
مشــکالت و محدودیتهــای خــود
اســت و صنعــت خــودرو هــم از ایــن
مشــکالت جــدا نخواهــد بــود.
ایــن کارشناســان میگوینــد :در
صورتــی میتــوان بــه رونــق اقتصــاد
کشــور در ســال  98امیــد داشــت کــه
تحریمهــا کنــار برونــد امیــدی کــه بــا
وجــود سیاس ـتهای امریــکا در قبــال
ایــران همچنــان کمرنــگ اســت و
بــا توجــه بــه همیــن شــرایط ،انتظــار
افزایــش عرضــه خــودرو و کاهــش
قیمــت و یــا ثبــات در ایــن بــازار را
بــرای ســال  98نبایــد داشــت.

و ســرمایهگذاریها هــم واقعــی شــود،
میتــوان گفــت کــه بــازار خــودرو یــک ثبــات
نســبی را خواهــد داشــت .بــازار ســکه ،طــا
و ارز بــه خاطــر نوســانات از نظــر مــردم بــازار
امنــی نیســت و بــرای ســرمایهگذاری پــر
ریســک اســت .در بــازار خانــه هــم نمیتــوان
ســرمایهگذاری کــرد؛ بنابرایــن پولهــای
ســرگردان بــه ســمت بازارهایــی همچــون
خــودرو و بازارهایــی کــه بازدهــی داشــته
باشــند ،میرونــد و بــازاری ماننــد خــودرو
را بــه هــم میریزنــد زیــرا همــه ماشــین
میخر نــد .
بنابرایــن دولــت بایــد فکــری کنــد؛ یــا
نــرخ ســود بانکــی را تغییــر دهــد یــا اوراق
تضمینــی بفروشــد یــا بازارهــای دیگــر را
رونــق دهــد کــه مــردم بــه آن ســمت جــذب
شــوند تــا بــازار خــودرو هــم آرامتــر شــود.

