
   

  اهـدگــدي 
 259    شماره:

 در بورس کاال خودروعرضه واکاوی 
 92/92/0099  تاريخ:

 ی:اجمال توضيح

يکی از موضوعات داغ در محافل  طرح ساماندهی بازار خودرو که از سال گذشته در مجلس شورای اسالمی مطرح شده است همچنان -0

لزوم شفافیت بیشتر در ) طرحمفاد اين رای محترم نگهبان بر وشدات هرچند اصالحاتی در ارتباط با ايرارو است. حوزه خوددرگذاری سیاست

کار و  ملی، دیاز تول تياحم یهاستسیا همچنین و یاقتصاد مقاومت یهااستیبا سبرخی از مواد طرح مغايرت ارتباط با موضوع واردات خودرو و 

 . نرسیده استنهايی م رانجاانجام شده است، هنوز به سمحترم مجلس دگان از سوی نماين (یرانيا هيسرما

براساس آخرين  که استبوده و عرضه خودرو در بورس کاال  یگذارمتیق وهیشساماندهی بازار خودرو، يکی از موضوعات کلیدی در طرح  -9

رد توجه ری موتصورت جدیث عرضه خودرو در بورس کاال بهحبو نیز جلسات سازمان بورس با خودروسازان  با متولیان جلسات کمیسیون مذکور

 قرار گرفته است. 

تقاضا  طبیعتادرصد است که  099بیش از در برخی موارد دهد که شکاف نشان می شورای رقابت مصوبهای های بازاری و قیمتبررسی قیمت -3

اين طرفی، از  ی بعدی است.هامتساز افزايش قیهکند که خود زمینروبرو می و بازار را با مازاد تقاضامندی از اين اختالف تحريک را برای بهره

 نخواهد کرد. نیز آنها زيان انباشته مشکل کمکی به رفع محدوديت مالی خودروسازان و گیرد که عمدتاً دراختیار دالالن قرار می قیمتاختالف 

بوده است. بايد توجه داشت  خودرودر چند ماه اخیر، واردات  ضوعات مورد توجهيکی ديگر از مو عرضه خودرو در بورس کاالوه بر موضوع عال -0

 . با توجه به اينکهدهدالشاع قرار میبازار ارز را تحت ،ا توجه به نیاز ارزی واردات خودرو )صرف نظر از منشاء ارز( تقاضای وارداتی خودروکه ب

ست، هرگونه افزايش جديد نرخ رده ادرصدی را تجربه ک 533رشد  بهار سال جاریر د یواردات یکاالها متیشاخص ق ، براساس آخرين اطالعات

 شود سازگاری ندارد. با رويکردهای حفظ معیشت که از سوی دولت دنبال میبازار ارز ضمن تشديد تورم و گرانی  در

 :كليدي نكات

  صنعتی، معدنی و کشاورزی  )کاماديتی( کاالهای پايه شوندکاالهايی که در بورس عرضه می هد که عمدهدنشان میا تجارب کشورهبررسی

 . گیردقرار نمیدر بورس مورد استفاده معموال و عرضه کاالهای نهايی  هستند

 با  از طرفی،. است رناپذيها اجتنابقیمت کارخانه است و افزايش قیمتمعنای خداحافظی با به عرضه خودرو در بورس کاال در وهله نخست

شکل خواهد گرفت. بنابراين، اوراق خودرو بازار جديد برای خريد و فروش ای مختلف خواهد بود، تحويل خودرو در سررسیدهعنايت به اينکه 

 جديد هایتبر قیم نظارتظر امکان ل خواهد شد. از اين منتبدي« قیمت بازار-قیمت بورسی»به دوگانه « قیمت بازار-قیمت کارخانه»دوگانه 

 کمتر خواهد شد.  هم

 در بورس کاال تنوع کاال و حجم مناسب عرضه متناسب با نیازهايی است که در بازار وجود دارد، مادامی که شرط اصلی در عرضه خودرو پیش

 تقاضاهامجموع با حجم مکفی برای تالقی  و درر سررسیدهای مقرر اين اطمینان را از بابت کفايت تولیدات و عرضه خودرو د سیاستگذار

ها را از ناحیه کمبود عرضه بیشتر اشد، عرضه در بورس کاال مخاطرات مربوط به افزايش قیمتنداشته برا )تقاضای حقیقی و تقاضای کاذب( 

 خواهد کرد.

 س از عرضه خودرو در انحصاری پحصاری و شبهمکان بروز رفتارهای انبا عنايت به آنکه بازار خودرو در سمت عرضه بازاری رقابتی نیست، ا

تواند با مديريت عرضه خودرو در بازار تعادل بازار را در بورس به تعادلی غیرواقعی کننده میهتولیدکننده و عرضبورس کامال محتمل است. 

ر بورس کاال نیز کشور و شورای رقابت د بازارمچون ستاد تنظیمساز هساز مداخالت قیمتی نهادهای تصمیمتبديل کند. اين امر مجددا زمینه

 . ندارد همخوانیخواهد بود که با ماهیت بازاری بورس 

  تجاریموضوعات مختلف تولیدی آن، گذاریوه قیمتشیودرو سازد در بازار خودرو عالوه بر موضوع نحوه عرضه خنشان میپايان خاطردر ، ،

 ار گیرد. جه قرزمان بايد مورد توبطور هم هبااليی برخوردار است کیت های الزم برای تولید از اهمی و پشتیبانفناور

 


