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هاي حلها در بازار خودرو و راهبررسي آشفتگي

 فوري تسويه بازار

 

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

و در  و چرايي آشفتگي در بازار خودروهاي صنعت خودرو هدف از نگارش اين گزارش، بررسي چالش

مشكل صنعت خودروسازي و زيان انباشته خودروسازان موضوعي نيست كه يك است.  حلنهايت ارائه راه

به ساختار مديريتي و  ايرادترين شبه به وجود آمده باشد و يا كل آن مرتبط با تحريم باشد بلكه مهم

گردد كه نيازمند اصالحات ساختاري ميها برسي بنگاهمالكيتي صنعت خودرو و ماهيت اقتصادي و سيا

معنادار دولت در اين صنعت بر خالف صنايع ديگر مانند پتروشيمي،  گيريخير در تصميمأاست. هرچند ت

الذكر، بيشتر تابع مالحضات اجتماعي و مصلحت انديشي پر هزينه دولت مشكالت فوق برعالوه...، فوالد و

بر شدت راي ايجاد تعادل در بازار خودرو گيري بخير در اتخاذ تصميمأر روز تدر اين صنعت است و ه

 خواهد افزود. ي اقتصادي ـ سياسيمشكالت و افزايش زيان اين واحدها

 30/09/1397اي نه ماهه منتهي به ميان دورهحسابرسي نشده هاي مالي نتايج گزارش براساس صورت

 700هزار و  10بيش از ماه سال جاري تا ابتداي ديدهد زيان انباشته ايران خودرو و سايپا نشان مي

هزار ميليارد تومان  20حدود  ،سازان از كل خودروسازانميليارد تومان است. از طرفي مطالبات قطعه

زنگ خطر در صنعت كه قسمت اعظم اين مربوط به ايران خودرو و سايپا است. شود برآورد مي

و در صورت  رفت از اين بحران استانديشي براي برونخودروسازي كشور به صدا در آمده و نيازمند چاره

سسات مالي و اعتباري ؤل مر خودرو بايد پيامدهايي شبيه مسائانديشي فوري و بهنگام در بازاعدم چاره

هاي قيمتي سياست ،و فوريمدت برنامه كوتاه. لذا ضروري است در قالب هاي آتي انتظار داشترا در سال

 گانه عبارتند از: 6هاي حلاين راه .آوردهمساز و توأمان به اجراء دربا يكديگر را  قيمتيغير و

 توسط وزارت صمت گذاري خودروتعيين تكليف قطعي قيمت .1

سازان و تسهيل در واردات قطعات افزايش تيراژ توليد از طريق تسريع در پرداخت مطالبات قطعه .2

 مورد نياز

 اعمال سياست مديريت نقدينگي توسط بانك مركزي .3

 بازيتداوم سياست فروش بر اساس معيارهاي محدودكننده سفته. 4

 صورت اقساطيفروش خودرو به .5

 CGTدر قالب خودرو وضع ماليات بر قراردادهاي مكرر فروش  .6
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شود كه با هر بار افزايش قيمت كارخانه، موجب مي ،صرف بر سياست قيمتيتكيه شايان ذكر است 

جهشي رو به جلو حركت نمايد، هرچند جهش قيمتي اخير خودرو سايه مانند با قيمت بازار نيز به صورت 

فقدان موجودي انبار  ،يهاي نوروزخودرو براي مسافرتهيجاني در بازار بيشتر تابع افزايش تقاضاي 

احتماالً بعد از بخش تقاضاي هيجاني است كه گيري انتظارات تورمي كلو ش)بافر(  كننده بازارتنظيم

تواند در و اثرات ديگر عوامل اساسي مي ش خواهد كردكفروحدي  و كاهش تقاضاي سفر تاتعطيالت 

خير در أكننده تتواند توجيهيك از اين داليل نمياما هيچكماكان تداوم پيدا كند.  1398سال 

  .باشد در زمينه بازار خودرو نشيني در تصميماتگيري و يا عقبتصميم

 

 مقدمه

ثر در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ؤپتانسيل بااليي در ايجاد اشتغال و نقشي م صنعت خودروسازي

هاي ايران در پذيريهاي فعال، آمريكا و جامعه جهاني آسيبهاي متمادي تجربه اعمال تحريمدارد. پس از سال

ثير أاند. به طور كلي هدف اصلي در تحريم صنعت خودروسازي كشور، تحت تها را به خوبي شناختهتحريممورد 

حوزه توليد و درآمدهاي ناشي از صادرات از اين بخش است به نحوي كه بتواند تالش دولت  قرار دادن اشتغال

  1غيرنفتي را محدود كند.هاي ايران براي كاهش اتكا به صادرات نفت و ايجاد اشتغال در بخش

كنون دستخوش آشفتگي شده تداي سال جاري تابازار خودروي كشور همانند ديگر بازارها در اب

با تصويب نامه ممنوعيت ثبت سفارش  1396است. هرچند بستر اين آشفتگي و نابساماني در تيرماه سال 

عبارت ديگر خروج آمريكا از برجام و هاي وارداتي پس از آن آماده بود. بهها و تخلفگري ماركتو حذف

و شوك بزرگ ارزي و اخالل در ديگر بازارها مزيد بر علت عدم تعادل در بازار  عدم همكاري پژو و رنو و...

طور نسبي موجبات تعادل در آنها را فراهم ه خودرو شد. دولت در اكثر بازارهاي نامتعادل ورود كرد و ب

هاي جوييگيري جهت تسويه بازار و حذف رانتاش، تصميمدليل تبعاتهكرد اما در بازار خودرو شايد ب

ساز از شوراي رقابت به سازمان حمايت خير انداخت و در اين بين تغيير مرجع ثباتأشكل گرفته را به ت

 كنندگان و تغيير وزير صمت مزيد بر علت شد. كنندگان و توليدمصرف

 وضعيت موجود اين صنعت با تكيه بر ميزان توليد خالصهطور ه شود بدر اين مطالعه تالش مي

سازي و واردات قطعات منفصله، بررسي قيمت تمام شده و مبالغ فروش در دو خودرو، صنعت قطعه

ها و چرايي آشفتگي هاي بعدي چالش. در بخششركت ايران خودرو و سايپا مورد تحليل قرار گرفته است

در رفت از بحران و بروندر انتها راهكارهاي بهبود وضعيت  ه است.صنعت خودرو مورد بررسي قرار گرفت

 مدت ارائه شده است.مدت و بلندقالب دو برنامه كوتاه

 

                                                 
 .هاي مجلسنفيو، مركز پژوهشها، نگاهي از درون ميدان نوشته ريچارد . ترجمه كتاب هنر تحریم1
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فروردين  ارديبهشت  خرداد  تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي
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خرداد  تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي
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ايران خودرو
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ود
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 وضعيت موجود صنعت خودروسازي كشور. 1

 خودرو توليد (الف

 4/35 كاهش با 1397 سال اول ماهه 10 در خودرو توليد دهدمي نشان 1 نمودار مطابق توليد وضعيت

 خودرو توليد كاهش روند. است رسيده دستگاه 812،979 به قبل سال مشابه مدت به نسبت درصدي

 در اما گذاشت افزايش به رو و متوقف ماهشهريور در بود شده شروع 1397 سال ماهارديبهشت از كه

 نسبت 1397 سال ماهدي در خودرو توليد ميزان. كرد پيدا ادامه كاهشي روند مجدداً 1397 سال ماهآبان

 .دهدمي نشان رشد را درصد 21 ماهآذر به
 

 1396در مقايسه با مدت مشابه سال  1397 سال اول ماهه 10 در خودرو توليد . وضعيت1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت خذ:أم
 

روندي  در دو خودروساز ايران خودرو و سايپا تقريباً 1397 سال اول ماهه 10 در خودرو روند توليد

 مشابه با روند كلي توليد در كشور دارد.
 

 در ايران خودرو و سايپا 1397 سال اول ماهه 10 در خودرو توليد . وضعيت2نمودار 
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 واردات قطعات منفصله خودروو  سازيوضعيت صنعت قطعه (ب

ارائه آمارهاي دقيق براي صنعت خودروسازي با توجه به وجود دو انجمن مختلف يكي ذيل وزارت صمت و 

مين و هم خدمات، كار أديگري وزارت كار و رفاه اجتماعي و همچنين زنجيره وابسته به آن هم در حوزه ت

دهد در حال حاضر هاي حضوري و آمارهاي موجود نشان ميها براساس مصاحبهمشكلي است. نتايج بررسي

سازي اعم از كوچك، متوسط و بزرگ در كشور وجود دارد كه ميزان اشتغال ايجاد شده واحد قطعه 1530

 شود.هزار نفر برآورد مي 550شود حدود مين مواد را هم شامل ميأتوسط اين واحدها كه زنجيره ت

واحدهاي بزرگ متفاوت  سازي باروند بيكاري و تعديل نيرو در واحدهاي كوچك و متوسط قطعه

ها اجباري، حذف اضافه هايي همچون كاهش شيفت، مرخصيسازي بزرگ با روشاست. واحدهاي قطعه

... و با اميد به تغيير شرايط با دريافت مطالبات و افزايش توليد )افزايش سفارشات جديد قطعه(، كاري و

و متوسط وضعيت به مراتب بدتر است  اند. اما در واحدهاي كوچكدرصد تعديل نيرو داشته 10حدود 

درصد تعديل نيرو اتفاق افتاده  30بيش از  سازي مورد بررسي، تقريباًواحد قطعه 16اي كه در گونهبه

 سازي تعميم داد.توان تا حدودي آن را به كل واحدهاي كوچك و متوسط قطعهاست كه مي

ميليارد تومان  4500حدود  1397اول سال سازان از خودروسازان تا پايان سه ماهه مطالبات قطعه

ماه رسيده است. اين موضوع هزار ميليارد تومان تا پايان دي 20شد كه اين مقدار به حدود برآورد مي

سازان شده است اما ريشه در دهد اگرچه تحريم موجب افزايش افسارگسيخته مطالبات قطعهنشان مي

عنوان بخش خصوصي واقعي بزرگترين قرباني روند فعلي ان بهگذشته و قبل از تحريم نيز دارد. قطعه ساز

 در صنعت خودروسازي خواهند بود.

هاي سواري با كد تعرفه خودرومنفصله در هفت ماه نخست سال جاري در مجموع واردات قطعات 

 ميليون دالر در رتبه اول اقالم عمده وارداتي بوده كه نسبت به مدت 91به ارزش دو ميليارد و  9887

هاي خودرومنفصله قطعات دهد. اگرچه آمار ارزش واردات درصد رشد را نشان مي 14مشابه سال قبل 

هاي سواري خودرومنفصله قطعات سواري در نه ماهه ابتدايي سال جارينشان دهنده رتبه اول واردات 

يون دالر ميل 2337به  1396درصدي نسبت به مدت مشابه سال  17است اما واردات اين اقالم با كاهش 

بنزيني با حجم  8703قطعات منفصله جهت توليد خودرو سواري رديف ارزش واردات  1رسيده است.

به استثناي الستيك به ارزش يك ميليارد و  30تا كمتر از  14سي با ساخت داخل سي 2000سيلندر 

  .تاس درصدي مواجه شده 4بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش ميليون دالر 214

 

 سازيمواد اوليه مصرفي در صنعت خودرو و قطعه ج(

عمده مواد اوليه مصرفي در خودرو مواد پليمري، ورق سرد فوالدي، آلومينيوم، مس كاتدي و فوالد آلياژي 

                                                 
رسد اين آمار همه قطعات نظر مياينگونه به -. سازمان توسعه تجارت، گزارش عملكرد هفت ماهه تجارت خارجي كشور1

 شود.مين قطعات را هم شامل ميأمنفصله اعم از قطعات مورد استفاده در خدمات پس از فروش و ت
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 1397تغيير متوسط قيمت مواد اوليه مصرفي مورد استفاده در صنعت خودرو در آبان  1است. در جدول 

درصد  126دهد بيشترين تغييرات در آلومينيوم با ارائه شده است. نتايج نشان مي 1396نسبت به اسفند 

 درصد افزايش بوده است.  50افزايش و كمترين مربوط به فوالد آلياژي با 

 

 . تغيير متوسط قيمت مواد اوليه مصرفي مورد استفاده در صنعت خودرو 1جدول 

 1396نسبت به اسفند  1397در آبان 

 درصد تغيير )ريال( 1397آبان  )ريال( 1396اسفند  مواد اوليه

 94 54،329 27،977 ورق سرد فوالدي

 126 237،354 105،026 شمش آلومينيوم

 64 531،180 324،064 مس كاتدي

 110 242،500 115،200 سرب

 66 25،000 15،000 قراضه

 50 63،000 41،600 فوالد آلياژي

 89 108،551 57،460 پليمر

  125،000  نرخ بازار آزاد دالر به

  91،000  نيما -دالر به نرخ ارز مبادالتي

 .: بورس كاالي ايران و محاسبات تحققخذأم

 

مين ورق فوالدي، آلومينيوم، مس كاتدي و سرب در كشور وجود دارد و تنها فوالد آلياژي أامكان ت

سازان به دليل نداشتن اهميت است كه قطعهشود. البته ذكر اين نكته بسيار حائز مين ميأاز خارج كشور ت

 مين مواد اوليه داخلي عمدتاًأمين مواد اوليه داخلي و هم خارجي با مشكل مواجهند. تأنقدينگي، هم در ت

مين از خارج هم مشكل أشود كه نياز به پرداخت نقدي است و در مورد تاز طريق بورس انجام مي

 سازان است. لش اين بخش براي قطعهنقدينگي و هم پروسه ثبت سفارش عمده چا

 

 در ايران خودرو و سايپا ررسي بهاي تمام شده توليد و درآمد فروش خودروهاي داخليب (د

دهد زيان انباشته ايران نشان مي 30/9/1397اي نه ماهه منتهي به هاي مالي ميان دورهبررسي صورت

سازان از كل است. از طرفي مطالبات قطعهميليارد تومان  700هزار و  10خودرو و سايپا بيش از 

شود. زنگ خطر در صنعت خودروسازي كشور به هزار ميليارد تومان برآورد مي 20خودروسازان حدود 

با لحاظ  حل اين بحران مطمئناًرفت از اين بحران است. راهانديشي براي برونصدا در آمده و نيازمند چاره

به حل مشكالت صنعت خودرو و در نهايت رسيدن به ثبات در تواند هر دو طرف عرضه و مصرف، مي

بهاي تمام شده توليد و درآمد فروش خودروهاي بازار خودرو كمك كند. به اين منظور بررسي دقيق 

 كيد است.أمورد ت داخلي
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سود  1397، اگر چه شركت ايران خودرو در ابتداي دوره نه ماهه نخست سال 2مطابق جدول 

با زيان انباشته بيش  30/9/1397ميليارد توماني داشته اما در انتهاي دوره منتهي به  440انباشته حدود 

در حالي است كه زيان انباشته شركت ايران  اينميليارد توماني مواجه شده است.  600از چهار هزار و 

نكته بوده است.  ميليارد تومان 100حدود دو هزار و  1397خودرو براي دوره شش ماهه نخست سال 

هاي مالي از زيان خالص اين شركت در دوره مورد بررسي بيش از حائز اهميت اين است كه سهم هزينه

 درصد است. 40

نشان  2در جدول  30/9/1397 ن شركت سايپا براي دوره منتهي بههمچنين وضعيت سود و زيا

شته بيش از يك ميليارد زيان انبا 1397داده شده است. اين شركت در ابتداي دوره نه ماهه نخست سال 

به زيان انباشته بيش از شش  30/9/1397ميليارد توماني داشته كه در انتهاي دوره منتهي به  100و 

در حالي است كه زيان انباشته شركت ايران خودرو براي  اينميليارد توماني رسيده است.  100هزار و 

هاي بوده است. سهم هزينه د تومانميليار 900حدود دو هزار و  1397دوره شش ماهه نخست سال 

اي از زيان خالص را به خود مالي از زيان خالص اين شركت نيز همانند شركت ايران خودرو سهم عمده

درصد زيان  32هاي مالي در دوره مورد بررسي بيش از اي كه سهم هزينهگونهاختصاص داده است به

 خالص اين شركت است.

 

 30/9/1397ره نه ماهه منتهي به . صورت سود )زيان( دو2جدول 

 نام شركت

 9سود )زيان( خالص كل دوره 

  1397ماهه اول سال 

 )ميليون ريال(

سود )زيان( انباشته 

 ابتداي دوره

 )ميليون ريال(

سود )زيان( انباشته 

 انتهاي دوره

 )ميليون ريال(

هاي مالي دوره هزينه

 1397ماهه اول سال 9

 )ميليون ريال(

 (20،811،068) (46،774،745) 4،420،468 (51،103،413) ايران خودرو

 (16،341،562) (61،697،973) (11،406،496) (50،291،475) سايپا

 .30/9/1397ماهه ايران خودرو و سايپا در در دوره منتهي به  9اي دوره هاي مالي مياندورهصورت :خذأم

 

همواره مبالغ فروش در شركت ايران خودرو،  1396منتهي به سال طي چهار سال ، 3مطابق نمودار 

، يك 1397اما، مبالغ فروش در شش ماهه نخست سال  بوده است شده محصوالت بيش از بهاي تمام

ادامه  1397اين روند در نه ماهه نخست سال  هزار ميليارد تومان كمتر از بهاي تمام شده بوده است.

ميليارد تومان كمتر از بهاي تمام شده بوده  100مبالغ فروش، بيش از دو هزار و اي كه گونهيافته به

 1397تا شش ماهه اول سال  1392است. روند فروش و بهاي تمام شده محصوالت گروه سايپا طي دوره 

ب نشان داده شده است. طي چهار سال و نيم اخير مبالغ فروش هميشه بيش از بهاي  -4در نمودار 

ميليارد  200مبالغ فروش، بيش از دو هزار و  30/09/1397بوده است. در نه ماهه منتهي به تمام شده 

 تومان كمتر از بهاي تمام شده بوده است.

 



 

 

 

7 

مبلغ فروش

مبلغ بهاي تمام شده

لغ
مب

(
ال

 ري
ون

يلي
م

)

  ام شده محصوالت شركت ايران خودروروند فروش و بهاي تم. 3نمودار 

 1397تا نه ماهه اول سال  1392طي دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .خودرو هاي مالي ايرانصورت :خذأم

 

ميليارد تومان صرف توليد محصوالت  500چيزي حدود هفت هزار و  1392خودرو در سال ايران

ميليارد تومان از فروش خودروهاي موردنظر  500خود كرده، حال آنكه درآمدي نزديك به هشت هزار و 

رف توليد ميليارد تومان ص 250هزار و  14 اين شركتنيز  1393در سال  نصيب اين شركت شده است.

 و به اين ترتيب ميليارد تومان رقم فروش آنها بوده است 750هزار و  16و در مقابل، حدود  محصول كرده

از تفاوت بهاي فروش و قيمت تمام شده عايد اين شركت شده  ميليارد تومان سود 500هزار و  2حدود 

دو  ،ميليارد تومان 900يك هزار و  به ترتيب حدود 1396و  1395، 1394 هايهمچنين، در سال. است

سود از محل تفاوت قيمت فروش و بهاي  ميليارد تومان 850يك هزار و و ميليارد تومان  300هزار و 

، مبلغ 1397سال ماه نخست  نهاين در حالي است كه در تمام شده عايد شركت ايران خودرو شده است. 

 15 حدودميليارد تومان بوده و مبلغ فروش،  300 هزار و 17خودرو حدود ايرانشركت بهاي تمام شده 

  است. بوده ميليارد تومان 200هزار و 
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مبلغ فروش

مبلغ بهاي تمام شده

لغ
مب

(
ال

 ري
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يلي
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)

 1397تا نه ماهه اول سال  1392طي دوره  مام شده محصوالت شركت سايپاروند فروش و بهاي ت. 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .هاي مالي سايپاصورت :خذأم

 

ميليارد تومان بهاي تمام شده توليد  400، بيش از سه هزار و 1392در سال  شركت سايپا هم

 1393ميليارد تومان بوده است. در سال  700داشته، حال آنكه مبلغ فروش آنها نزديك به سه هزار و 

بفروشد، حال آنكه مبلغ تمام شده  خودرو ميليارد تومان 900هزار و  ششه بيش از توانست سايپا هم

ميليارد  100يك هزار و  بوده كه سودي معادلميليارد تومان  800توليد اين شركت كمتر از پنج هزار و 

 1396و  1395، 1394 هايهمچنين، در سال .از اين محل براي اين شركت به ارمغان آورده استتومان 

 ميليارد تومان 400يك هزار و و ميليارد تومان  900هزار و يك  ،يك هزار ميليارد تومان به ترتيب حدود

ماه  نهطي ركت سايپا شده است. اين شركت سود از محل تفاوت قيمت فروش و بهاي تمام شده عايد ش

، بيش از پنج هزار ميليارد تومان صرف توليد محصول كرده و در عوض، پنج هزار و 1397سال ابتدايي 

 300سودي حدود  كه موجب شدهميليارد تومان از ناحيه فروش آنها درآمد به دست آورده است.  300

اين موضوع به وضوح نشان  به دست آورند.اين محل  ازميليارد توماني در نيمسال نخست سال جاري 

دهد كه زيان شركت سايپا در شش ماهه اول ناشي از محل توليد نبوده است. اما در سه ماهه منتهي مي

هزار ميليارد تومان  9اي كه حدود گونهزيان شركت از محل توليد خود را نشان داده به 30/9/1397به 

ميليارد تومان بوده كه زيان بيش از  700هزار و  6ت و مبلغ فروش حدود مبلغ بهاي تمام شده بوده اس

 دهد.ميليارد توماني را از اين محل نشان مي 200دو هزار و 

، تعداد توليد و فروش به تفكيك نوع خودروي توليدي در دو شركت سايپا و ايران 3در جدول 

همه  دهد كه تقريباًدر اين جدول نشان ميخودرو مورد بررسي قرار گرفته است. تعداد توليد و فروش 

خودروهاي توليدي به فروش رفته و حتي در برخي موارد از ظرفيت توليد مانده از دوره قبل هم به 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
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و سه ماهه  1397فروش اضافه شده است. همچنين در اين جدول، برآورد توليد در سه ماهه پاياني سال 

توان چندان اميدي به تسويه توجه به برآورد انجام شده نمينيز ارائه شده است. با  1398ابتدايي سال 

 داشت. 1398تعهدات قبلي خودروسازان تا پايان سه ماهه نخست سال 

 

 . ميزان توليد و فروش داخلي دو خودروساز بزرگ كشور به تفكيك خودرو در دوره نه ماهه 3جدول 

 31/03/1398به و برآورد توليد در شش ماهه منتهي  30/09/1397منتهي به 

 نوع كاال 
 تعداد توليد

 )دستگاه(

 *تعداد فروش

 )دستگاه(

برآورد تعداد فروش در 

دوره سه ماهه منتهي به 

29/12/1397 

برآورد تعداد فروش در 

دوره سه ماهه منتهي به 

31/03/1398 

 سايپا

 57،653 35،429 103،637 112،928 خانواده پرايد

 55،151 34،078 108،174 106،543 خانواده تيبا

 4،000 1،982 12،805 12،268 سراتو

 CS35 8،841 9،516 2،411 4،351چانگان 

 2،176 2،243 6،834 5،091 آريو

 0 0 8 0 برليانس

 ايران خودرو

 47،601 70،600 172،295 195،273 گروه پژو

 9،616 14،100 34،061 34،186 گروه سمند

 تندر

(L90) 
9،962 10،125 5،100 0 

 6،719 7،900 22،804 28،448 دنا

 1،000 1،000 2،163 2،786 رانا

 2،500 3،130 5،011 3،839 گروه وانت

 0 300 2،399 2،479 سوزوكي

 3،500 7،800 10،114 10،570 هايما

 2،500 2،700 14،980 15،975 دانگ فنگ
 پايان دوره قبلي كه هنوز فروش نرفته بود از تعداد توليد نه ماهه بيشتر است.: تعداد فروش به دليل وجود خودروهاي قبلي مانده از *

 دهد.رنگ سبز: خودروهاي سودده براساس اختالف قيمت تمام شده و فروش را نشان مي

 .1397ماهه ايران خودرو و سايپا در سال  9و  6اي دوره هاي مالي مياندورهصورت خذ:أم

 

نمايش داده شده است، بررسي سود و زيان در دو شركت ايران خودرو  5گونه كه در نمودار همان

و سايپا به ازاي هر خودروي توليدي براساس مبلغ فروش و بهاي تمام شده در نه ماهه نخست در مقايسه 

دهد؛ در شش ماهه ابتدايي سال جاري، شركت سايپا بجز در نشان مي 1397با شش ماهه نخست سال 

هزار تومان زيان ده بوده است در بقيه توليدات مبلغ  500ازاي هر خودرو بيش از  خانواده پرايد كه به

ميليون  23فروش بيش از بهاي تمام شده بوده است. حتي در خودروي سراتو اين اختالف به بيش از 

هاي مالي نه ماهه ابتدايي سال جاري اين روند به كلي تغيير تومان رسيده است. اما در بررسي صورت

 ه و در تمامي توليدات بجز برليانس مبلغ بهاي تمام شده بيش از مبلغ فروش است.كرد

مبلغ فروش در شركت ايران خودرو در شش ماهه ابتدايي سال جاري، تنها در سه خودروي هايما، 
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سوزوكي و دانگ فنگ، بيش از بهاي تمام شده بوده و در بقيه توليدات مبالغ بهاي تمام شده بيش از 

ميليون تومان مبلغ  8و  10ه است. در گروه سمند و دنا به ازاي هر خودرو به ترتيب بيش از فروش بود

فروش كمتر از بهاي تمام شده بوده است. در گروه پژو اين زيان براي هر خودرو نزديك به سه ميليون و 

 رسد.هزار تومان مي 700

اي گونهمبلغ فروش بيشتر شده به در نه ماهه ابتدايي سال جاري ميزان اختالف بهاي تمام شده و

هزار تومان  300ميليون و  7كه تفاوت بهاي تمام شده با مبلغ فروش در گروه پژو و سمند به ترتيب به 

 هزار تومان به ازاي هر خودرو رسيده است 700ميليون و  14و 
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خانواده 

پرايد

خانواده 

تيبا
سراتو

چانگان 
آريو برليانس گروه پژو

گروه  

سمند
تندر  دنا رانا

وانت  

آريسان
سوزوكي هايما دانگ فنگ

1397سوددهي و زياندهي منتهي به شش ماهه اول 

1397سوددهي و زياندهي منتهي به نه ماهه اول 
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زيان

سايپا ايران خودرو

 1397به ازاي هر خودرو براساس اختالف مبلغ فروش و مبلغ بهاي تمام شده در شش ماهه نخست سال *. سود و زيان 5نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مالي و اداري ... در نظر گرفته شده است.: سود و زيان بدون در نظر گرفتن هزينه*

 .و محاسبات تحقيق1397ماهه ايران خودرو و سايپا در سال  9ماهه و  6اي دوره هاي مالي مياندوره: صورتخذأم

 

 

 سود
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 هاي عمده صنعت خودروسازيچالش. 2

دهد كه عمده نقاط ضعف در صنعت خودرو شامل نوع مالكيت و    ها نشان مي ها و آسيب بررسي چالش 

 اي غيرهدفمند است.تعرفه ـ نحوه مديريت در اين صنعت و مداخله دولت و نظام حمايتي

هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، آنچه در خصوص واگذاري با توجه به اجراي سياست

هاي خودروسازي و مشاهده شده است، واگذاري سهام شركتهاي خودروسازي در كشور سهام شركت

هاي اقماري وابسته است. اگر چه براساس مستقيم توسط شركتخريد آن به صورت مستقيم و غير

، سازمان گسترش و نوسازي صنايع 1396ماه سال هاي مالي حسابرسي شده منتهي به اسفندصورت

درصدي از گروه سايپا است اما  31/17ان خودرو و سهام درصدي از شركت اير 04/14كشور داراي سهام 

ت مديره اين دو شركت به نوعي در اختيار دولت و دولتي هستند. از پنج عضو ئنحوه چيدمان اعضاي هي

ت مديره شركت ايران خودرو دو عضو، نماينده سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور و شركت ئهي

 1،گذاري سليمهاي سرمايهو سه عضو باقي مانده نيز نماينده شركتتعاوني كاركنان اين سازمان هستند 

ت مديره گروه ئهستند. همچنين پنج عضو هي 3و پيشگامان بازرگاني گل يار 2سازه و ساختمان ايرانيان

سسه حمايت و بازنشستگي كاركنان ؤسايپا متشكل از نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور، م

 هستند.  4گذاري كاركنان سايپا و توسعه سرمايه رادينگذاري رنا، سرمايههاي سرمايهفوالد و شركت

( 6مجموعه خود كه سهامدار شركت اصلي هستند در نمودار )هاي زيرارتباط شركت سايپا با شركت

درصد از سهام شركت  41دهد حدود ( نشان مي7نشان داده شده است. نتايج بررسي ها مطابق نمودار )

 هاي زير مجموعه اين شركت است.سايپا در اختيار شركت

 

 

 

  

                                                 
درصد  80وسط تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو خريداري شده و حدود ت 1393گذاري سليم از سال . شركت سرمايه1

 از سهام اين شركت به كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو انتقال يافت. 
 . شركت سازه و ساختمان ايرانيان وابسته به شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو است.2
 سازي كروز است.به قطعه. شركت پيشگامان بازرگاني گل يار وابسته 3
 گذاري رنا است.درصد مالكيت شركت توسعه سرمايه رادين در اختيار شركت سرمايه 98. 4
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 مجموعه سهامدار شركت اصليهاي زير. ارتباط شركت سايپا با شركت6نمودار 

 
 

 . توزيع سهامداران شركت سايپا7نمودار 

 
 

هاي اقماري زيرمجموعه خود و از طريق در واقع شركت خودروسازي سايپا با استفاده از شركت

گذاري سايپا و شركت گروه كه از طريق شركت گروه صنعتي رنا دارد )شركت سرمايهتسلطي 

گذاري گروه درصد از سهام شركت سرمايه 88/15و  14/39گذاري كاركنان سايپا به ترتيب سرمايه

ساير 

سهامداران

23%

سهامداران 

زيرمجموعه

42%

دولتي و شبه 

دولتي

35%
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درصد از سهام گروه  33/16گذاري گروه صنعتي رنا نيز باشند و شركت سرمايهصنعتي رنا را دارا مي

 عمده سهام خود را در اختيار دارد. را در اختيار دارد( عمالًسايپا 

 كنندمي شركت مادر سهام خريد به اقدام كه اندكرده ايجاد هاييشركت خودروسازي هايشركت

 تهيئ تعيين به زيرمجموعه قادر هاينيست. شركت ابهام از خالي هاشركت اين اعتبار مينأت محل كه

 شركت توسط قبالً زيرمجموعه شركت مديره تئهي اين درحالي است كه هستند، مادر شركت مديره

 .است شده مادر تعيين

خودروسازي  شركت در را توجهي قابل سهام هم سازيقطعه هايشركت برخي ديگر سوي از

هاي  شركت از يكي مديره تئهي عضو ازپنج عضو يك اندشده موفق حتي راه اين از و اندكرده خريداري

خارج از فضاي  را خود توليدي فشار، قطعات اهرم اين با كه ممكن است كنند منصوب را خودروسازي

 هايسياست اجراي قانون (47) اين مسئله به صراحت خالف ماده .بفروشند خودروساز شركت به رقابتي

 است. 44 اصل كلي

ستند در مجموعه خود كه سهامدار شركت اصلي ههاي زيرارتباط شركت ايران خودرو با شركت

صد از در 23دهد حدود ( نشان مي9ها مطابق نمودار )( نشان داده شده است. نتايج بررسي8نمودار )

 مجموعه اين شركت است.هاي زيردر اختيار شركت سهام شركت ايران خودرو

 

 مجموعه سهامدار شركت اصليهاي زيربا شركت ايران خودرو. ارتباط شركت 8نمودار 
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 . توزيع سهامداران شركت ايران خودرو9نمودار 

 
 

هاي ايران خودرو و سايپا، به توان گفت از پنج عضو هيات مديره هر كدام از شركتطور كلي ميه ب

رو، واگذاري ايناز شوند.مستقيم با دخالت دولت منصوب ميصورت مستقيم و غيرترتيب سه و چهار نفر به

صورت يك كالف پيچ در پيچ باعث ايجاد خودروسازي و به نوعي ادغام آنها بههاي سهام متقاطع شركت

 تصميمات، اتخاذ در رقابتي در صنعت خودرو كشور شده است. اين موضوع به وضوحفضاي رانتي و غير

 هايگذاريسرمايه تحميل است. نمايان مديران انتصاب و اجرايي راهكارهاي انداز،چشم اهداف،

گذاري دستوري ها و نظام قيمت استراتژي و ها سياست در ثباتيانساني، بي نيروي تحميل 1اقتصادي،غير

 كالن اقتصادي و سياسي ازجمله هاياز طرفي، چالش است. مديريت نوع اين تبعات جملهاز محصوالت

 داشته است.ثير قابل توجهي بر عملكرد اين صنعت أالمللي تهاي بينتأمين مالي، نرخ ارز و تحريم نظام

 صرفه از استفاده عدم است. متعدد هايكاستي و كم داراي صنعت نيز اين دروني ساختار اين، بر عالوه

 كمبودهاست. اين جمله از تأمين ناكارآمد زنجيره و توسعه و تحقيق به توجهي كم توليد، مقياس به

خودرو سهم دارند. نظام الذكر در به وجود آمدن شرايط نابسامان فعلي در صنعت همه موارد فوق

گذاري دستوري از جمله پيامدهاي مديريت شبه دولتي بر صنعت خودروسازي بوده كه موجب قيمت

 شده است. اگر سياستگذار و كيفيت محصوالت وريبهره نوآوري، افزايش براي هاشركت انگيزه كاهش

 بر زني چانه جاي به خودروسازانبرد، مي بازار كردن رقابتي سمت به را ها، فضاقيمت سركوب جاي به

                                                 
. اينكه بر اساس فشار دولت خط توليد يك خودرو بدون صرفه اقتصادي و با تحميل هزينه مالي هنگفت به صنعت خودروسازي 1

ندازي گردد. به عنوان نمونه پروژه خط توليد خودرو در ونزوئال به دليل عدم كشور به صورت دستوري بايد در يك كشور ديگر راه
استقبال از خودروهاي ايراني، زيان هنگفتي را به خودروساز ايراني تحميل كرد. در سنگال هم در حالي كه نياز ساالنه اين 

مين برق مورد نياز أه كه اين كشور توان تهزار دستگاه ايجاد شد 30هزار خودرو بود، سايتي با ظرفيت توليد  15كشور حدود 
جان نيز قرار بود سمند توليد شود كه اين كار هم به نتيجه نرسيد و بخشي از سرمايه ن را هم نداشت. در جمهوري آذربايآ

 ايران خودرو در آنجا قفل شد. 

ساير سهامداران

51%
سهامداران 

زيرمجموعه

23%

دولتي و شبه 

دولتي

26%
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 پرداختند.مي رقابت طريق از خود محصوالت كيفيت بهبود به هاقيمت سر

 

 چرايي آشفتگي بازار خودرو. 3

هاي خصوص شركته هاي غربي بمقارن با خروج طرف1397صنعت خودروسازي كشور در اوايل سال 

خروج آمريكا از برجام و اثرات تبعي افزايش قيمت هاي جديد و تبعات رنو و پژو سيتروئن به دليل تحريم

ارز، وارد مرحله جديدي شد كه عمدتاً در قالب كاهش توليد و نابساماني بازار خودرو و افزايش صد در 

ازار صدي قيمت خودرو در بازار شد. همزمان با حجم باالي نقدينگي سرگردان و مزيد بر آن تالطمات ب

اي كه ، بازار خودرو دچار نوعي سفته بازي و تقاضاي مازاد شد به گونه...ارز، سكه، پتروشيمي، مسكن و

جويي، موجبات عدم هاي رانتقيمت بازاري خودرو به دو برابر قيمت كارخانه رسيد و تشديد فعاليت

تعادل شديد در اين بازار را فراهم ساخت. با توجه به شرايط بازار خودرو، انتظار بر اين بود كه شوراي 

سازي هاي قبل با تعيين دستورالعمل قيمت خودرو، اين بازار آشفته را شفافابت بتواند همانند دورهرق

كنندگان و كند اما به داليل مختلف اين امر انجام نشد و وظيفه تسويه بازار به سازمان حمايت مصرف

داراي تناقض توليدكنندگان واگذار شد، سازماني كه زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

 كاركردي است. 

صميم  سبي در اكثر بازارهاي       بنابراين تأخير در ت شفافيت ن سويه بازار خودرو به رغم  گيري براي ت

هاي مالي خودروسـاز در   ... ادامه يافته اسـت تا اين كه صـورت  متالطم از قبيل ارز، پتروشـيمي، فوالد و 

نباشته دو خودروساز بزرگ كشور در حدود     منتشر شد كه حكايت از زيان ا   1397شش ماهه اول سال   

صورت      5000 شته در  شت كه اين زيان انبا سال  ميليارد تومان دا به بيش از  1397هاي مالي نه ماهه 

  ميليارد تومان رسيده است. 700هزار و  10

ساس يافته  سازي يك       هاي موجود ميبنابراين بر ا صنعت خودرو شكل فعلي  توان نتيجه گرفت؛ م

د نيامده است و كل آن مرتبط با تحريم نيست بلكه مهمترين اشكال به ساختار مديريتي و     شبه به وجو 

گردد كه نيازمند اصالحات ساختاري    ميها برمالكيتي صنعت خودرو و ماهيت اقتصادي و سياسي بنگاه    

قطعات  و به تبع آن قيمت  و عدم رشد متناسب با افزايش قيمت مواد اوليه   قيمت كارخانهاست. تثبيت  

و اين خود كاهش بيشتر   شدبه بازار خودرو عرضه در  خودروسازهاي انگيزگي شركتمنفصله موجب بي

كافي هم مزيد بر علت شد    شفافيت و نظارت توليد و عرضه خودرو را موجب شد. همچنين، عدم وجود   

ــازان ر تا ــه قطره وخودروس ــاخت  خودرو حداقل در مورد خودروهاي پرتيراژ با چكاني به عرض ميزان س

 .باالي داخلي به بازار بياورند

و   1396هاي غيرمعتبر دولت در بازار خودرو طي سال  توان گفت سياست  بنابراين به طور كلي مي

صميم    شديد آن با بالتكليفي اين بازار در فرآيند ت شوك   ت سرايت  ه هاي ديگر بازارها بگيري همزمان با 
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اي در پرتفوي مردم و عنوان كاالي سرمايه ه رگرفتن خودرو بخصوص بازار ارز، نقدينگي سرگردان و قرا  

گيري تقاضاي سفته بازي از يك طرف و تأخير نامعقول در تسويه اين بازار در سال جاري و شدت   شكل 

گذاري و عرضــه نامناســب خودرو از گرفتن انتظارات قيمتي و نارضــايتي خودروســازان در نحوه قيمت

 وضعيت را در صنعت خودروسازي كشور فراهم ساختند.طرف ديگر، همگي موجبات اين 

سـازي كشـور نيز   بديهي اسـت كه تبعات چالش صـنعت خودروسـازي مسـتقيماً به صـنايع قطعه     

سازان   هزار ميليارد تومان قطعه 20سرايت كرده است و به دليل حجم مطالبات انباشته برآوردي حدود    

سازي   جدي است كه از بعد اشتغال باالي صنايع قطعه   هاي از خودروسازان، اين صنايع نيز دچار چالش  

هاي هزار نفر اشتغال شركت   150سازي در مقابل  هزار نفر شاغل در صنعت قطعه   550)برآورد تقريبي 

 تواند تبعات اجتماعي زيادي را عالوه بر آثار اقتصادي به همراه داشته باشد.خودروسازي( مي

 

 فوري تسويه بازار بندي و راهكارهايجمع

شبه به وجود آمده              ست كه يك  ضوعي ني سازان مو شته خودرو سازي و زيان انبا صنعت خودرو شكل  م

صنعت            ساختار مديريتي و مالكيتي  شكال به  شد بلكه مهمترين ا شد و يا كل آن مرتبط با تحريم با با

سي بنگاه     سيا صادي و  صالحات  ميها برخودرو و ماهيت اقت ست. هرچند    گردد كه نيازمند ا ساختاري ا

صميم أت شيمي، فوالد و     يگيرخير در ت صنايع ديگر مانند پترو صنعت بر خالف  ...، معنادار دولت در اين 

الذكر، بيشتر تابع مالحضات اجتماعي و مصلحت انديشي  حكايت از اين داشت كه در كنار مشكالت فوق

گيري براي ايجاد تعادل در بازار  صــميمخير در اتخاذ تأپر هزينه دولت در اين صــنعت اســت و هر روز ت

 بر شدت مشكالت و افزايش زيان اين واحدها خواهد افزود. خودرو

هاي  همانگونه كه در متن، توضيح داده شد؛ ريشه اصلي مشكالت بازار خودروي كشور به سياست         

به اين گردد كه هرچند ســـال يكبار ميگيري برغيرمعتبر، عواقب شـــوك درماني و تأخير در تصـــميم

سريع  صنعت تحميل مي  انديشي گردد و اين  تر جهت تسويه بازار خودرو بايد چاره شود. بنابراين هرچه 

 نظر دارند. حال چه بايد كرد؟ضرورتي است كه همه كارشناسان و صاحبنظران به آن اتفاق

در هاي مطرح شده توسط دولت در حول و حوش آناليز قيمت تمام شده و حلتاكنون عمده راه

تواند درصد زير قيمت بازار است كه اين امر مي 5گذاري خودرو در حاشيه بازار و در سطح نهايت قيمت

ثر و ركود عميق كند. چرا ؤمدت صنعت خودرو را وارد چالش بزرگتري به نام كاهش تقاضاي مدر ميان

اي قيمتي صورت هكه در سال جاري به دليل نابساماني و شوك هاي قيمتي بازارهاي مختلف و جهش

شود اين است كه آيا ال مهمي كه مطرح ميؤگرفته قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته است. اما س

دهد شود يا خير؟ نتايج حاصله نشان ميگذاري خودرو، مشكالت بازار خودرو حل ميصرف اصالح قيمت

بازار خودرو بكاهد. اگر چه  سياست قيمتي در قالب افزايش قيمت به تنهايي نخواهد توانست از آشفتگي
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تدوين قانون ماليات بر خودروي دوم هرخانواده، قانون ماليات بر معامالت همچون  يهاي مكملسياست

تواند به حذف بازار داللي ايجاد شده كمك ميمكرر خودرو و قانون ماليات بر عايدي سرمايه در خودرو 

انديشي شود. در مدت براي اين صنعت چارهو بلندمدت كند اما ضروري است در قالب دو برنامه كوتاه

هاي قيمتي و غيرقيمتي همساز شده و توامان به اجراء در آيند مدت ضروري است سياستبرنامه كوتاه

شود كه با هر بار افزايش قيمت كارخانه، قيمت بازار نيز و تكيه صرف بر سياست قيمتي موجب مي

 صورت جهشي رو به جلو حركت كند. به

هاي قيمتي و مستلزم همسازي سياست خودرو، بازاردر هدف تسويه  تحققبنابراين 

 است:زير فوري هاي حلدر قالب اجراي همزمان راهغيرقيمتي 

 

 گذاري خودرو  تعيين تكليف قطعي قيمت : 1راه حل 

هاي گذاري در اين آشفتگي بازار خودرو و هزينهگيري براي قيمتبا توجه به وزن باالي تأخير در تصميم

باالي اين امر و روشن نبودن تكليف طرفين عرضه و تقاضا و تحميل اين بار اضافي در نهايت بر صنعت 

سات مالي و اعتباري گيري مشكالتي مشابه مؤسخودروسازي در قالب زيان انباشته و محتمل بودن شكل

گيري ترين اقدام وزارت صمت، تصميماولين و مهمصنايع خودروسازي كشور،  دردر آينده نزديك 

گذاري خودرو است به گونه ايي كه در قراردادهاي فروش خودروسازان شفاف و قطعي در قيمت

نيز اعمال نشده درصدي تلويحي قيمت خودرو  30در حال حاضر حتي افزايش مبناي عمل قرار گيرد. 

و تمامي  دليل اعتراضات شكل گرفته(هنشيني وزارت صمت در تصميم اتخاذ شده ب)عقباست 

حال انجام است و  درصد شوراي رقابت در 7ماه سال جاري بر مبناي افزايش ها تا آخر ديفروشپيش

جذابيت ورود به اين بازار تواند عالوه بر تبعات سنگين مالي براي خودروسازان، افزايش تداوم اين امرمي

 بازي را تشديد نمايد.و انگيزه سفته

 

از طريق تسريع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهيل در افزايش تيراژ توليد  : 2حل  راه

  واردات قطعات مورد نياز

 70باالي هاي با سهم خصوص در مدلهاي پرتيراژ بهبايد با تمركز بر مدل توليد خودرو حتماً تيراژ

. چرا كه افزايش يابد درصد، متناسب با نياز بازار 60درصدي از بازار كشور و با ميزان ساخت داخل باالي 

 روند داللي و حاشيه بازار ادامه پيدا خواهد كرد. تنها با افزايش قيمت و نبود خودرو در بازار، مجدداً

هزار ميليارد تومان با  4تاكنون حدود در خصوص مطالبات قطعه سازان از سايپا و ايران خودرو  

بانك مركزي مذاكره شد و فهرست اسامي قطعه سازان نيز احصاء و اعالم شد ولي تاكنون پرداختي 

تنها  ،سازانگيري شده از مطالبات قطعهصورتي نگرفته است اين در حالي است كه اين مبلغ تصميم
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دهد و بخش هزار ميليارد تومان( را تشكيل مي20معادل) درصد از كل مطالبات برآوردي 20حدود 

اين ل كامل و براي ح شامل خواهد شدمين قطعات براي هدف افزايش توليد را أكوچكي از مشكل ت

 ،. مشكل تحريم و ارز و واردات قطعات مورد نياز صنعت خودروسازيگرددانديشي مشكل بايد چاره

هاي حله مشكل توليد خودرو را بايد در داخل و با اتخاذ راهدرصد مشكل خواهد بود لذا عمد 20حداكثر 

و گره زدن اين مشكالت به تحريم فقط صورت مسئله را پاك خواهد كرد و  كرد برطرفمناسب و فوري 

 كند.به حل مسئله كمكي نمي

 

 اعمال سياست مديريت نقدينگي توسط بانك مركزي   :3 حلراه

ها، پتانسيل ورود نقدينگي با حجم بسيار باال به بازار نرخ سود سپردهتثبيت نسبي بازار ارز و كاهش 

بازي اي به خودرو همگي موجبات افزايش تقاضاي سفتهخودرو را افزايش داده و تشديد نگاه سرمايه

ليه اثرات احتمالي ناشي از ورود خودرو را فراهم ساخته است و به همين دليل هرچند با توجه به تخ

ماه سال ها در آخر بهمنست كاهش نرخ سود سپرده و آخرين سررسيد تمديد اين سپردهنقدينگي سيا

جاري، الزم است بانك مركزي با تعريف ابزارهاي جديد و محرك در جذب و مديريت اين نقدينگي مازاد 

 اقدام نمايد.

 

  بازيتداوم سياست فروش بر اساس معيارهاي محدودكننده سفته :4حل راه

بازي، فروش خودرو به اشخاص بر اساس كارت ر براي محدودسازي و حذف تقاضاي سفتهدر حال حاض

تواند است و اين سياست مي گذشتهماه  18سال و عدم خريد خودرو طي  18ملي، شرط سني باالي 

بازي را كاهش دهد و خريد خودرو را بيشتر انگيزه افراد براي خريد خودرو باهدف خريد و فروش و سفته

هاي واقعي متمركز كند، بنابراين تداوم اين سياست كماكان تا رفع چالش فعلي بازار كنندهبه مصرف

 شود.پيشنهاد مي ،خودرو

 

 صورت اقساطي هفروش خودرو ب: 5حل راه

گذاري ســريع و باهدف تســويه بازار و كوتاه شــدن دســت دالالن از اين بازار، الزم اســت پس از قيمت

سب خودرو، مابه  شيه    (درب كارخانه )قيمتشده  التفاوت بين قيمت فروش قطعي تعيينمنا و قيمت حا

د و اين اقساط در حسابي نزد ساله با نرخ سود ترجيحي براي خريدار لحاظ شوصورت اقساط پنج بازار به

سال    صنعت و معدن قرار گيرد و در  صنعت قطعه    بانك  سعه  صرف تحقيق و تو سازي و  هاي آتي فقط 

 سازي كشور شود.خودرو
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   CGT1وضع ماليات بر قراردادهاي مكرر فروش در قالب : 6حلراه

افزوده است كه ماليات بر ارزش( قانون 42در حال حاضر مأخذ مالياتي در نقل و انتقال خودرو، ماده )

توان شود. همچنين ميهاي اسناد رسمي اخذ ميمعادل يك درصد ارزش خودرو است كه توسط دفترخانه

در حال هاي مستقيم در قالب ماليات بر درآمد مشاغل استفاده كرد ( قانون ماليات93از ظرفيت ماده )

 بياربا افزايش اين ض است.درصد  5تا  4معادل  ،خودرو خريد و فروشماليات بر درآمد مشاغل  حاضر

سود  توان در نگاه اول، كاهش در خريد و فروش مكرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشيهمالياتي مي

درصد  100بين قيمت فروش خودرو در كارخانه با قيمت بازار( كه از شكاف بزرگ فعلي در بازار خودرو )

قابل تحمل باشد و هم بار اضافي براحتي تواند ه افزايش ضرايب مالياتي هم مينيز فراتر رفته است؛ هرگون

تواند موجبات كننده نهايي واقعي تحميل كند و اين خود مي( را به مصرفexcess burden) مالياتي

پيشنهاد  CGTحل مالياتي بنابراين در شرايط فعلي راه افزايش قيمت خودرو در بازار را باعث شود.

تواند براي پاكسازي داللي و سوداگري گذاري قطعي و مناسب خودرو ميشود اما بعد از تثبيت قيمتنمي

 در بازار خودرو با رعايت الزامات مورد نياز قابل استفاده باشد.

 

 

 

                                                 

1. Capital Gains Tax. 



 

 

 

 

 

 16377شماره مسلسل:   گزارش شناسنامه

 هاي فوري تسويه بازارحلها در بازار خودرو و راهبررسي آشفتگي گزارش: عنوان

 

 

 

 (صنعت گروه) انرژي، صنعت و معدن مطالعات دفتر: نام

 اژدري اصغرعلي مطالعه: مدير

 اصغر اژدريسعيد شجاعي، علي :كنندگانتدوين و تهيه

 افشينحسين  علمي: ناظر

 زيربنايي و امور توليديهاي پژوهشمعاونت  متقاضي:

 ـــــــ :تخصصي ويراستار

 ـــــــ ادبي: ويراستار

 

 

 

   :كليدي هايواژه

 . صنعت خودرو1

 ها و راهكارها. چالش2
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