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 چكيده

 «0202در افزق    صزنعت خزودرو  »سسه مكنززي بزا ونزوان    ؤاين گزارش ترجمه و تلخيصي از گزارش م

تحزوت   مزيالدي در ارزر    0202 در افزق درو صزنعت خزو  دورنمزاي  هدف از اين مطالعه بررسزي  . است

تمزا   ، خودروهزاي خزودران   ،شزهري  درونهزاي متعزدد سزارهاي     شزيوه شامل محور  فناوريچهارگانه 

 .هاي تبادل داده در خودرو است سرويسو  سازي برقي

 منزابع درآمزدي خزودرو   ، محزور  تحوت  چهارگانزه فنزاوري  دهد كه بر پايه  هاي اين مطالعه نشان مي يافته

كزارگيري   هزاي تبزادل داده، ارتقزاي فنزاوري و بزه      گذاري سزار، سزرويس   هاي اشتراك متأرر از رانندگي با روش

درصزد افززاي     02 معزادل  تريليزون دتر يعنزي   1/1حزدود   ميالدي، 0202تا سال  وكار هاي نوين كسب مدل

در  خزودرو  يز   مزيالدي،  0202 سال در شده فروخته خودرو 12 هر از شده است بيني پي از طرفي  .يابد مي

 11در صور  رفع موانع تكنولوژيكي و مسائل قزانوني، تزا   همچنين . رسد مي فروش به سار گذاري اشتراك قالب

دورنمزاي   .خواهد يافزت به خودروهاي تما  خودران اختصاص  0202درصد از خودروهاي فروخته شده در سال 

افزق   ي قابل رقابت و مناسب در بزازار بديل به خودروهاحكايت از توسعه خودروهاي برقي و ت خودروسازي جهان

هاي مختلز  و تمركزز بزازيگران جديزد صزنعت       همچنين الزا  به رقابت و همكاري با رقبا در حوزه. دارد 0202

 . است 0202هاي صنعت خودرو در افق  خودرو در بخ  كوچكي از زنجيره ارزش از ويژگي

تغييرا  تمركز بر وواملي همچون  تحت رويكردايران د استراتژي صنعت خودروي شو پيشنهاد مي

خودرو و ورود بزازيگران جديزد، تمركزز بزر امزور تحقيزق و توسزعه، طراحزي مهندسزي و توسزعه            بازار

بخشي خدما  پس از فزروش   و تنوعتقويت صنايع مرتبط و تجهيز شبكه تأمين افزاري،  هاي نر  سيستم

 .شودين در طول چرخه ومر محصول، بازطراحي و تدو

 

 مقدمه

هزاي   هاي جديد، سياسزت  دليل توسعه و رشد بازارهاي نوظهور، شتاب فناوري به امروزه، اقتصاد كشورها

هزاي   ظهزور مزدل  . انزد  دستخوش تحوت  اساسي شدههاي مشتريان،  پذير و تغيير اولويت پايدار و تداو 

نعت خزودرو هزم از   است كزه صز  وكار جديد موجب ايجاد تحوت  انقالبي در صنايع مختل  شده  كسب

                                                 
 . است« Automotive Revolution Perspective Towards 2030»بخ  ومده اين مطالعه ترجمه و تلخيص از گزارش مكنزي با ونوان . 1



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

انقالبزي شزامل    محزور  سازي چهار روند فناوري در صنعت خودروسازي و قطعه. نيست اين قاوده مستثنا

هاي تبزادل   سرويسو  0سازي تما  برقي 0،خودروهاي خودران  1،شهري هاي متنوع سارهاي درون روش

  .گيري است درحال شكل 1داده در خودرو

دهنده و  شتاب اين اوتقادند كه اين چهار محور، ران صنعت خودروسازي باكثر بازيگران و متخصص 

خود ملز  به پذيرش اين تحوت   يكننده يكديگر بوده و هر ي  از بازيگران اين صنعت براي بقا تقويت

رو در صنعت خودرو، امزا هنزوز تصزوير جزامعي از      با وجود ولم به تغييرا  اساسي و روند پي . هستند

 .سال آينده در ارر اين تحوت  ترسيم نشده است 11تا  12صنعت در شرايط اين 

اند كه تحوت  مذكور، موجزب افزول صزنعت خزودرو      بيني كرده اي از كارشناسان پي  ودهاگرچه  

نقزل   و گيزري رشزد بزازار حمزل    سسه مكنزي حاكي از اين است كه شزتاب ؤبيني م اما پي  ،خواهد شد

ونزوان منزابع جديزد تزأمين درآمزد       تواند بزه  اين چهار روند، مي شخصي براساس شهري سارهاي درون

 . محسوب شود

ميالدي در قالزب هشزت دورنمزاي     0202در بخ  اول اين گزارش، انقالب صنعت خودرو در افق  

نگري در صنعت خودروسازي ارائه شده  در بخ  دو  بايدهاي آينده. كلي مورد بررسي قرار گرفته است

گيزري و   پردازد و در انتها نيز نتيجزه  هايي براي صنعت خودروسازي ايران مي سبخ  سو  به در. است

 .پيشنهادها ارائه شده است

 

 ميالدي 0212انقالب صنعت خودرو در افق . 3

در قالب چهار محور اصلي شامل تغيير روند  «0202انقالب صنعت خودرو در سال »هشت دورنماي كليدي 

 هارقابت و هاي پيشرفته توسعه و ناوذ فناوريسار،  هاييير در رفتار و واد تغبازار و منابع درآمدي جديد، 

از طرفي، تأريرا  آنها در نوع تغييرا  و چگونگي . نوين مورد بررسي قرار گرفته است هايهمكاري و

 1ا،ه كننده ، پتانسيل بازيگران جديد، تنظيم(قديمي)كنندگان سنتي  گذاري روي خودروسازان و تأمين تأرير

 . مشتريان، بازارهاي خودروي ملي و زنجيره ارزش خودرو نيز در ادامه بررسي شده است

 

                                                 
1. Diverse Mobility 

2. Autonomous Driving 

3. Electrification 

4. Connectivity 

5. Regulators 



 

 

 3تغيير بازار و منابع درآمدي جديد (الف

اما با منابع درآمدي  ،حال افول استكارشناسان معتقدند صنعت خودرو دراي از  با وجود آنكه وده

هاي  توان به روش ميدرآمدي جديد  اين منابع توان به رشد اين صنعت شتاب داد؛ ازجمله جديد، مي

با توجه به تغيير . اشاره كرد تبادل داده در خودروهاي  و رشد و توسعه سرويس 0گذاري سار اشتراك

بيني شده  روند بازار و همچنين منابع درآمدي جديد در صنعت خودرو، دو دورنما در اين بخ  پي 

 :كه در ادامه ارائه شده است

، تبزادل داده در خزودرو  هزاي   سزار، سزرويس   گذارياشتراك هايروشرانندگي با  :ولدورنماي ا 

درصزد   02توانند منابع درآمدي خزودرو را تزا    كار مي و هاي نوين كسب ارتقاي فناوري و استااده از مدل

 .تريليون دتر افزاي  دهند 1/1يعني چيزي حدود 

 1/0درآمد فروش خودرو ميالدي  0211ل سا نشان داده شده است در 1گونه كه در شكل  همان 

خودرو به  ميالدي درآمد حاصل از صنعت 0202شود در سال  بيني مي پي  .تريليون دتر بوده است

آن مربوط به منابع درآمدي جديد و  يدرصد 02افزاي   رشد درآمد،از اين  ؛تريليون دتر برسد 7/6

يابي،  ها، مكان اطالوا  شامل اپليكيشنتوسعه خدما  مربوط به تبادل : براي مثال) نوظهور

گذاري و ساارش اينترنتي خودرو، افزاي  هزينه تعميرا  و نگهداري  افزار براي اشتراك روزرساني نر  هب

گران جديد در يواسطه ورود باز به( ناشي از برقي شدن خودرو و گسترش فناوري خودروهاي خودران

به انه كل صنعت خودرو با فرض دسترسي يسالدرآمد رشد بر اين اساس ميزان . اين صنعت خواهد بود

ه بيني شد درصد پي  1/1، ميالدي 0202 تا 0211قانوني، از سال موانع  نبودي مورد نظر و فناور

درصد  6/0 اين بخ ساليانه رشد ميزان ، ميالدي 0211تا  0212كه از سال  حالي استدراين  .است

 . بوده است

را به  مكانآينده، اين ا درخودران خودروهاي  و فناوري در خودرو ديدجتبادل داده هاي  سيستم 

هاي  گذراندن زمان براي انجا  فعاليت ونوان محلِ راننده و مسافران خودرو خواهد داد تا از خودرو به

هاي مربوط  و سرويس ننوي هاي رسانهكه در اين صور  زمينه استااده از انواع  دكننشخصي استااده 

خصوص در  ها به سروت فزاينده و رو به رشد ابداوا  و نوآوريدليل  به از طرفي،. گردد هم ميفرابه آن 

تواند  همه موارد اشاره شده مي. د بودنرساني خواه روز خودروها نيازمند به ،افزاري هاي پايه نر  سيستم

 .منابع جديد درآمدي در صنعت خودروسازي مطرح شودونوان  به

 

 

                                                 
1. Shifting Markets and Revenue Pools 

0( .shared mobility :)در اين گزارش هدف از . كند گذاري مي فرد در ي  بستر ارتباطي، سارهاي داراي هدف مشترك را اشتراك

 .گذاري سار است ونوان اين موضوع، خودروهاي مورد استااده براي اشتراك



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 هاي نوين ع منابع درآمدي جديد با به خدمت گرفتن سرويسرشد و تنو. 3 شكل

 
Source: McKinsey, 2016. 

 



 

 

سزارهاي   گزذاري اشزتراك هزاي نزوين    بزا وجزود تغييزر رويكزرد بزه سزمت روش       :دورنماي دوم 

پيامدهاي مثبت ناشي از رشد طبقه متوسط در جهان و تداو  رشد اقتصزادي در  واسطه  به ،شهري درون

حال حاضزر بزه    درصد در 6/0فروش خودرو از ساليانه ويژه چين و هند، تغيير رشد  ر بهكشورهاي نوظهو

  .ميالدي خواهد رسيد 0202درصد تا سال  0

تزا   0211از سزال  ( ادامه روند فعلي و ود  توسعه فنزاوري )روش سنتي پايه  رفروش خودرو بساليانه رشد  

درصد خواهد بزود كزه    0حدود  1مطابق شكل  ،صنعت بدون در نظر گرفتن بازيگران جديد اينميالدي  0202

خواهزد  رونزد نزولزي را    مزيالدي،  0211تزا   0212 هسزال  پزن   ي طي دورهدرصد 6/0ساليانه  در مقايسه با رشد

ميززان اسزتااده   هاي اقتصاد كالن و بات رفتن  توان به مواردي همچون شاخص جمله دتيل اين افت مي از. داشت

 .اشاره كرد 1سار و ساارش ايننرنتي خودرو گذارياشتراكمانند خودروهاي با كاربريهاي نوين سار  از روش

 

 هاي سفر تغيير در رفتار و عادت (ب

كننده براي انجا  سزارهاي شزهري درحزال     هاي مصرف با توجه به اينكه رفتار و واد  :دورنماي سوم

ميالدي، يز  خزودروي    0202ال خودروي فروخته شده در س 12شود از هر  بيني مي تغيير است، پي 

 . شودگذاري سار به فروش برسد و متعاقب آن بازار خوبي براي اين هدف ايجاد  اشتراك

رو مزدل   ايزن  از. دشو ونقل توصيه مي هاي تلايقي حمل براي انجا  ي  سار بهينه، استااده از روش

ضزاهاي جديزد، دسزتخوش    هاي متنوع و نوين سار با توجزه بزه تقا   روشواسطه  به سنتي فروش خودرو

 . تحوتتي بزرگ خواهد شد

كنزد كزه    كننزد و فرقزي نمزي    امروزه كاربران از خودروهايشان براي انجا  همه اهدافشزان اسزتااده مزي    

نشزان   0گونه كه در شزكل   همان اما در آينده،. خواهند تنها به محل كار بروند يا با خانواده به ساحل بروند مي

پذيري در انتخاب، بهترين روش سار بزراي يز     وجود خواهد داشت كه با انعطاف اين امكان داده شده است

منظزوره   تبديل به چنزد خزودروي تز     0منظوره هدف مشخص، تعيين گردد و با اين روش، خودروهاي چند

ونزوان نمونزه، تعزداد افزراد داراي گواهينامزه بزين        ست كه بهاين مدوا، روند فعلي كشور آمريكاشاهد . گردند

ميالدي كزاه  يافتزه،    0210درصد در سال  71ميالدي به  0222درصد سال  76سال، از  01تا  16ن سني

گزذاري شزده در آمريكزاي شزمالي و آلمزان شزركت        هاي خودروهاي اشتراك درحالي كه افرادي كه در طرح

استقبال كزاربران بزه   با ادامه اين روند و . اند رشد داشتهساليانه درصد  02سال اخير بي  از پن  اند در  داشته

خزودروي فروختزه شزده يز       12از هر  0202د در سال شو بيني مي ل نقليه اشتراكي، پي استااده از وساي

اشتراكي به فروش برسد كه در صور  ادامه روند حاضر اين نسزبت بزه يز  خزودرو از سزه      صور   بهخودرو 

                                                 
1. E-hailing: the E stands for Electronic and hail refers to the traditional process of signaling an 

approaching taxicab to stop. 

2." all-purpose " vehicles 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 . ميالدي خواهد رسيد 0212خودرو در سال 

 

 در استفاده از خودرو 0212ه شرايط حاضر در مقايسه با سال تفاوت ديدگا. 0شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ibid. 

 

زيزادي بزر رفتزار و     تأريربندي،  ترين معيار تقسيم ونوان مناسب ساختار شهر به :دورنماي چهارم 

 اي و نقزل، جزايگزين ديزدگاه ناحيزه     و رو در تحليزل صزنعت خزودرو و حمزل     هاي سار دارد؛ ازاين واد 

 .كشوري در بازار خودرو خواهد شد

هزاي   درك فرصزت . گذاري تحوت  خزودرويي، نقز  مزؤرري دارد    نوع شهر در محدوده و سروت تأرير 

. دهزد  ونقل خودرويي را بي  از گذشته مزورد تأكيزد قزرار مزي     تجاري آينده، ضرور  نگاه ويژه به بازار حمل

هاي تراكم جمعيزت، توسزعه    ساختار شهر و بر پايه شاخص بازارها براساسرو در گا  اول ضروري است،  اين زا

دهزد سزطج جمعيزت در     هزا نشزان مزي    بيني ال  پي -0مطابق شكل .  بندي شوند و رونق اقتصادي تقسيم

 1/0اي كزه از   گونزه  مزيالدي خواهنزد داشزت بزه     0202شهرهاي با درآمد كم، بيشترين افزاي  را تزا سزال   

، شهرهاي بزا درآمزد بزات و پرجمعيزت،     ب-0از طرفي مطابق شكل . هد رسيدميليارد نار خوا 8/0ميليارد به 

جملزه   از. هاي انتقال قزدر  الكتريكزي هسزتند    پايگاه خوبي براي ناوذ فناوري خودروهاي خودران و سيستم

هزاي نظزارتي    توان به نسبت هزينه پايين فناوري به درآمد ساكنين و همچنين كنتزرل  دتيل اين موضوع مي

و لنزدن،  از طرفزي در كالنشزهرهايي همچزون شزانگهاي     . هاي خودرويي اشاره كزرد  قابله با آتيندگيبراي م

تواننزد   دتيلي همچون ترافي  سنگين، كمبود پاركينگ و ازدحزا  جمعيزت، مزي    خودروهاي اشتراكي نيز به

حزال آنكزه   . دشزو منجر كار و هاي جديد كسب گيري مدل تواند به شكل داراي مزيت باشد كه اين امر خود مي

تزوان نتيجزه گرفزت     رو مي ايناز. تر خواهد بود صرفه در مناطق روستايي و حومه، مالكيت خودروي شخصي به

ونزوان جزايگزين    هاي سار و ميزان فروش خودرو، به ونوان شاخص كليدي تأريرگذار در واد  كه نوع شهر به

 . دوشونقل خودرويي مطرح  اي قديمي در بازار حمل ديدگاه منطقه
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 هاي پيشرفته نفوذ فناوري وتوسعه  (ج

هزاي بلندمزد  بسزيار قزوي در صزنعت       فناوري خودران و سيستم انتقال قدر  الكتريكي ازجملزه پتانسزيل  

وابسته بزه   0202ها در افق  آيند؛ اگرچه افزاي  ناوذ اين فناوري حساب مي سازي به خودروسازي و قطعه

 .اي از موانع و مشكال  است فائق آمدن بر دامنه گسترده

درصزد از   11در صور  رفع موانع تكنولزوژيكي و مسزائل قزانوني و نظزارتي، تزا       :دورنماي پنجم 

 .اختصاص داشته باشد 1تواند به خودروهاي تما  خودران مي 0202خودروهاي فروخته شده در سال 

. تجزاري توليزد شزوند   صزور    بهميالدي  0202بعيد است كه خودروهاي خودران تا قبل از سال   

راننزده   هاي پيشزرفته كمز    سيستم. هاي اساسي اين فناوري است ع نظارتي و قانوني يكي از چال موان

(ADAS)0 انزد   اند و از طرفي توانسزته  سازي مراجع نظارتي و قانوني داشته نق  بسيار كليدي در آماده

هزا بسزيار    نيكننزدگان و كمازا   پذيري ايده كنترل رانندگي خودكار خودرو ميان مصزرف  بر اوتماد و باور

 . مؤرر باشند

اي  هاي اوليزه  دهد كه در صور  حل چال  راننده نشان مي هاي پيشرفته كم  تجربه بازار سيستم 

كننده، مسائل ايمني و امنيتي، نازوذ ايزن فنزاوري در صزنعت      همچون قيمت، شناخت و اوتماد مصرف

 . شود تر وملياتي مي نقل سريع و خودرو و حمل

ايزن فنزاوري، سزهم فزروش خودروهزاي        هاي برشمرده شده و رشزد سزريع   در صور  حل چال  

 11و  12مزيالدي   0202ترتيزب در سزال    خودران به هاي خودراني و تما  سواري با درصد باتي قابليت

 . بيني شده است درصد پي 

 اند به خودروهاي قابل رقابت و مناسب در بزازار تبزديل   خودروهاي برقي توانسته :دورنماي ششم 

 .كند شوند اگرچه سروت پذيرش آن متناسب با سطج امكانا  و ساختار شهر تغيير مي

هزايي همچزون معافيزت ماليزاتي،      قوانين نظارتي سختگيرانه، كاه  قيمت باتري، اوطاي مشزو   

هزاي شزارژ و افززاي      امتيازهاي ويژه در رانندگي و استااده از پاركينگ، افزاي  دسترسي بزه ايسزتگاه  

ونزوان انگيززه و محزرك قزوي و تزازه بزراي نازوذ         توانند به ها، همگي مي كننده طرف مصرفپذيرش از 

هزاي   در سزال ( دار، باتري الكتريكي و پيل سوختي هيبريد، هيبريد دو شاخه)مجمووه خودروهاي برقي 

زيزادي   تزا حزد  )كننزده   سروت سازگاري اين خودروها براساس كشز  مصزرف  . پي  رو مطرح گردند

و كنترل نظارتي و قانوني كه با توجزه بزه سزطج نزواحي و سزاختار شزهر تغييزر        ( قيمت كلوابسته به 

 . كند، قابل تعيين است مي

                                                 
1. Fully Autonomous Vehicles (AVs).  

0( .Advanced Driver Assistance Systems:) ستمي يستم كنترل هوشمند سروت خودرو، سيا سيكروز كنترل مثال  براي

ط يرات سروت خودرو در شيستم امكان تثبين سيدر ا. رود كار مي رهاي طوتني بهياست كه براي آسودگي به هنگا  رانندگي در مس

 .تمختل  بدون استااده از پدال گاز فراهم شده اس



 

 

 0202شود ميزان فروش مجمووه خودروهاي برقي در سزال   بيني مي با توجه به شرايط فو ، پي  

جملزه مهمتزرين    از. دهزد  خود اختصزاص   درصدي از فروش كل خودروها را به 12تا  12ميالدي، سهم 

تزوان بزه افززاي  قزوانين      ريرگذار در شد  سازگاري و فراگيري مجمووه خودروهاي برقي ميأووامل ت

اوزم از  )كننده مشزتريان    هاي تحري هاي خودرويي در شهرهاي پرجمعيت و مشو  سختگيرانه آتينده

...( براي اين نزوع فنزاوري و   هاي قيمتي ويژه امتيازا  رانندگي و پاركينگ، تخاي  هاي مالياتي،  معافيت

 .اشاره كرد

 022تزا   112واسطه رشد پيوسته فناوري باتري و با توجه به پتانسيل كاه  قيمت بزاتري بزه    به 

ازاي هر كيلووا  ساوت در دهه بعد، خودروهاي برقي در مقايسه با خودروهاي فعلزي در زمينزه    دتر به

تزرين كاتاليسزت بزراي نازوذ      ونزوان بزا ارزش   ريق بهقيمت مزيت رقابتي كسب خواهند كرد و از اين ط

در  برقزي  البته ناوذ فروش مجمووزه خودروهزاي  . مجمووه خودروهاي برقي به بازار خودرو كم  كنند

تزر   هاي شارژ برخوردارند آهسته تري از زيرساخت شهرهاي كوچ  و مناطق روستايي كه از سطج پايين

 .است

كننزدگان بزه مجمووزه     ي شزارژ، آشزنايي و اوتمزاد مصزرف    هايي كزه در فنزاور   از طرفي پيشرفت 

البتزه ايزن نكتزه بسزيار حزائز      . خودروهاي برقي ايجاد شده به ميزان ناوذ بيشتر آن كم  خواهد كزرد 

دهزد و   هيبريدي تشكيل مزي  - اهميت است كه بخ  بزرگي از مجمووه خودروهاي برقي را نوع برقي

مزيالدي از اهميزت و مقبوليزت     0202ا، همچنزان تزا سزال    اين يعني موتور احترا  داخلي در خودروه

 .كافي برخوردار خواهند بود

 

 هاي نوين ها و همكاري رقابت (د

تبزع آن   خواهد داشت كه مرزهاي صنعت سنتي جابجزا شزود و بزه     منابع درآمدي، زماني رشد شتابنده

 . قوانين بازي نيز تغيير كند

با پيچيدگي و تنزوع زيزاد، بزازيگران     شهري درونهاي نوين سار  انداز روش چشم :دورنماي هفتم 

 . فعلي صنعت خودروسازي را ملز  به همكاري و رقابت با رقبا، در چند حوزه خواهد كرد

هاي متنوع سزار، بزازيگران فعلزي ايزن      در دورنماي پيچيده صنعت خودروسازي با توجه به روش  

. چند حوزه، رقابت و در وين حال همكاري داشزته باشزند   طور همزمان در صنعت مجبور خواهند بود به

حزالي اسزت كزه      اساسي روبزرو نبزوده اسزت، ايزن در    هاي اخير صنعت خودروسازي با تحوت در دهه

سزال   11ونزوان نمونزه در    به. اند بازارهاي نوظهور همچون تلان همراه چند تحول ومده را تجربه كرده

 12انزد درحزالي كزه در همزين مزد ،       خودروساز برتر وارد شده 11اخير، تنها دو بازيگر جديد در بين 

 . اند بازيگر جديد در صنعت تلان همراه معرفي شده



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

رو،  ايزن ت خودروسازي همراه خواهد بود، ازهاي سار با ورود بازيگران جديد در صنع تغيير در مدل 

. يرقابل اجتنزاب خواهزد بزود   خودروسازان قديمي براي ماندن در صحنه رقابت، مبارزه در چند حوزه، غ

 zipcar،Didi Kuaili)هاي جديد سار  دهندگان روش نشان داده شده، ارائه 1گونه كه در شكل  همان

، بزه پيچيزدگي   ...(و BYD, Tesla)و خودروسزازان نوظهزور   ( اپزل و گوگزل  )هزاي فنزاوري    ، غول...(و

 . دورنماي رقابتي صنعت خودرو خواهند افزود
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كننزدگان   زماني كزه سزازندگان نوظهزور در فزروش خودروهزاي جديزد مشزاركت كننزد، تزأمين          

خزود اختصزاص خواهنزد     جديد هم نسبت بيشتري از اين بازار و از ارزش كل خودرو را به( سازان قطعه)

تزري   هاي كامل به سمت تهيه و تأمين زيرسيستم 0.5(Tiero.5)كنندگان رده  اي كه تأمين هگون داد به

خواهند با صرف هزينه بيشتر براي خدما  پس از فروش بهتر،  آنها حتي مي. گمارند از خودرو همت مي

 . جذب بيشتر و در نتيجه نقاط ارتباطي بيشتري با مشتري ايجاد كنند

ها  ان قديمي صنعت خودروسازي، زير فشار مداو  و مستمر كاه  قيمتدر چنين شرايطي بازيگر 

و در وين حال افزاي  كارآمدي و بازدهي، احساس خطر خواهند كرد و به احتمال زيزاد ايزن موضزوع    

هزاي سزار    طور كل صنايع مزرتبط بزا روش   حال تكامل خودرو و به منجر به تغييرا  اساسي در بازار در

هاي جديزدي از همكزاري در ميزان بزازيگران      است به تثبيت و يا ايجاد شكلخواهد شد و حتي ممكن 

 . گرددمنجر فعلي اين صنعت 

ابليزت  د، قشزو  تغيير بازي در صنعت خودروسازي مطرح ميواسطه  به هايي كه يكي ديگر از قابليت 

هزاي   شزاخص ونزوان يكزي از مهمتزرين     اين قابليت به. حال افزاي  آن استافزاري و كاربردهاي در نر 



 

 

افزاري براي دامنه وسيعي از  نر  كاربردهاي. شود كننده در صنعت خودروسازي در نظر گرفته مي متمايز

هزاي بزر پايزه موقعيزت،      هزاي سزار، ايمنزي پيشزرفته، سزرويس      ها شامل سزرويس  ها و سرويس ويژگي

با رشد فناوري و كاه  . دگير هاي از راه دور مورد استااده قرار مي خودرويي و تحليل افزارهاي درون نر 

با توجه به شرايط پي  رو، خودروسازان . ها هم رو به افزاي  خواهد بود  كننده ها استقبال مصرف هزينه

اي نخواهند داشت مگر اينكه با اشتراك در فضاي جديد سار، متناسب بزا رويكردهزاي مشزتري و     چاره

 . هاي نوظهور، جايگاه خود را حاظ كنند فناوري

بازيگران قديمي صنعت خودروسازي روي كزل پروسزه توليزد، تمركزز و توجزه       :اي هشتمدورنم 

 .دارند درحالي كه بازيگران جديد تنها در بخ  كوچكي از زنجيره ارزش فعال هستند

نظيزر طراحزي، نزوآوري    )هزاي خاصزي از زنجيزره ارزش     واردين به صنعت خودرو تنهزا بخز    تازه 

را كه از نظر اقتصادي از جذابيت بيشزتري برخزوردار   ( افزار و خدما  افزار و نر  محصول در قالب سخت

از ( هاي بزا فنزاوري و نقزدينگي بزات     شركت)رود بازيگران جديد  انتظار مي. دهند هستند، هدف قرار مي

 .هاي كنوني سود برده و از رقباي خود پيشي گيرند دگرگوني

 

 نگري در صنعت خودروسازي بايدهاي آينده. 0

ريززي   شزود طزرح   مطزرح مزي   نگري در صزنعت خودروسزازي   آيندهين موضووي كه در ارتباط با مهمتر

 . هاي استراتژي  بازيگران صنعت خودروسازي براي مواجهه با شرايط جديد است اولويت

توانند با قطعيت آينده اين  با توجه به مواردي كه در متن ارائه شد فعاتن صنعت خودروسازي نمي 

اما تحوت  غيرقابل اجتنابي در آينده صنعت خودرو رخ خواهد داد كزه نيزاز    ،يني كنندب صنعت را پي 

براي مواجهه و تبديل آن به فرصت، تدوين  آهاي مناسب و كار است فعاتن فعلي اين صنعت، استراتژي

 : رسد نظر مي رو، اجراي روش استراتژي  چهارگانه زير ضروري به اين از. كنند

 

 (ها عدم اطمينان)ها  در برابر عدم قطعيت سازي مقاوم( الف

هاي تجاري متناسب با  هاي بازار و طراحي مدل تر روند بيني سريع نيازمند پي  0202موفقيت در سال 

هاي جديزد سزار براسزاس ترجيحزا  مشزتريان و شزرايط اقتصزادي، توسزط بزازيگران صزنعت            روش

از اولويت مشتري و همچنين آگزاهي از نزوع   بدين منظور نياز است ي  تحليل پويا . خودروسازي است

 . شهرها و ساختار آنها انجا  شود

نشزيني و نوسزانا     طور مشخص افززاي  شزهر   اي به تغييرا  جمعيتي و به همچنين نياز است توجه ويژه 

 مطزرح  ،كنزد  بيني فروش را مشكل مي ونوان مواردي كه پي  به  همه موارد فو . اقتصادهاي نوظهور انجا  گيرد

 .هاي تجاري جذاب با اندازه جديد است ريزي سناريوهاي پيشرفته و چاب ، نيازمند مدل طرح. هستند
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 هاي جديد مشاركت (ب

هاي رقزابتي جديزد، نيزاز اسزت همزه       به مدل( مشاركتي غير)هاي انارادي  با توجه به روند تحول رقابت

وش با تغيير رويكرد به سمت مشزاركت  دهندگان خدما  پس از فر كنندگان، خودروسازان و ارائه تأمين

هزاي فنزاوري    آنها نيازمند رسزيدن بزه سزود، بزا مشزاركت در هزينزه      . بيشتر در كارها سو  داده شوند

هزا در   اين همكاري نيازمند حمايزت دولزت  . هاي ضروري هستند خودروهاي خودران، برقي و زيرساخت

 . راكي استهاي جديد سار اشت توسعه هماهنگي و سازماندهي براي روش

 

 سازگاري سازماني (ج

رير چهار محور كليدي است، بازيگران اين صزنعت ملزز  بزه    أاز آنجا كه كل صنعت خودروسازي تحت ت

 .سازگارسازي سازماني با استااده از امكانا  همكاري داخلي هستند

قانه مطزرح  هاي جديد تجاري و خال افزار كليدي قدرتمند براي مدل ونوان نر  فرآيندهاي داخلي به 

هزاي اسزتراتژي  در مزورد نحزوه اخزذ تخصزص تز ، براسزاس         گيزري  اين امر مستلز  تصميم. هستند

 . سااري به فروشندگان خارجي قابل انجا  است استخدا  نيروهاي داخلي يا برون

 

 گذاري تغيير رويكرد در ارزش (د

هزاي مناسزب بزراي تمزايز      اتژيخودروسازان براي حاظ سهم خود از سود خودرو، نياز به يزافتن اسزتر  

بزه  « افززار  دهنزده سزخت   ارائزه »گذاري از  محصوت  و خدماتشان دارند اين بدين معني است كه ارزش

 . كند تغيير مي« دهنده خدما  يكاارچه سار ارائه»

هزاي نزويني را هزم     اما فرصت ،هاي جديدي همراه خواهد بود آينده صنعت خودرو اگرچه با چال  

منزدي بهينزه از تحزوت  پزي  رو در ايزن صزنعت، بزازيگران فعلزي بايزد در           براي بهره. كند ايجاد مي

گيزري از ايزن    بزا بهزره  . هاي اساسي و استراتژي  خود از چهار محور كليدي استااده كنند گيري تصميم

رود؛ كه در واقزع لحظزا  درخشزان آن هنزوز در راه      روش نه تنها صنعت خودرو رو به حالت افول نمي

  .است

 

 

 

 

 



 

 

 

 هايي براي صنعت خودروسازي ايران درس .1

در جهت همسو شدن با مسير تكاملي صنعت خودرو، ضروري است موارد زير و در مواجهه با تغييرا  

 :قرار گيرند توجهدر صنعت خودروسازي ايران مورد 

 

 منظور همسو شدن با تغييرات بازار كسب آمادگي به (الف

كار مانند خودروهاي خودران و مجمووه  و هاي جديد كسب ي  با ظهور مدلبازار خودرو در آينده نزد

هاي  خودروسازان اولويت لذا ضروري است ،خودروهاي برقي، با تحوتتي جدي مواجه خواهد شد

انداز فروش خودرو  ده و به تغيير ساختار جمعيتي و تأرير آن بر چشمكردقت تحليل  مشتريان را به

 .ندكنتوجه 

گذاري مشترك با خودروسازان  توانند از طريق انعقاد قراردادهاي سرمايه ان ايراني ميخودروساز 

به  دستيابي، خود را با اين تغييرا  همراه سازند و با (هاي نوين به شرط انتقال فناوري)مطرح جهان 

 .كنندهاي آتي خود لحاظ  را در برنامهپلتار  تغيير هاي طراحي و توليدي داخلي،  ق توانمندييعمت

 

 سازي هزينه تدارك عوامل منظور حداقل تقويت صنايع مرتبط و تجهيز شبكه تأمين به( ب

تواند دستاوردهاي قابل  مي ،هاي جديد و تجهيز آنها به دان  روز توجه به صنايعي همچون باتري

كه ساماندهي بخ  ضمن آن .سازي خودروهاي برقي در داخل اياا نمايد توجهي در زمينه توانمند

هاي  طرفانگيزه بيشتري براي مشاركت  ،روزرساني استانداردهاي حاكم در آن بخ  سازي و به قطعه

 .آورد وجود مي گذاري مشترك به هاي ساخت داخل در فرآيند سرمايه گيري از ظرفيت خارجي و بهره

 

پذيري با تمركز بر امور تحقيق و توسعه، طراحي مهندسي و توسعه  افزايش درجه انعطاف (ج

 افزاري هاي نرم سيستم

هاي نوين نسبت به انطبا  سازماني با اين تحوت  اقدا   فعاتن صنعت بايد با هدف انتااع از دگرگوني

 كارگيري هبافزاري، جذب نيروهاي متخصص و  روزرساني سيستم نر  نموده و مواردي همچون به

 .هاي جديد تحقيق و توسعه را در دستور كار خود قرار دهند  مدل
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 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش 

 بخشي خدمات پس از فروش در طول چرخه عمر محصول تنوع (د

كننده  هاي سودآور مستلز  تغيير جايگاه بنگاه از تأمين مندي از فرصت حاظ سهم بازار و بهره

هاي  خودروسازان بايد همانند شركت. دهنده خدما  يكاارچه مسافر  شهري است افزار به ارائه سخت

 .ندكنل چرخه ومر محصول را تضمين در طوافزاري، رضايتمندي مشتري  نر 

 

 گيري و پيشنهادها نتيجه

تحت محورهاي اساسي تغيير بازار و  «0202انقالب صنعت خودرو در سال »هشت دورنماي كليدي 

 و هارقابت و هاي پيشرفته توسعه و ناوذ فناوريسار،  هايتغيير در رفتار و واد منابع درآمدي جديد، 

 :گرددشرح زير ارائه مي هنوين ب هايهمكاري

، تبزادل داده در خزودرو  هزاي   سزار، سزرويس   گذارياشتراك هايروشرانندگي با  :دورنماي اول 

درصزد   02توانند منابع درآمدي خزودرو را تزا    كار مي  و هاي نوين كسب ارتقاي فناوري و استااده از مدل

 .تريليون دتر افزاي  دهند 1/1يعني چيزي حدود 

سارهاي  گذاري اشتراكهاي نوين  با وجود تغيير رويكرد به سمت روش :ومدورنماي د 

پيامدهاي مثبت ناشي از رشد طبقه متوسط در جهان و تداو  رشد اقتصادي در واسطه  به ،شهري درون

حال حاضر به درصد در 6/0فروش خودرو از ساليانه ويژه چين و هند، تغيير رشد  كشورهاي نوظهور به

  .ميالدي خواهد رسيد 0202درصد تا سال  0

كننده براي انجا  سارهاي شهري درحال  هاي مصرف با توجه به اينكه رفتار و واد  :دورنماي سوم

ميالدي، ي  خودرو در  0202ده در سال خودروي فروخته ش 12شود از هر  بيني مي تغيير است، پي 

 .دشو اي اين هدف ايجاد برگذاري سار به فروش برسد و متعاقب آن بازار خوبي  اشتراك قالب

كننده رفتار و  بندي كه تعيين ترين معيار تقسيم ونوان مناسب ساختار شهر به :دورنماي چهارم 

اي و كشوري در بازار خودرو  هاي سار است در نظر گرفته خواهد شد و جايگزين ديدگاه ناحيه واد 

 .خواهد شد

درصد از  11نظارتي، تا  مسائل قانوني ودر صور  رفع موانع تكنولوژيكي و  :دورنماي پنجم 

 .تواند به خودروهاي تما  خودران اختصاص داشته باشد مي 0202خودروهاي فروخته شده در سال 

اند به خودروهاي قابل رقابت و مناسب در بازار تبديل  خودروهاي برقي توانسته :دورنماي ششم 

 .كند ساختار شهر تغيير ميشوند اگرچه سروت پذيرش آن متناسب با سطج امكانا  و 

با پيچيدگي و تنوع زياد، بازيگران  شهري درونهاي نوين سار  انداز روش چشم :دورنماي هفتم 

 . فعلي صنعت خودروسازي را ملز  به همكاري و رقابت با رقبا، در چند حوزه خواهد كرد



 

 

ركز و توجه بازيگران قديمي صنعت خودروسازي روي كل فرآيند توليد، تم :دورنماي هشتم

.دارند درحالي كه بازيگران جديد تنها در بخ  كوچكي از زنجيره ارزش فعال هستند

همسو  و براي حوت براي صنعت خودروسازي ايران در مواجهه با تهايي كه بايد  جمله درس از 

 منظور همسو كسب آمادگي بهتوان به  مورد توجه قرار گيرد ميشدن با مسير تكاملي صنعت خودرو، 

سازي هزينه تدارك  منظور حداقل تقويت صنايع مرتبط و تجهيز شبكه تأمين به ،شدن با تغييرا  بازار

پذيري با تمركز بر امور تحقيق و توسعه، طراحي مهندسي و توسعه  افزاي  درجه انعطاف ،ووامل

 .رداشاره ك بخشي خدما  پس از فروش در طول چرخه ومر محصول تنوعو  افزاري هاي نر  سيستم

 

 پيشنهاد

، ضزروري اسزت بزازيگران فعلزي صزنعت      0202با توجه به هشت دورنماي صنعت خودروسازي در افق 

گيري جديد براي ترسزيم آينزده    هاي تصميم خودروسازي ايران به ايجاد زيرساخت و طراحي استراتژي

بنگزاهي و  ها، قدر  و ناوذ شركا، اصزالح و تطبيزق سزازمان     صنعت خودروسازي با لحاظ ود  قطعيت

بنابراين تز  اسزت اسزتراتژي صزنعت    . گذاري در صنعت خودروسازي اهتما  ورزند تغيير رويكرد ارزش

خودرو و ورود بازيگران جديد، تمركز بزر امزور    تغييرا  بازارخودروي ايران با تمركز بر وواملي همچون 

صزنايع مزرتبط و تجهيزز    تقويزت  افززاري،    هاي نر  تحقيق و توسعه، طراحي مهندسي و توسعه سيستم

 . بخشي خدما  پس از فروش در طول چرخه ومر محصول، تهيه و تدوين شود و تنوعشبكه تأمين 

مزد    نگرانه در قالب دو برنامه كوتاه د خودروسازان داخلي با نگاهي آيندهشو همچنين پيشنهاد مي 

هاي اشزتراك سزار    افزاري اوليه روش مد ، با توجه به اينكه بستر نر  مد ، ابتدا در برنامه كوتاه و ميان

افززاري خودروهزايي بزا     در كشور فراهم شده است نسبت بزه طراحزي سزخت   ( همچون اسنپ و تاسي)

هاي اياب و ذهاب به محل كار، خريد، تاريحزي   رويكرد اشتراكي سار و با كاربري ويژه همچون سرويس

افززاري داخلزي يزا     هاي نر    با همكاري شركتمد در قالب برنامه ميانو در گا  دو  . اهتما  ورزند... و

را فزراهم  جهزاني  جديد صنعت خودروسازي  ورصه، زمينه ورود به (در قالب همكاري مشترك)خارجي 

 . كند
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