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رویدادهاي  "پایش تحوالت تجارت جهانی"ي هاسلسله گزارش

ران را مورد بحث و بررسی قرار محیط ژئواکونومیک ای کلیدي در

تاثیرگذاري بر  رویدادهاي کلیدي از منظر ،دهد. در این قالبمی

قرار ه توج و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد  دیپلماسی اقتصادي

هدف از تهیه این گزارش که به صورت ماهانه از سوي  گیرند.می

خواهد شد ارائه تصویري  ي اتاق ایران منتشرهامرکز پژوهش

و تهدیدهاي ایران  هاروشن از محیط ژئواکونومیک ایران و فرصت

  در این فضا است.
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گــزارش  ایــن  در  کــه  پیش بینی هایــی  و  تحلیل هــا  مطالــب، 
ارائــه شــده اســت، دیــدگاه اتــاق ایــران نیســت و صرفــا ترجمــه 
گزارشــی از موسســه فیــچ سلوشــنز اســت. دلیــل ترجمــه چنیــن 
کشــور  داخــل  در  اقتصــادی  فعــاالن  شــدن  آشــنا  گزارش هایــی 
اقتصــاد  روندهــای  دربــاره  خارجــی  مؤسســات  پیش بینی هــای  بــا 
تصمیم گیــری  مبانــی  از  یکــی  ایــن  بــر  عــاوه  اســت.  ایــران 
 فعــاالن اقتصــادی خارجــی بــرای همــکار ی بــا کشــورها، چنیــن 

گزارش هایی است.
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  خالصه مدیریتی

هاي بینیپیشپرداخته و با استفاده از  2021گزارش حاضر به تحلیل و بررسی صنعت خودروي ایران در فصل سوم سال 

، اي میان ایران و آمریکااندازي مثبت از احیاي توافق هستهمربوط به روندهاي ساختاري تولید و فروش و نیز با چشم

 بینی نموده است. پیش 2030ساله تا سال  10وضعیت این صنعت را براي یک دوره 

المللی است، اما هاي بیناگرچه خودروسازي در ایران تا حد زیادي متاثر از محدودیت در واردات، ناشی از اعمال تحریم

  درصد رشد کند.  19,1حدود  2021سازي، صنعت خودرو در سال هاي دولت براي بومینتیجه تالششود در بینی میپیش

انداز رشد قوي براي تولید و فروش در تحلیل سوآت، وجود یک طبقه متوسط رو به رشد در ایران، چشم: 1تحلیل سوآت

رفته ، از نقاط قوت این صنعت در نظر گیانهاورمخودرو در خ کنندهیدکشور تولو نیز قرار داشتن ایران در جایگاه بزرگترین 

گیري در برابر بازگشت مجدد خودروسازان خارجی، قدیمی بودن تجهیزات و فناوري و کیفیت شده است. در مقابل، سخت

ل هاي مهم، شامشود. فرصتنامناسب برندهاي داخلی به دلیل عدم وجود رقابت، از نقاط ضعف این صنعت محسوب می

 يشهر و ياناوگان جادهگذاري افزایش صادرات و طرح نوسازي ، هدفیدکیقطعات و لوازم  يسپاربرونینده به اتکاي فزا

ترین تهدیدها . در مقابل، مهمکندیفراهم م رااز بازار  يتجار يهاخودرو یدکنندگانتول يمندبهره فرصتاست که یران ا

  المللی است.هاي بینکنندگان در نتیجه تحریمثباتی سیاسی و از بین رفتن قدرت خرید مصرفنیز بی

ها کل خودرو یدتول يدرصد 13,1مجموع فروش خودرو و  يدرصد 22,6کاهش حاکی از  هابرآورد: بینی صنعتپیش

شود که فروش و سودآوري بینی می، پیش2021در سال  یدجد يااحتمال توافق هسته یشبا افزااما است.  2020سال  یط

  افزایش یابد.  2022خودروسازان از سال 

درصد  13,3 یزانبه مدر کشور  فروش خودرو ،2021در سال  شودمی بینیپیش ،فروشدر مورد روندهاي ساختاري: 

 نشدن ییهامتحده، ن یاالتا ادر پرتو روابط حساس باگرچه . برسددرصد  25,1به  2022رشد در سال  ینو ا یافته یشافزا

وجود  يخودروساز یعانداز صنادر مورد چشم یاديز هايیتنفت، هنوز عدم قطع یبازار جهان یسکمذاکرات و ر یجهنت

  دارد.

متوسط شود که بینی میاست. همچنین پیش 2021در سال درصدي تولید  19,1، برآوردها حاکی از افزایش تولید در مورد

 5,2ساالنه حدود  یدبه تولدستیابی "قرار دادن  ا هدفب 2030تا  2022 يهادر سال یرانخودرو در ا یدرشد ساالنه تول

  .باشد درصد 12,5معادل ، "2030 یان سالدستگاه در سال تا پا یلیونم

 یزن و داخلی استخودرو توسط خودروسازان  یددر تأمین قطعات که مانع تول یدر واکنش به ناتوان خودروهاي سواري:

 يهاخودرو یژهوبه ید،جد يهاخودرو يسفارشات و برآورده کردن تقاضا یلتحو در دروخو داخلی کنندگانتأمین یناتوان

 یدو تول درصد 22,5 یزانبه م یرانا يسوار يفروش خودرو ،2020سال  ی، برآوردها حاکی از آن است که دراروپائ

گذاري افزایش کیفیت خودروهاي داخلی و نیز یافته است. اما با هدف اهشدرصد ک 12,9 یزانبه م یزن يسوار يخودرو

فروش  2021که در سال  شودمی بینیاي، پیشکنندگان به دنبال پیشرفت مذاکرات هستههاي مصرفاحیاي هزینه

                                                 
1 SWOT 
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ي وارس يخودرو یدخود برگردد و تول یگاهنسبت به مدت مشابه سال قبل به جا يدرصد 13 یشبا افزا يسوار يهاخودرو

  .یابد یشدرصد افزا 19,5 یزانبه م نیز

و  درصد 23,8 یزانبه م یبترتبه يتجار يهاخودرو یدفروش و تول 2020برآوردها، در سال  طبق ري:خودروهاي تجا

یران، در نتیجه خوشبینی به احیاي توافق ا ياقتصاد رشد یريازسرگ رسد بااما به نظر می .یافتکاهش درصد  16,5

 یمتصم. همچنین آغاز خواهد کرد 2021سال  رخود را د یگاهبازگشت به جا یران،در ا يتجار يهافروش خودرواي، هسته

 شود؛ لذا برآورد میخواهد شد يتجار يهافروش خودرو یريگباعث شتاب، فرسوده یناوگان اتوبوسران ينوساز يدولت برا

در سال درصدي  23,8ردشده کاهش برآودرصد، در قیاس با  18,5 یراندر ا يتجار يهافروش خودرو 2021در سال 

  رشد داشته باشد.  ،2020

بازار ذبه جا ي،امتحده به توافق هسته یاالتمجدد ا یوستنبر سر پ بینیخوش شاخص ریسک به بازده صنعت:

 نهیاماوربازار در منطقه خ ینتراول جذاب یگاهکشور را در جا یناو  کندیم یادترخودرو است ز یبوم یدکنندهرا که تول یرانا

و  تیافبهبود خواهد  کشور یاتیعمل هايیسکر یلپروفا ید،برجام جد در صورت وقوع یک .دهدیقرار م یقاو شمال آفر

واهد خ یشافزا یجبه تدر يخودرو در پنج سال بعد یدتوللذا و فراهم شده  یازمورد ن ییاکثر قطعات خودروامکان واردات 

منطقه (شامل مراکش،  در بین چهار کشور ریسک به بازده تولید خودرودر شاخص  46,2یافت. به طور کلی ایران با امتیاز 

بهبود چشم را کسب نموده. همچنین با 35مصر و الجزایر و ایران) رتبه اول و در بین پنجاه و هفت کشور جهان، رتبه 

ه ریسک باي، در شاخص انداز مثبت توافق هستهدر نتیجه چشم يکشور خاص هايیسکفروش خودرو و کاهش ر انداز

کشور  125و در بین  8کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه  17در میان  45,5، ایران با امتیاز بازده فروش خودرو

  دهد. را به خود اختصاص می 74جهان رتیه 

 در طول چند ماه گذشته بدتر شده است ي ایرانخودروساز يهاشرکت یتوضع : طبق گفته مسئولین،هاشرکتنمایه 

 416,6( یالرهزار میلیارد  50بالغ بر  يهر کدام متحمل ضرر یپاخودرو و سا یرانا یعنی ،خودروسازان کشور ینو بزرگتر

درصد کاهش  14,6ذشته مه نسبت به سال گ 20تا  یلآور 20 ینب یرانا يخودرو یدتولی، به طور کل اند.دالر) شده یلیونم

هاي خود را افزایش داده و کنند تا بتوانند گستره فعالیتها تالش میحال هر دو این شرکتبا این .کرده است یداپ

  راهکارهایی براي افزایش سودآوري در زمان تحریم تمهید ببینند.

، تالش دارد تا با همکاري وزارت دفاع رغم کاهش تولیدشرکت ایران خودرو، به عنوان بزرگترین خودروساز ایرانی، علی

هاي دوگانه سوز جدید را به ناوگان خودرویی و شرکت ملی نفت ایران، ضمن تولید قطعات مورد نیاز در داخل، ماشین

هاي جدیدي در زمینه تولید خودرو و کشور اضافه نماید. همچنین قرار است با کشورهاي آذربایجان و ترکیه، همکاري

روش و ف یدتولو خود متمرکز شده  یتبر گسترش محدوده فعالهاي اخیر رت گیرد. این شرکت در سالصادرات آن صو

یی، نوظهور اروپا يآن و بازارهاآسه یقایی،آفر رهايبازا. هدف قرار دادن استداده مورد توجه قرار  را در خارج از کشور

 ايهتفاهم با دانشگاه ی، امضاي یادداشتبرق يهاخودرو ياندازتوسعه و راه يبرا یجال المللیینمذاکره با شرکت ب

 يهاسفارش و دریافت در کشور یبریديه یکیالکتر يهاخودرو یدو تول یطراح يبرا یرکبیرام یو صنعت یفشر یصنعت

  ها است. ینده، از جمله این تالشسال آ يبراخودرو دستگاه  هزار 10از  یشب يبرا المللیینب



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان5

6 

 

 پاکیفیت از سوي دولت، با خطر کاهش تولید مواجه است. سایدلیل دستور توقف تولید خودروهاي بی شرکت سایپا نیز به

با هدف  شود. این شرکت نیزیمحسوب م یرانبزرگ خودرو در ا یدکنندهتول ینمختلف خود دوم يهامجموعه یربا ز

ها شرکت خودرو ینمند شود. ابهره هایمرکاهش تح یتدارد از مز یسعی، گسترش حضور برند خود در خارج از بازار داخل

 کامرون و غنا ین،سنگال، اوکرا یر،مصر، الجزا یه،مانند عراق، سودان، سور ییمنفصله را به بازارها یمهن یهنقل یلو وسا

  به فعالیت تولیدي مشغول است.  ونزوئال، عراق، سودان و سنگال یه،در سورکرده و صادر 

بندي کلی نیز در مورد صنعت خودروسازي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گرفته و جمعیک در ادامه گزارش، 

الن، در قالب بینی اقتصاد کانداز کالن از وضعیت جمعیتی ایران، به عنوان یکی از ارکان اصلی مدل پیشنهایتا یک چشم

  جداول و نمودارهاي مجزا ارائه شده است. 

  اصلیدیدگاه 

هاي دولت به ایران، با به بار نشستن تالش ي، تولید خودرو2021کنیم که در سال می بینیپیشما  دیدگاه اصلی:

تر خود، به واسطه محدودیت در واردات اگرچه این صنعت در شکل وسیعدرصد رشد کند.  19,1سازي، تقریباً منظور بومی

  شود.قطعات و اجزاي اصلی مورد نیاز براي تکمیل خودروها، سرکوب می

  سبک يتجار یهنقل یلو وسا يسوار هايودروخ

2020-2030  

  
e و  برآوردf سلوشنز فیچ یران،منبع: مرکز آمار ا است. سلوشنز یچف بینیپیش .  

  اصلی هايدیدگاه

 يجمهور یاستپس از انتخابات ر یرانمتحده و ا یاالتا ینب یدجد يااحتمال توافق هسته یشبا افزا  یممعتقد ما 

 که ثمره کنیمینشان مخواهد شد. اما خاطر یتتقو یرانیا يهاانداز فروش خودرو، چشم2021ژوئن  18در  یرانا

  شود.ودرو میخمنجر به انتفاع فروش به بعد  2022از سال  صرفاً امضا شود،  2021اگر در سال  یدتوافق جد

فروش خودرو سواري  تجاري سبکفروش خودرو 
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 متحده  یاالتجمهور ایسبه عنوان رئ یدناز انتخاب جو با ینیبو خوش یرانمجدد اقتصاد ا رشدبا  یممعتقد ما

ر د يتجار يهافروش خودرو کند،یم یبدر حوزه خودرو ترغ گذاريیهسرما يکنندگان و دولت را براکه مصرف

ناوگان  ينوساز يبرا یرانتالش دولت ا یگر،د يرا آغاز خواهد کرد. از سو مسیر بازیابی 2021در سال  یرانا

ال در س شودیم بینیپیش ینشد. بنابرا خواهد يتجار يهافروش خودرو یشاتوبوس فرسوده، منجر به افزا

 23,8 یزانبه م 2020که در سال  یدر حال یابد، یشافزا درصد 18,5 یراندر ا يتجار يهافروش خودرو 2021

  بود. یافتهدرصد کاهش 

 یانصولگراا ینب یاسیاحتمال کاهش اختالفات سو  یرانا يجمهور یاستدر انتخابات ر یسیرئ یمابراه پیروزي با، 

  .شودیم یامه گذاريیاستدر س یشترب ییعملگرا يبرا ینهزم

 ر فصول د يابه توافق هسته یبنديدر پا یرانمتحده و ا یاالتبر بازگشت و توافق ا یما مبن یدگاهرخداد، د این

  .شودیمدت مدر کوتاه يقو يکه منجر به بهبود اقتصاد کندیم یترا تقو یندهآ

 شنج خواهد مت ياخود در منطقه رابطه يمتحده و رقبا یاالتبا ا یادبه احتمال ز یران، ااصولگرایانقدرت  یتبا تثب

 یطور منفرا به يرشد اقتصاد بلندمدتانداز و چشم شودیم یغرب گذارانیهداشت و باعث کاهش عالقه سرما

  خواهد ساخت. متأثر

  يصنعت خودروساز) SWOT( سواتتحلیل 

  تحلیل سوات

  نقاط قوت

 است. یانهخودرو در خاورم کنندهیدکشور تول ینبزرگتر یرانا  

 کندیم یجادا مدتیاندر م یدجد یهنقل یلوسا يبرا یاديز يتقاضا ،متوسط رو به رشد طبقه.  

 داشته باشد. يقو يرشد بینی،یشدر طول دوره پ یدجد يهاخودرو یدفروش و تول رسدینظر م به  

  نقاط ضعف

  

 دتوانیکه م کندیم يپافشار یاجازه بازگشت دوباره خودروسازان خارج يبرا ايیرانهسختگ یدجد هايشرطیشبر پ یرانا 

  را محدود سازد. یخارج گذاريیهسرما

 است یغرب گذارانیهدانش از طرف سرما يگذارو اشتراك گذاريیهسرما یازمندن یمیقد يو فناور تجهیزات. 

 وندشیمواجه م یمتو ق یفیتک ینهدر زم یدو ترد یدبدون رقابت،  با واکنش شد يها حضور در بازارپس از سال یداخل برندهاي.  

  هافرصت

 اتکا خواهد کرد. یدکیقطعات و لوازم  يسپاربه برون ايیندهطور فزاحوزه به ینا یران،ا يرشد صنعت خودروساز با  

 هستند. یندهآ يهاصادرات در سال یشبه دنبال افزا یداخل کنندگانتولید  

 ز ا يتجار يهاخودرو یدکنندگانتول يمندورود و بهره يبرا یشتريب يهافرصت یرانا يو شهر ياناوگان جاده ينوساز طرح

  .کندیفراهم م یرانبازار ا

  تهدیدها

 است. یرانکل اقتصاد ا یهمچنان دغدغه اصل یاسیس ثباتیبی  

 طور ا بهر یرانیکنندگان امصرف یدکشور را نابود کرده و قدرت خر ینا يصنعت خودروساز یران،ا یهمتحده عل یاالتا هايتحریم

  .دهدیکاهش م یقابل توجه
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  صنعت بینیپیش

  صنعت بینیپیش سناریوي

 استیپس از انتخابات ر یرانمتحده و ا یاالتا ینب یدجد يااحتمال توافق هسته یشبا افزا  یممعتقد ما :دیدگاه اصلی

اگر  کنیمینشان مخواهد شد. اما خاطر یتتقو یرانیا يهاانداز فروش خودرو، چشم2021ژوئن  18در  یرانا يجمهور

  به بعد خواهد شد. 2022از سال  صرفاً ودروفروش خ یرامضا شود، منجر به سود چشمگ 2021در سال  یدتوافق جد

  )2030-2019 یران(ا یخیتار هايبینیپیشها و داده -خودروکالن بازار 

    )2019-2030 یران(ا یخیتار هايبینییشها و پداده -بازار کالن خودرو

  2019e 2020e  2021f  2022f  2023f  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f  2029f  2030f شاخص

 خودروتولید 

  )میلیون(
0,86  0,75  0,89  1,13  1,34  1,54  1,75  1,88  2,00  2,16  2,34  2,52  

 دیتولرشد ساالنه 

  خودرو (درصد)
10,2-  13,1-  19,1  27,6  17,9  15,1  13,8  7,1  6,5  8,3  8,0  7,8  

فروش خودرو 

  (میلیون)
0,94  0,73  0,82  1,03  1,21  1,36  1,52  1,63  1,72  1,86  2,11  2,51  

رشد فروش 

  خودرو (درصد)
20,0-  22,6-  13,3  25,1  17,6  12,0  11,9  7,2  5,9  8,1  13,3  19,2  

e و  برآوردf سولوشنز یچف و. منبع: انجمن خودروسازان سولوشنز یچف بینیپیش.  

  تحوالت آخرین

 یها طکل خودرو یدتول يدرصد 13,1مجموع فروش خودرو و  يدرصد 22,6دهنده کاهش ما نشان هايبرآورد 

  .است 2020سال 

 قصد دارد تا  یرانی،از خودروسازان ا به عنوان یکی خودرویران، ا2021اساس گزارش منتشر شده در ژوئن  بر

سوز  گاز یبریديه 5و  4 یورو يهارا با خودرو یمیقد یهزار تاکس ی) س2022(مارس  يجار یسال مال یانپا

  کند. یگزینجا

 شرکت کرمان موتور، از ماه  یرمجموعهو ز یرانا یداخل يو انرژ یمهندس يهامپنا و بم خودرو از شرکت گروه

 یمرتحت تح یرانِدهنده تمرکز ااتفاق نشان ین. اشوندیآماده م یبرق يهامشترك خودرو یدتول يبرا 2021مه 

  است. یگازسوز به برق هايدروخو یدبا چرخش قدرتمند از تول ،ونقل خودصنعت حمل ییزداجهت کربن
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  يساختار هايروند

   فروش

 یرانا يجمهور یاستپس از انتخابات ر یرانمتحده و ا یاالتا ینب یدجد يااحتمال توافق هسته یشبا افزا  یممعتقد ما

در  یداگر توافق جد کنیمینشان م خواهد شد. اما خاطر یتتقو یرانیا يهاانداز فروش خودرو، چشم2021ژوئن  18در 

 هايبینیپیشبه بعد خواهد شد. لذا مطابق  2022از سال  صرفاً ودروفروش خ یرامضا شود، منجر به سود چشمگ 2021سال 

درصد  25,1به  2022رشد در سال  ینو ا یابدیم یشدرصد افزا 13,3 یزانبه م 2021در سال  یرانا يما فروش خودرو

مذاکرات و  جهینشدن نت ییکشور، نها ینمتحده و ا یاالتا ین. با توجه به آنچه گفته شد، در پرتو روابط حساس برسدیم

  وجود دارد. یرانا يخودروساز یعانداز صنادر مورد چشم یاديز هايیتنفت، هنوز عدم قطع یبازار جهان یسکر

  نخواهد بود یسکاما بدون ر یابد،یفروش بهبود م اندازچشم

  )2030-2010( به تفکیک نوعفروش خودرو  - ایران

  
e و  برآوردf سولوشنزیچف و یرانمنبع: مرکز آمار ا .سولوشنزیچ بینی فپیش.  

احتماالً  ،یرانژوئن ا 18 يجمهور یاستدر انتخابات ر یسیرئ یمابراه یروزيکه پ یمباور ینبر ا سولوشنز یچدر ف ما

رخداد  ین. اکندمیمساعد  تریعمل یاستگذاريسرا براي  ینهو زم کندیرا محدود م یاناصولگرا ینب یاسیاختالفات س

در  يقو يو بهبود اقتصاد یندهفصول آ یبه برجام ط یرانو ا متحدهیاالتبر بازگشت ا مبنیما  یدگاهد کنندهیتتقو

خود  يبامتحده و رق یاالتبا ا یادبه احتمال ز یران، ااصولگرایانقدرت  یتفوق، با تثبمدت است. با توجه به بحث کوتاه

شد ر مدتیانداز طوالنو چشم شودیم یغرب گذارانیهمتشنج خواهد داشت و باعث کاهش عالقه سرما يادر منطقه رابطه

  خواهد ساخت. متأثر یر منفطورا به ياقتصاد

 یدر پ یرانا یو خارج یداخل گذارانیاستلحن س ییراست، اگرچه تغ 2022از انجام توافق در سال  یما حاک یاصل دیدگاه

ل، در تر است. به عنوان مثانسبت به توافق کند تریعتوافق سر يبه سو مخاطراتجهت  ییرانتخابات نشان دهنده تغ
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ه ب یابیدست يبرا یازمراحل مورد ن اذعان نمود کهامور خارجه  یرمعاون وز ،یبه انتخابات، عباس عراقچ یمنته يهاروز

  . »یمهست یکبه توافق نزد یگراز هر زمان د یشما ب«کرد  تأکیداست و » کامالً واضح« یدتوافق جد

ه همراه را ب یمدت قابل توجهکوتاه يرشد اقتصاد تواندیم يانظر از زمان انجام توافق، بازگشت به توافق هسته صرف

ود. ب صادرات نفت همراه خواهد هايیماز لغو تحر یرانبالدرنگ ا يمندبهره یشترینبا ب چرا که احتماالً  ،داشته باشد

 یمارياز ب یناش یجهان يهمراه با کاهش تقاضا یران،نفت ا راتصاد یهعل 2018متحده در سال  یاالتا هايیمتحر

 یرأثت یرانا يارز یاناتبر جر ینو ا سطح خود رساند ترینیینرا به پا یرانو صادرات نفت در ا ید، تول19-کووید یرگهمه

تورم را  تفاقا ینداشت. ا یرا در پ 2020و  2018 يهاسال ینب یالدرصد کاهش ارزش ر 85از  یشگذاشت و ب یديشد

 یدباالتر برد و قدرت خر 2013در سال  المللینیب ياقتصاد هايیماز سطوح مشاهده شده در دوران تحر یحت

  کنندگان را نابود ساخت. مصرف

  وارد کرد یرانا یدبه تول یها ضربه سختتحریم

  (هزار بشکه در روز)نفت  یدتول - ایران

  
  سولوشنز یچ: بلومبرگ، فمنبع

 یرانفت در ان یدقابل توجه تول یشصادرات نفت و افزا هايیمشامل لغو تحر یادبه احتمال ز یدهرگونه توافق جد ینده،آ در

 40توافق، حدود  يماه پس از امضا 12 ینفت ط یدتول یانگینم کندیم بینیپیشنفت و گاز ما  یمخواهد بود. در واقع، ت

مشاهده شد مطابقت دارد و  2015در سال  يابا آنچه پس از توافق هسته یکه به طور کل يروند- یابد یشدرصد افزا

 دهندهنشان که - است 2025تا  2021 يهاسال ینب یناخالص داخل یددرصد رشد متوسط تول 4,1 يما برا بینیپیش یلدل

در سال  ياهسته فقاز توا یکاپس از خروج آمر يهاکه در سال است يدرصد 5,9رکود  یانگیننسبت به م شدیدي بهبود

  ، مشاهده شده است.2018
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  تولید

ور کش ینخودرو در ا یدتول یزانم یران،در ا سازيیبوم يها براتالش یدنبا به ثمر رس 2021ما، در سال  بینیپیشبه  بنا

 ديیدر واردات قطعات کل یناتوان یلبه دل یرانتر احال، صنعت گسترده ین. با ایافتخواهد  یشافزا درصد 19,1حدود 

 لیمشتاق خواهند بود تا به دل ي،فرانسو یژهوبه ی،غرب خودروسازانخودرو، کماکان تحت فشار خواهد بود.  یلتکم يبرا

 یناور ما در ابه ب ینکهحال، با ا ینکشور برگردند. با ا ینا يدوباره به بازار خودرو یران،صنعت در ا ینبالقوه رشد ا یتظرف

 يودروخ یدمعطوف به تول یشتربه سازندگان خودرو وارد کرده است و توجهات ب یديشد یبکرونا آس یماريکه ب یاما

 هايینهزه یشاز فروش کم و افزا یخودروسازان که ناش يبرا یمنف یکه تبعات مال یمخاطرنشان ساز یداست، با یداخل

 لیا اکثر خودروسازان با تقلباعث خواهد شد ت ،است) یمنیو ا یبهداشت هايینه(هز 19-کووید یريگاز همه یناش یاتیعمل

د ساالنه است که متوسط رش ینما ا یفعل بینیپیشتر عمل کنند. محتاط یرانبه بازار ا يفور بازگشتدر مورد  ها،یمتحر

 یاندستگاه در سال تا پا یلیونم 5,2ساالنه حدود  یدبه تول یدنرس يبرا 2030تا  2022 يهادر سال یرانخودرو در ا یدتول

  خواهد بود. درصد 12,5، برابر 2030

  معنادار خواهند بود ،معطوف به بهبود مخاطرات یدن،کار آمدن با يرو با

  دستگاه و درصد تغییر ساالنه خودرو، تولید مجموع -ایران

  
e و  برآوردf سولوشنزیچ ف و. منبع: انجمن خودروسازان سولوشنزیچ بینی فپیش.  

 یسازانخودرو یناول یاد، به احتمال زیتروئنپژو س يرنو و گروه خودروساز ي،که خودروسازان فرانسو سازیمیم خاطرنشان

 2017تا  2016 يهاکه در سال هاییگذاريیهسرما یلها به دلشرکت ینباز خواهند گشت. ا یرانخواهند بود که به بازار ا

 یجزئ هايیانروزرسبه یازمندفقط ن یدتول یريو از سرگ یاستمه یراندر ا یشاپیشپن شایساتاند، تأسانجام داده یراندر ا

 یلتقل هایمکه تحر يبار آخر یعنی، 2017تا  2016 يهادر سال یرانکه بازار ا ینبا علم به ا ین،. عالوه بر اخواهد بود

 مشتاق ریابس يخودروسازان فرانسو ینا که یمدو خودروساز بود، باور دار ینا يمالحظه برامحرك رشد قابل یک یافتند،

فروش در بازار  يدرصد 110,7خودرو بپردازند. شرکت رنو شاهد رشد  یدکشور به تول یندر ا یگربار د یکتا  هستند
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 يبود. فروش گروه خودروساز 2017در سال  یگرددرصدي  48 یشنسبت به سال قبل، و افزا 2016در سال  یرانا يخودرو

که بخش  یافت، یشنسبت به سال قبل افزا درصد 112,8 یزانبه م، 2016در سال  یقاو آفر خاورمیانهقه در منطنیز پژو 

 یتظرف ینبود. ا یگرد يدرصد 61,4 یشافزا یکشاهد  2017بود، و در ادامه در سال  یرانوجود بازار ا یلعمده آن به دل

 رانیخواهند بود که به ا یخودروسازان یناول ازدو خودروس ینما را که ا یدگاهد ینموجود، ا یديبالقوه رشد و امکانات تول

  .کندیم یتباز خواهند گشت، تقو

  يسوار هايخودرو

 يدرصد 13 یشبا افزا یراندر ا يسوار يهافروش خودرو 2021است که در سال  ینما ا بینیپیش :دیدگاه اصلی

  .یافتخواهد  یشدرصد افزا 19,5 یزانبه م يسوار يخودرو یدخود باز خواهد گشت و تول یگاهنسبت به سال قبل به جا

    )2019-2030 یران(ا یخیتار هايبینییشها و پداده -سواري بازار خودرو

  2019e 2020e  2021f  2022f  2023f  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f  2029f  2030f شاخص

 خودروتولید 

  )میلیون(سواري 
0,81  0,70  0,84  1,07  1,27  1,47  1,68  1,79  1,91  2,07  2,23  2,40  

 دیتولرشد ساالنه 

  (درصد) سواري
9,6-  12,9-  19,5  28,1  18,4  15,4  14,0  7,1  6,4  8,3  8,0  7,7  

فروش خودرو 

  سواري (میلیون)
0,89  0,69  0,78  0,97  1,14  1,27  1,42  1,52  1,61  1,74  1,98  2,37  

رشد فروش 

  سواري (درصد)
18,7-  22,5-  13,0  25,1  17,2  11,8  11,9  7,0  5,6  8,1  13,7  20,0  

e و  برآوردf سولوشنز یچف ی،منبع: منابع مل. سولوشنزیچ بینی فپیش  

  بخش يهاو محرك هایشرفتپ آخرین

 يخودرو یدو تول درصد 22,5 یزانبه م یرانا يسوار يفروش خودرو 2020که در سال  است از آن یما حاک برآوردهاي 

 دیقطعات، که مانع تول تأمیندر  یکاهش در واکنش به ناتوان ین. ایافتاهش درصد ک 12,9 یزانبه م یزن يسوار

ردن سفارشات و برآورده ک یلدرتحو دروخو داخلی کنندگانتأمین یناتوان یزو ن ،داخلی استخودرو توسط خودروسازان 

  بود. یاروپائ يهاخودرو یژهوبه ید،جد يهاخودرو يتقاضا

 نسبت به مدت  يدرصد 13 یشبا افزا یراندر ا يسوار يهافروش خودرو 2021 است که در سال ینما ا بینیپیش

  .یابد یشدرصد افزا 19,5 یزانبه م يسوار يخودرو یدخود برگردد و تول یگاهمشابه سال قبل به جا

 ود) ب یعقرارداد با وزارت صنا یک ي(که در حال کار رو یرانا یفیتک ی، شرکت استاندارد و بازرس2020دسامبر  در

اره را کامل پنج ست یازامت ییخودرو یچه که یو درحال منتشر کرد یرانساخت ا يهاخودرو یفیترا در مورد ک یگزارش

، 2021سال  یهگزارش، در فور ینبه بهبود است. به دنبال ا وها رخودرو یفیتاز آن خود نکرده بود، اعالم کرد که ک

سدان ساخت  يخودرو یکستاره را به  5 یازبار امت یناول يکرد برا اعالم یرانا یفیتک یشرکت استاندارد و بازرس

  ه است.خودرو، اعطاء کرد یرانکشور، ا ینبرتر ا یخودروساز مل
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 را در  یچنانآن ییراتبا آن مواجهند، انتظار تغ یرانیکنندگان اکه مصرف ياز موضوعات ساختار یبا برخ همراستا

 بینییشپ مدتیاندر دوره م یکه کاالها و خدمات اساس کنیمیم بینیپیشو  یمکنندگان ندارمصرف ینههز يالگوها

 2021که در سال  کنیمیم بینیپیشاول باشند.  ولویتدر ا یرانیا ي) کماکان در بودجه خانوارها2025-2021ما (

جه را به موارد بود یو مابق یندنما یاز بودجه خود را صرف کاالها وخدمات اساس درصد 72,1 یرانیا يخانوارها

  صادق خواهد بود.  بینیپیشامر در کل دوره  یناختصاص دهند، که ا اساسییرغ

 هایتفعال یندر ا 2020که در سال  یبه دنبال اختالالت ي،اقتصاد هايیتفعال یشبا افزا 2021در سال  یمدار انتظار 

 يهااز خانوار يابخش قابل مالحظه یشود. درآمد مصرف یااح یجتدرکنندگان بهمصرف هايینهداده بود، رشد هز يرو

و ر یشپ يهادر سال یرضروريغ يکاالها يبرا کردینهفرصت هز هدهنداست که نشان یشترر و بهزار دال 10یرانیا

 یمتحده نسبتاً بالاستفاده باق یاالتا هايیمتحر یلبه دل یفروشان خارجتوسط خرده یرانا یفروش. بازار خردهاست

  خواهد ماند.

  يتجار هايخودرو

 یاستبه ر یدنانتخاب جو با یجهدر نت هاینیبو خوش یرانا ياقتصاد رشد یريبه باور ما، با ازسرگ :دیدگاه اصلی

ش فرو گردد،یدر حوزه خودرو م گذاريیهسرما يها براکنندگان و دولتمصرف یقمتحده، که باعث تشو یاالتا يجمهور

 یراندولت ا یمتصم ین،آغاز خواهد کرد. عالوه بر ا 2021سال  رخود را د یگاهبازگشت به جا یراندر ا يتجار يهاخودرو

 ینما ا بینیپیشخواهد شد.  يتجار يهافروش خودرو یريگفرسوده خود، باعث شتاب یناوگان اتوبوسران ينوساز يبرا

در سال درصدي  23,8هش برآوردشده از کا درصد 18,5 یراندر ا يتجار يهافروش خودرو 2021در سال است که 

  باشد. ترباال ،2020

    )2019-2030 یران(ا یخیتار هايبینییشها و پداده -تجاري بازار خودرو

  2019e 2020e  2021f  2022f  2023f  2024f  2025f  2026f  2027f  2028f  2029f  2030f شاخص

 خودروتولید 

  تجاري
52،210  43،618  49،075  58،818  64،067  69،763  75،947  82،681  90،052  98،185  107،254  117،508  

خودرو  یدتولرشد 

  (درصد)تجاري 
18,6-  16,5-  12,5  19,9  8,9  8,9  8,9  8,9  8,9  9,0  9,2  9,6  

فروش خودرو 

  تجاري
52،196  39،789  47،141  58،868  73،298  84،624  94،347  103،961  113،485  122،080  130،898  140،265  

رشد فروش خودرو 

  تجاري (درصد)
36,9-  23,8-  18,5  24,9  24,5  15,5  11,5  10,2  9,2  7,6  7,2  7,2  

e و  برآوردf سولوشنزیچ ف ی،منبع: منابع مل. سولوشنزیچ بینی فپیش  

  بخش يهاو محرك هایشرفتپ آخرین

 درصد  16,5و  درصد 23,8 یزانبه م یبترتبه يتجار يهاخودرو یدفروش و تول 2020برآوردها، در سال  طبق

 حال، مجدداً خاطر ینمتحده بود. با ا یاالتا یرانیاضد هايیمتحر يبرقرار یجهکاهش در نت ین. ایافتکاهش 

 یناتوان لیکه به دلبل شور،ک ینخودرو در ا يکاسته شدن از تقاضا یلکاهش نه به دل ینکه ا سازیمینشان م

  ها بوده است. خودرو تأمیندر  کنندگانتأمین
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 يمهورج یاستر يبرا یدنانتخاب جو با یجهدر نت هاینیبو خوش یرانا ياقتصاد رشد یريباور ما، با ازسرگ به 

ش فرو گردد،یدر حوزه خودرو م گذاريیهسرما يها براکنندگان و دولتمصرف یقکه باعث تشو متحده یاالتا

شت به جا یراندر ا يتجار يهاخودرو سال  یگاهبازگ صم ین،از خواهد کرد. عالوه بر اآغ 2021خود را در   یمت

واهد خ يتجار يهافروش خودرو یريگفرسوده خود، باعث شتاب یناوگان اتوبوسران ينوساز يبرا یراندولت ا

ــد. پیش ــال  ینبینی ما اش ــت که در س ــد 18,5یران در ا يتجار يهافروش خودرو 2021اس از کاهش  درص

  باالتر باشد. 2020در سال  درصدي 23,8برآوردشده 

 داشته باشد. درست است  يدرصد 12,5رشد  يتجار يهاخودرو یدتول 2021است که در سال  ینما ا بینیپیش

 نبود قطعات و یلبه دل یواقع یتحال ظرف ینبا ا شود،یرشد محسوب م یربازگشت به مس یزانم ینکه ا

سال خود از  هايبینیپیش با کاهش دادنناشناخته است. ما  19-کووید یريگاز همه یناش یاتیاختالالت عمل

داشته باشند  يدرصد 5 و 10 یشافزا یبترتبه ین،سبک و سنگ يتجار يهاخودرو یدکه تول یم، انتظار دار2021

  .یابد یشافزا درصد 340 یزاتوبوس ن یدو تول

 ونقل حمل یســتمســ يبرا یداتوبوس جد هزار 5 تأمین يبرا یازمورد ن یهســرما یران، دولت ا2020دســامبر  در

 فترگمان میکه  ییدر سطح شهرها یکرد تا به کاهش تراکم و شلوغ یبکل کشور تصو يرا برا يشهردرون

شد ضع یدموجب ت س در فروش اتوبو یتن کار باعث تقویکمک کند. به باور ما، ا ،شودکرونا  یماريحاد ب یتو

. یابد یشافزا درصد 200 یزانکه فروش اتوبوس به م کنیمیم بینیپیشکشور خواهد شد و  یندر ا 2021سال 

ست که ا ینا یمعن ستا ینگفته آن ا ضا در را ستاز واردات ن یتحما يتقا ست ک ینبلکه، انتظار بر ا ی  یده تولا

  داشته باشد. يدرصد 340رشد  2021داخل در سال 

 یونکام 500از  یشرخ داد که بنا به گزارشات، ب بییمه يسوزو افغانستان آتش یران، در مرز ا2021 یهفور در 

 يهابالقوه را دارد تا همزمان با تالش یتظرف یناتفاق ا ینرفتند. به باور ما، ا ینو سوخت از ب یعیحامل گاز طب

 يتجار يهاخودرو یدفروش و تول یت، باعث تقو2021ناوگان خودرو در سال  یگزینیاتمام جا يکشور برا ینا

  شود. یرانا

 را تجربه کند،  یگريکاهش ساالنه د 2021در سال  یرانوساز در اما انتظار دارد تا بخش ساخت یرساختز تیم

 یماريمتحده و ب یاالتا هايیماستمرار اثرات تحر یلنسبت به سال قبل به دلدرصدي  1,1انقباض  یعنی

ا در ر یاثر مثبت ها،یمتحر تخفیفو  کشور یندر ا ینچ یشترب هايگذاريیهسرما یم. انتظار دار19-کووید

  گردد. يتجار يهاخودرو يتقاضا یاساس یتبخش بگذارد و باعث تقو ینا يرو مدتیطوالن
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  قدرتمند خواهد بود ینهائ بازگشت

  )2030-2010( يتجار يهابازار خودرو -ایران

  
e و  برآوردf سولوشنزیچف یران،منبع: مرکز آمار ا. سولوشنزیچ بینی فپیش  
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  صنعت ریسک به بازده شاخص

  کندیم یشتررا ب یرانجاذبه ا ،ياحاصل از توافق هسته ینیب: خوشیقاو شمال آفر یانهمخاور در خودرو تولید

از  39,8 زیابا امت یقاو شمال آفر یانهمخاور يخودرو یدتول ریسک به بازدهشاخص  یاز، امتفصل یندر ا :دیدگاه اصلی

منطقه در کل جهان رتبه دوم از آخر را به خود اختصاص داده است و قبل  ینماند. ا یباق ییرممکن، بدون تغ یازامت 100

  .خوردیبه چشم م 35,9 امتیازبا  یقاآفر ياز آن فقط منطقه جنوب صحرا

  دو کشور است ینا يامنطقه یانباالتر از همتا یلیخ یرانمراکش و ا هايجاذبه

  خودرو یدتول ریسک به بازدهشاخص  نقشه -یقاو شمال آفر یانهمخاور

  
  سولوشنز یچف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذاببه معناي بازار  یشترب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  هایروزرسانبه ینو آخر يامنطقه یاصل هايویژگی

 27,1قط ف یازآن، کسب امت یجهآن است که نت يباال یسکر یقا،و شمال آفر یانهممنطقه خاور یاصل مشخصه 

دارد.  قرار یسکستون ر یلما ذ يخودرو یدتول ریسک به بازدهشاخص  یازدهیامت یستماست که در س 100از 

 يهاحد در معرض بازار زا یشب یريقرارگ یلمراکش به دل ياقتصاد هايیسکر یشافزا یسک،ر ینعمده ا یلدل

  ست.ا متحده یاالتا هايیمتحر یلبه دل یراناقتصاد ا یفو تضع یورو،منطقه 

 نسبتاً  يهااست) بازده 50 یعنی یحد متوسط جهان یرممکن (که درست ز یازامت 100از  48,2 یازمنطقه با امت این

اندازه  و هاي نیروي کارهزینه به دستمزددر متوسط  يامر داشتن عملکرد قو ینا یل. دلکشدیه رخ مرا ب یجذاب

 ینرا که در ا ايینههزکم يکار حیطاعداد م ینرا دارند. ا 60,3و  68,8 یازامت یبترتکار است که به یروين

طقه  من ینرا که در ا ییباال هايیسکر یخودروسازان حت شودیکه باعث م سازندیمنطقه وجود دارد برجسته م

  .یرندوجود دارد، بپذ

 از 100از  66,5 یازمنطقه با امت ینا» دروخو یدرشد تول« شاخصکه در  کنیمیم تأکیدنکته  ینبر ا همچنین ،

 یدشاهد رشد مطمئن تول ینده،سال آ 5در طول  یمانتظار دار یلدل ینبهتر عمل کرده است. به هم یمتوسط جهان

  . یمو مصر باش یراناکش، ادر مر
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 نیدر خصوص بازگشت رشد به ا هاینیبو خوش یرانخودرو در ا یدانداز تولشدن چشم یدارسه ماهه، با پا ینا در 

  حوزه شده است. یندر ا یگاهجا ینصاحب باالتر یرانا یدن،انتخاب با یلحوزه به دل

 الجزایراند، واقع شده یقاو شمال آفر یانهمکه در پوشش مطالعات ما در منطقه خاور ییکشورها ینب در 

ز بهبود ا یعالئم یدکشور هنوز با ینکار ا یطمح چراکه ؛مانده است یخودرو باق یدتول يمحل برا ترینیرجذابغ

رو کماکان ادامه  یشپ يهادر ماه الجزایر راعتراضات د یمانتظار دار سولوشنز، یچرا از خود نشان دهد. ما در ف

ارائه دهد.  هایناآرام ینخروج از ا يرا برا یکاف یاسیس یازاتکشور نتوانسته است امت یندولت ا یراز ،داشته باشد

جنبش حراك  بود و هزاران نفر از مردم  يکشور شاهد اعتراضات منظم به رهبر ینکرونا، ا یريگقبل از همه

 یشور و خفقانک ینا یاسیس یستمخود را از س یتیتا نارضا آمدندیم هایاباناً هر جمعه شب به خیبکشور تقر ینا

 يداعتراضات تا حدو ینکرونا، ا یماريب یريگکرده بودند، ابراز کنند. اگرچه در طول اوج یجادکه سردمداران آن ا

  اعتراضات منظم خود را از سر گرفته است.   یراخ يهاکمتر شده بود، جنبش حراك در هفته

  ماندیم یباق یخال هایسکر یشافزا یلبه دل ،یینپا یسکر/ بازده باال یک چهارم مربوط به

  خودرو یدتول ریسک به بازده امتیاز – یقاو شمال آفر میانهخاور

  
  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  شودنقطه ضعف محسوب می یقاو شمال آفر یانهمخاور همچنان براي هایسکر

ازده موضوع، ستون ب ینخودروسازان دارد. شاهد ا يبرا یبالقوه کامل یتظرف یقاو شمال آفر یانهمباور ما، منطقه خاور به

شاخص  یازدهیتام یستممنطقه باشد، در س ینا يو اقتصاد یاسیس یطکه قرار بر بهبود مح یمنطقه است که در صورت ینا

شاخص  تمیسمنطقه در س ینا یازامت ین. بهترکندیعمل م هایسکر ونبهتر از ست ،خودرو یدتول يما برا ریسک به بازده

 27,1 یازتنها قادر به کسب امت ها،یسکاست، و در بخش ر 100از  48,2 یازمربوط به بخش بازده با امت ریسک به بازده

منطقه  فضع یشترینرد. بیقرار بگ یینیدر سطح پا 39,8 یازمنطقه با امت ینتا عملکرد کل ا شودیاست که باعث م

 بازده

ک
س
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 100ه از است ک يکشور هايیسکما در ستون ر ریسک به بازدهشاخص  یازدهیامت یستمس در یقاو شمال آفر یانهمخاور

و  یاسیس یادز هايیسکدهنده متداول بودن رکه نشان ؛دهدیرا به خود اختصاص م 21,1 یازممکن، فقط امت یازامت

 گذاريیهسرما يبرا گیريیمهنگام تصمخودروسازان به یدباعث ترد یسکپرر حیطم ینمنطقه است. ا یندر ا ياقتصاد

 ی، سعداردرا در منطقه  يخطرترکم یاتیعمل یطمحادعاي فراهم نمودن حال، مراکش، که  ین. با اشودیمنطقه م یندر ا

قوه، سطح بازده بال اشتنزمان باال نگه دخودروسازان و هم يبرا هایسککشور به کاهش ر ینتعهد ا یلتا به دل کندیم

  .یدکشور نما ینا يرا جذب صنعت خودروساز یاديز هايیهسرما

  است منطقه يبر صنعت خودروساز ینیبار سنگ ریسک باال

  يکشور یسکشاخص ر یازاتامت -یقاو شمال آفر میانهخاور

  
  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  کرونا منتفع گردد یساختار خودروسازان بعد از پاندم یداز تجد تواندیم شمال آفریقا

 یزاتتجه یدکنندگانساختار تول یدمراکش و مصر، از اقدامات تجد یژهوبه ،شمال آفریقاواقع در  يباور ما، کشورها به

 یرهتر کردن زنجو کوتاه ینچ یدخود به تول یبه دنبال کاهش وابستگ چراکه ؛کرونا منتفع خواهند شد یماريبعد از ب یاصل

از  یبرخ یماز قطعات خواهند بود. به عالوه، شاهد هست یبه داخل ساخت برخ یکنزد یاچرخش به داخل  یقاز طر تأمین

در  ي خود رااهتالشو  کشندیم یرونکه در آنجا کشمکش برقرار است خود را ب ییاز بازارها یقطعات اصل کنندگانیدتول

 یاصل تیزادکنندگان تجهیاست که قصد تول یبدان معن ین. اسازندیقدرتمند دارند، مضاعف م يکه حضور ییبازارها

 هايینهو هز یصنعت يقو هاي(سیاست مطلوب یاتیعمل یطبا مح ییدر کشورها گذاريیهخواهد بود تا با سرما ینا ییاروپا

 یرهزنج هاي صنعتی هستند،قوت سیاستدر شاخص  42و  81,3 یازامت داراي یبترتمراکش و مصر به مانند ها)نهاده یینپا

  کنند. تریکنزد یرا به بازار اصل خود تأمین
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  دارد یکار مطلوب یرويبازار ن شمال آفریقا

  خودرو یدتول ریسک به بازده شاخص -شمال آفریقاو  یو شرق يمرکز اروپاي

  
  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

یرا ز ؛پژو خواهد بود يرنو و گروه خودروساز ساختار شرکت یداز تجد يمنددر خصوص بهره قوي یبرنده احتمال مراکش

دو، از قبل  نیا تأمین یرهقرار دارد و زنج یاصل یزاتتجه یدکنندهدو تول ینا یهکشور در سا یندر ا یدتول و ساخت تصنع

کار  یروين شــناختییتجمع هايیژگیکه و ســازیمیخاطرنشــان م ین،اســت. همچن یافتهبســط  یخوبکشــور به یندر ا

شورها ،شمال آفریقامطلوب در  سبت به ک شرق يمرکز ياروپا ين سب یتمنطقه مز ینا يبه بازارها ،یو  داد  خواهد ین

 ،اد و ارزان استیز شمال آفریقاکار در  یرويهستند. ن یاصل یزاتتجه یدکنندگانتول ينوساز يهاکه منتفعان بالقوه طرح

شد ن که یحال در شرق يمرکز ياروپا يکار کشورها یرويکار در بازار ن یروير باعث  که گیردیصورت م یسختبه ی،و 

سترس بودن ن ینههز یشافزا سدشویکار م یرويو کاهش در د ستم. در  سک به بازدهشاخص  یازدهیامت ی  ینما ا ری

کش مرا یاز. امتگرددیمنعکس م» کار یروين ینهبه هز تمزدمتوسط دس«موضوع در عملکرد مصر و مراکش در شاخص 

 یتر) درحالکار جذاب یروين ینههزبه معناي  یشترب یازاست (امت 85,7و  57,1برابر  یبممکن به ترت یازامت 100و مصر از 

  ).ینیداست (نمودار باال را بب 28,6فقط برابر  یو شرق يمرکز ياروپا يدر کشورها یازمتوسط امت که،

  کندیم یادرا ز یرانجاذبه ا ،يابر سر توافق هسته بینیخوش

 یادترو است زخودر یبوم یدکنندهرا که تول یرانجاذبه ا ،يامتحده به توافق هسته یاالتمجدد ا یوستنبر سر پ بینیخوش

کشور را  ینو ا دهدیکشور م ینبه ادر شاخص ریسک به بازده تولید خودرو را  100از  46,2 یازامت ینوسیله،و بد کندیم

ما خاطرنشان  يکشور هايیسکر تیم .دهدیقرار م یقاو شمال آفر یانهمبازار در منطقه خاور ینتراول جذاب یگاهدر جا

 يتر خواهد شد. ما نه تنها شاهد اجراروشن 2022آن از اواخر سال  يکار یطو مح یرانانداز اقتصاد اکه چشم سازدیم

سال بعد،  یاناتا پ هایماز تحر یبرخ از رفع یرانکه ا یمباور دار بلکه یم،اکشور بوده یندر ا یناسیونواکس هايیشپو یعوس

 هاي نیروي کارمیانگین شاخص دستمزدها به هزینه

 مصر           مراکش       بلغارستان        رومانی          اسلونی           چک           لهستان         اسلواکی     
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ال در س یرانمتحده و ا یاالتاکه  یمندار ینبه ا ياعتقاد یگررا به دست خواهد آورد. درواقع، درست است که د یمنافع

برجام  یکبودن  یانممحتمل خواهد بود. با در یباًتقر 2022توافق در سال  ینبه ا یابیدستاما به توافق برسند،  2021

 ییاجازه خواهد داد تا اکثر قطعات خودرو یرانو به ا یافتبهبود خواهد  کشور ینا یاتیعمل هايیسکر یلپروفا ید،جد

در ستون  یخوبموضوع به یندهد. ا یشافزا یجبه تدر يخودرو را در پنج سال بعد یدتول ینوسیلهرا وارد کند و بد یازمورد ن

 یعنی دهدیبه خود اختصاص م را 100از  100 یازامت یرانکه ا ییقابل مشاهده است، جا» خودرو یدرشد تول«شاخص 

  واهد داشت.خ تريیعکشور در جهان رشد سر ینخودرو در ا یدبازده تول

  

  خودرو یدتول ریسک به بازده شاخص -خاورمیانه و شمال آفریقا

 
  بازده  بازده کشور  بازده صنعت

ریسک 

  صنعت

ریسک 

  کشور
  ریسک

شاخص ریسک 

  به بازده

رتبه در 

  منطقه

رتبه 

  جهانی

  35  1  46,2  21,7  13,4  29,9  62,5  56,3  66,7 ایران

  36  2  45,4  44,6  36,0  53,1  45,9  37,1  51,8  مراکش

  43  3  37,3  32,4  25,1  39,7  40,5  60,7  27,1  مصر

  50  4  30,3  9,7  9,7  9,8  43,9  44,2  43,8  الجزایر

  ~  ~  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  ~  ~  39,8  27,1  21,1  33,1  48,2  49,6  47,3  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  

  خودرو یدبازده تول -یقاو شمال آفر میانهخاور

  بازده  بازده صنعت  رقابت فضاي  حجم تولید خودرو  رشد تولید خودرو 

  62,5  66,7  25,0  75,0  100,0 ایران

  45,9  51,8  16,1  58,9  80,4  مراکش

  40,5  27,1  34,8  26,8  19,6  مصر

  43,9  43,8  45,5  19,6  66,1  الجزایر

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  48,2  47,3  30,4  45,1  66,5  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  

  خودرو یدبازده تول -یقاو شمال آفر میانهخاور

 

  حجم نیروي کار

میانگین 

دستمزد به 

هزینه نیروي 

  کار

هزینه و در 

دسترس بودن 

  خدمات عمومی

ظرفیت تولید 

  صنعتی
  بازده  بازده کشور

  62,5  56,3  28,6  55,4  67,9  73,2 ایران

  45,9  37,1  42,9  0,0  57,1  48,2  مراکش

  40,5  60,7  37,5  75,0  85,7  44,6  مصر

  43,9  44,2  1,8  35,7  64,3  75,0  الجزایر

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  48,2  49,6  27,7  41,5  68,8  60,3  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه
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  خودرو یدتول ریسک – یقاو شمال آفر میانهخاور

 
  ریسک لجستیک

هاي قوت سیاست

  صنعتی
  ریسک  ریسک صنعت

  21,7  29,9  42,0  17,9 ایران

  44,6  53,1  81,3  25,0  مراکش

  32,4  39,7  42,0  37,5  مصر

  9,7  9,8  8,9  10,7  الجزایر

  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  27,1  33,1  43,5  22,8  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  

  خودرو یدتول ریسک -یقاو شمال آفر میانهخاور

شاخص ریسک  

  اقتصادي بلندمدت

ریسک  شاخص

  تمداقتصادي کوتاه

شاخص ریسک 

  سیاسی بلندمدت

شاخص ریسک 

  تمدسیاسی کوتاه

شاخص ریسک 

  عملیاتی
  ریسک  ریسک کشور

  21,7  13,4  12,5  23,2  10,7  16,1  5,4 ایران

  44,6  36,0  39,3  64,3  55,4  10,7  7,1  مراکش

  32,4  25,1  26,8  25,9  25,0  25,0  21,4  مصر

  9,7  9,7  7,1  3,6  18,8  12,5  8,9  الجزایر

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  27,1  21,1  21,4  29,2  27,5  16,1  10,7  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو یدریسک به بازده تول شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  

که در  ازاتییممکن است امت یجه،نت و در شوندیم یروزرسانما مکرراً به ریسک به بازده يهاکه شاخص یدتوجه داشته باش لطفاً

  نداشته باشند. یخواندر سطح کشور، هم یلبخش تحل یازاتبا امت شوندیقسمت نشان داده م ینا
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تر از بسیار جلو فارس یجخل يهمکار يشورا يکشورها :یقاو شمال آفر یانهمخودرو در خاور فروش

  هستند يامنطقه یانهمتا

 یقافرو شمال آ یانهمکل فروش خودرو در منطقه خاور يبرا ریسک به بازدهشاخص  یازماهه، امتسه یندر ا :دیدگاه اصلی

مال و ش یانهمعملکرد منطقه خاور یازماند. اگرچه امت یباق ییربدون تغ یاديممکن تا حد ز یازامت 100از  45,4 یازبا امت

و مناطق  29,8 یازبا امت یقاآفر يباالتر از جنوب صحرا یاست، ول )50,0( یمتوسط جهان یازاز امت تریینهنوز پا یقاآفر

سوم قرار ) در رتبه 62,4 یاز) و اروپا (با امت51,9 یاز(با امت یاقراردارد که باعث شده است تا بعد از آس 43,9 یازبا امت یکاآمر

  .یردگ

  فروش خودرو  ریسک به بازدهثروتمند در شاخص  يکشورهابهتر  عملکرد

  فروش خودرو ریسک به بازدهشاخص  نقشه -یقاو شمال آفر میانهخاور

  
  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  هایروزرسانبه ینو آخر يامنطقه یاصل هايویژگی

 اندیدهرس یبه تعادل خوب 46,3و  44,1با مقدار  یبترتو بازده به یسکر یازاتامت ي،ااساس محاسبات منطقه بر 

ه سه ک الجزایرو  یبیل یه،زده سورحال، چند کشور جنگ ین. با اشودیم یدهبه سمت بازده د یلتما یاگرچه کم

 یماندگعقبدارند، باعث توقف و  یارخودرو در اخت وشفر ریسک به بازدهشاخص  یازرا در امت ییرتبه انتها

  اند.شده یقاو شمال آفر یانهممنطقه خاور یعملکرد کل

 عمل  )50,0( یکه بهتر از متوسط جهان ی، تنها بخشریسک به بازدهشاخص  یازدهیامت یستمستون بازده س در

را به دست آورده است که به  66,8 یازممکن امت یازامت 100که از  است نسبت شهري به روستایی کرده است

خودروسازان راحت خواهد  يمتمرکز است و درك و تعامل با آن برا یاديتا حد ز یتاست که جمع یمعن ینا

  بود.

 یممکن بهتر از متوسط جهان یازامت 100از  75,2 یازکه با امت یتنها بخش هایسکدر ستون ر یب،ترت ینبه هم 

فارس که  یجخل يهمکار يعضو شورا يکه کشورها یلدل ینااست، به  یاتعمل کرده است، نرخ مال )50,0(

 یقاال آفرو شم یانهممنطقه خاور يکشورها لیاتنرخ ما یازهستند، متوسط امت یاتبدون مال یادارند  یکم یاتمال
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ر سر راه ب یموانع کم یراندارند ز یبوم يخودرو یدبه تول یازيقه نمنط ینبخش اعظم ا یعنی ؛کشندیرا باال م

  واردات خودرو دارند.

 یبخشوعها به تنفارس با نگرش دولت یجخل يهمکار يشورا يهادر منطقه کشور یاتیمال یطمح یگر،د یانب به 

ض بر ارزش افزوده، عوار یاتموضوع شامل مال ینخواهد داشت. ا یکنواختی ییراتکشورشان تغ يبه منابع درآمد

فارس در  یجخل يهمکار يشورا ورهايخواهد بود. فروش خودرو در کش یزبر درآمد ن یاتواردات خودرو و مال

توسط  یاتمال ییراتکه تغ ینکه با علم به ا سازیمیخاطرنشان م ی،خواهد بود ول یشاهد رشد نسب 2021سال 

نخواهد  یکاف 2020سال  هايیماندگاصالح عقب يبرا یه کافرشد به انداز ینا شود،یمنطقه اجرا م یندول ا

از  46,9با مقدار  یقاو شمال آفر یانهمدر منطقه  خاور» فروش خودرو رشد«شاخص  یازموضوع در امت ینبود. ا

  منعکس شده است. 100

  را در سیطره دارند یینپا یسکبازده باال/رربع فارس  یجخل يهمکار يشورا يکشورها

  فروش خودرو ریسک به بازده شاخص -یقاو شمال آفر میانهخاور

  
  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

 یخوب یپراکندگ یینو بازده باال و پا یسکاز نظر ر یقاو شمال آفر یانهمواقع در منطقه خاور يماهه، کشورهاسه ینا در

 بازده هم کشورهایی با ریسک و و بازده  باال و یسکبا ر ییکشورهاهم منطقه  یندر ا . چرا که)ینیددارند (نمودار باال را بب

 یتوقطر و ک ي،عربستان سعود ی،متحده عرب راتاما يدر نمودار پراکنش ما، کشورها یگر،د یانوجود دارند. به ب یینپا

 ینبودن ا ثروتمند یتماه یلاتفاق به دل یناز ا یاديکه بخش ز گیرندیقرار م یینپا یسکدر گوشه بازده باال/ر یهمگ

صاد و اقت یدارناپا یتماه یلدل و تونس قرار دارند که به الجزایر یبی،ل ينمودار کشورها یگرکشورهاست. در گوشه د

  .دهندیرا نشان م یینبازده پا /یادز یسکر یرند،آن را بپذ یدکه خودروسازان با یاديز یاتیعمل يهاکیسر

  

  

  بازده باال

 ریسک پایین

  بازده باال

 ریسک باال
  بازده پایین
 ریسک باال

بازده پایین
ریسک پایین

میانگین منطقه
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  یستن یسکاز ر یخال یدر حال بهبود است ول یرانا جذابیت

ود با بهب ،فروش خودرو نشان داده شده است ریسک به بازدهشاخص  یازکه در امت یرانا یکل یتماهه، جذابسه ینا در

به روند بهبود خود ادامه داده است. از زمان انتخاب دونالد ترامپ به  ي،انداز فروش خودرو در پنج سال بعدچشم

به  100از  53,3 یازما از امت ریسک به بازدهشاخص  یازدهیامت یستمدر س یرانمتحده، عملکرد ا یاالتا جمهوريیاستر

 يد بهبودرون یرانا یکل یازمتحده، امت یاالتا يجمهور یاستبه ر یدنبا انتخاب با ی،است ول یافتهکاهش  2020 در 37,6

 هايیسکفروش خودرو و کاهش ر اندازبهبود، از بهبود چشم ینصعود کرده است. ا 100از  45,5 یفعل یازداشته و به امت

 يدرصد 24,9 ینیما، به دنبال کاهش تخم بینیپیشکشور وجود دارد نشأت گرفته است. بنا به  ینکه در ا يخاص کشور

 2021 يهاکشور در سال ینمتوسط ساالنه نرخ فروش خودرو در ا یران،در ا 2020تا  2018 يهافروش خودرو در سال

  بود. واهدخ درصد 9,2برابر  2025تا 

اء بخشد، را ارتق یرانا يبازار خودرو ریسک به بازده یکل یتبتواند وضع یدنبا جمهوريیاستر رودیکه انتظار م یحال در

ما  يشورک یسکر یمشود. ت یلمدت تعدباعث خواهد شد که بهبود آن در کوتاه ياکُند مذاکرات توافق هسته یشرفتپ

ظار دارد که انت ینهمچن يکشور یسکر یم. تیمداشته باش یرانا تیماهه آدر سه یفیضع ياقتصاد یايانتظار دارد که اح

سالمت کوو ضع 19 یدبحران  صاد یاياح یفباعث ت س ینکمپ يشود، چراکه کُند 2021در  ياقت سیونواک  تواندیم ینا

 نکهآبا  ین،شــود. عالوه بر ا یرانهســختگ یاجتماع يگذارفاصــله هايیتمحدود یلو تحم یدجد يهاابتال یشباعث افزا

شا تواندیم هایمکرده بود که رفع تحر بینیپیش تریشپ یمت ینا صاد یشگ د، سال فراهم کن یانتا پا یتوجهقابل ياقت

در سال  گریاست که آنها د یمعن ینبر سر بازگشت به برجام به ا یرانمتحده و ا یاالتا یانکُند مذاکرات م یشرفتاما پ

ه خواهد شد، چراک »يکشور یسکر«ستون  یلکشور ذ ینسرکوب عملکرد ا جبامر مو ینانتظار توافق ندارند. ا يجار

  خواهد ماند.  یبالقوه باق یزاناز م تریینپا یرانا يانداز اقتصادحاصل نخواهد شد و چشم یديتوافق جد یچه

  فارس در منطقه یجخل يهمکار يشورا يهاکشور ینتردر صدر جذاب یمتحده عرب امارات

فارس در صدر شش کشور برتر  یجخل يهمکار يشورا يفروش خودرو، کشورها ریسک به بازدهشاخص  ینروزتربه در

 است. امارات متحده کشور یندر ا ییننسبتاً پا یسکو ر يشهر یتثبات جمعبا یارمنطقه قرار دارند که نشانگر مخارج بس

 یازبا امت یت، کو59,0 یازبا امت ، قطر64,1 یازو پس از آن عربستان با امت رددر صدر قرار دا 100از  65,6 یازامتبا  یعرب

 یاتیمال یطمح ینکشورها همچن ینقرار دارند. همه ا يبعد يهادر رتبه 51,3 یازبا امت ینو بحر 53,9 یاز، عمان با امت54,5

 يهاخودرو فروشدرصد خودرو دارند و  براي یینیپا یعوارض واردات یراز آورند،یخودروسازان فراهم م يبرا یجذاب یاربس

عوض  دیجد يهاخود را مرتباً با خودرو يهاکشورها خودرو ینا یتکه جمع ستا یمعن ینباالست، که به ا یاربس یزن یددج

مداوم  یچرخش يمشتر یگاهاست که پا یمعن نبدا ینا یراخواهد داشت، ز یتخودروسازان جذاب يموضوع برا ین. اکنندیم

 ییاتعمل یطمح یقا،و شمال آفر یانهممنطقه خاور يمذکور به نسبت کشورها يکشورها ین،. عالوه بر ااشتخواهد د

  .کنندیخودروسازان ارائه م يبرا يمساعدتر
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  ماندباقی میمانع  یکعنوان همچنان به یقاو شمال آفر یانهمخاور يدر کشورها ریسک

 یجخل يهمکار يشورا ياند و کشورهاحفظ کرده فصل یناول و دوم را در ا یگاهجا یبترتو قطر به یمتحده عرب امارات

 یندارند. ا یاردر اخت، ریسک به بازدهبرتر را در شاخص  یگاهاند و شش جاحفظ نموده خود را در منطقه يبرتر یزفارس ن

ن به تواز دنیست که در رسا آنها يکشور یسکر ییننسبتاً پا یازاتامت نیزکشورها و  ینثروتمند ا یتماه یلامر به دل

  .کندکمک میو بازده به آنها  یسکر یانخوب م

ما  ریسک به بازدهو بازده شاخص  یسکر يهاستون یانم یتوازن خوب کنندیو عراق تالش م یرانا یرنظ کشورهایی

 یبترتو عراق به یرانا یازصعود کنند. امت ریسک به بازدهشاخص  يباال يهابه رتبه کنندیتالش م ینبرقرار کنند و بنابرا

ها در آن یفحال، عملکرد ضع ینما قرار دارند. با ا ریسک به بازده صستون بازده شاخ یین، در پا45,5و  57,0 یازاتبا امت

آنها وارد  یبر عملکرد کل یتوجهاست، فشار قابل 32,2و  28,3 یبما که به ترت ریسک به بازدهشاخص  یسکستون ر

  ما همچنان فاصله خواهند داشت.  زدهریسک به باشاخص  ییباال یمهو از ن آوردیم

  ماندباقی میعملکرد بهتر  یردر مس یعنوان مانعهمچنان به ریسک

  فروش خودرو یسکر یازاتامت -یقاو شمال آفر یانهمخاور

  
  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  مانندتر عقب میهاي پایینکشورهاي شمال آفریقا به واسطه بازده

ر همچنان تر و ریسک باالتهاي پایین(شامل مراکش، مصر، تونس، لیبی و الجزایر) به واسطه بازدهکشورهاي شمال آفریقا 

 کشور شمالترین به ویژه کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس عقب هستند. مراکش جذاب ،از کشورهاي خاورمیانه

آورد. امتیاز ممکن به دست می 100را از مجموع  46,7آفریقا در شاخص ریسک به بازده فروش خودرو است که امتیاز کل 

) است. مصر 45,4) و البته باالتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (50,0تر از میانگین جهانی (این امتیاز پایین

آورد (نمودار زیر را مالحظه کنید). امتیاز ممکن را به دست می 100از  42,7گیرد و امتیاز ر میبعد از مراکش قرا در رتبه

 است هاي مالیات باالهاي باالي خودرو با توجه به نرخسطوح پایین درآمدي و هزینه ،یکی از موانع اصلی در شمال آفریقا
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کند. عالوه بر این، این کشورها، به غیر از مصر، ها محدود میکه شدیداً اندازه و رشد بالقوه فروش خودرو را در این کشور

ه هاي فراوانی را براي خودروسازان در منطقه در پی داشتهاي اقتصادي بسیار باالیی مواجه هستند که نااطمینانیبا ریسک

  دارد.و بازیگران جدید را از حضور در بازار خودرو منطقه برحذر می

  تریینپا يهابازده یلدلبه یقاآفرشمال  يکشورها ماندگیعقب

  )2021سوم  فصلفروش خودرو ( ریسک به بازدهشاخص  یازاتامت -یقاو شمال آفر یانهمخاور

  
  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه
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  فروش خودرو بازدهشاخص ریسک به  -یقاو شمال آفر یانهمخاور کشورهاي

بازده  

  صنعت

بازده 

  کشوري
  بازده

ریسک 

  صنعت

ریسک 

  کشور
  ریسک

شاخص ریسک 

  به بازده

رتبه در 

  منطقه

رتبه 

  جهانی

  33  1  65,6  81,7  74,1  89,2  54,9  72,3  43,3 امارات

  36  2  64,1  66,3  63,3  69,4  62,7  63,9  61,9  عربستان سعودي

  43  3  59,0  58,9  58,6  59,1  59,1  77,6  46,8  قطر

  52  4  54,5  59,6  60,8  58,3  51,2  54,8  48,8  کویت

  53  5  53,9  62,1  54,5  69,6  48,5  55,8  43,5  عمان

  59  6  51,3  57,9  44,6  71,2  46,9  60,6  37,7  بحرین

  70  7  46,7  45,8  44,0  47,6  47,3  46,0  48,2  مراکش

  74  8  45,5  28,3  26,0  30,6  57,0  55,0  58,3  ناایر

  78  9  42,7  36,3  38,1  34,4  46,9  40,5  51,2  مصر

  82  10  40,2  32,2  12,7  51,6  45,5  41,5  48,2  عراق

  88  11  37,8  45,0  34,7  55,4  33,0  45,0  25,0  اردن

  90  12  37,2  33,1  25,8  40,3  40,0  38,2  41,1  تونس

  94  13  35,0  23,2  22,0  24,5  42,8  43,4  42,3  الجزایر

  95  14  33,7  28,4  6,8  50,0  37,3  27,6  43,8  لیبی

  96  15  33,7  28,9  11,5  46,4  36,9  47,1  30,0  لبنان

  112  16  25,9  18,2  3,0  33,3  31,1  22,7  36,7  سوریه

  ~  ~  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  ~  ~  45,4  44,1  36,3  51,9  46,3  49,5  44,2  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه
  

  فروش خودرو بازده -یقاو شمال آفر یانهمخاور يکشورها

حجم فروش   

  خودرو

مالکیت 

  خودرو

رشد فروش 

  خودرو

فضاي 

  رقابت

بازده 

  صنعت

  بازده

  54,9  43,3  55,6  10,5  42,7  64,5 امارات

  62,7  61,9  38,7  78,2  48,4  82,3  عربستان سعودي

  59,1  46,8  49,2  25,8  73,4  38,7  قطر

  51,2  48,8  50,8  15,3  77,4  51,6  کویت

  48,5  43,5  21,8  35,5  66,1  50,8  عمان

  46,9  37,7  37,9  17,7  69,4  25,8  بحرین

  47,3  48,2  54,0  47,6  27,4  63,7  مراکش

  57,0  58,3  12,1  88,7  45,2  87,1  ناایر

  46,9  51,2  44,4  71,0  18,5  71,0  مصر

  45,5  48,2  29,0  98,4  16,9  48,4  عراق

  33,0  25,0  34,7  18,5  29,0  17,7  اردن

  40,0  41,1  45,2  21,8  50,0  47,6  تونس

  42,8  42,3  63,7  48,4  33,1  24,2  الجزایر

  37,3  43,8  41,9  62,9  41,1  29,0  لیبی

  36,9  30,0  42,7  9,7  56,5  11,3  لبنان

  31,1  36,7  0,8  100,0  22,6  23,4  سوریه

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  46,3  44,2  38,9  46,9  44,9  46,1  ايمنطقهمیانگین 

  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه
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  فروش خودرو بازده -یقاو شمال آفر یانهمخاور يکشورها

جمعیت در   

  سن رانندگی

GDP   سرانه

  به دالر

نسبت شهري 

  به روستایی

جمعیت 

  کنندهمصرف

کیفیت و گستردگی 

  شبکه حمل و نقل

بازده 

  کشور
  بازده

  54,9  72,3  71,0  83,9  79,8  80,6  46,0 امارات

  62,7  63,9  65,3  45,2  76,6  66,1  66,1  عربستان سعودي

  59,1  77,6  87,9  94,4  96,8  90,3  18,5  قطر

  51,2  54,8  24,2  54,0  98,8  75,0  21,8  کویت

  48,5  55,8  61,3  50,8  82,3  58,9  25,8  عمان

  46,9  60,6  77,4  61,3  86,3  67,7  10,5  بحرین

  47,3  46,0  59,7  35,5  41,1  21,0  72,6  مراکش

  57,0  55,0  36,3  42,7  60,5  49,2  86,3  ناایر

  46,9  40,5  54,0  16,1  15,3  28,2  88,7  مصر

  45,5  41,5  48,4  11,3  52,4  25,8  69,4  عراق

  33,0  45,0  50,8  17,7  87,9  30,6  37,9  اردن

  40,0  38,2  26,6  46,8  50,8  20,2  46,8  تونس

  42,8  43,4  35,5  23,4  57,3  27,4  73,4  الجزایر

  37,3  27,6  0,8  30,6  70,2  4,8  31,5  لیبی

  36,9  47,1  38,7  41,9  85,5  35,5  33,9  لبنان

  31,1  22,7  11,3  21,0  27,4  0,0  54,0  سوریه

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  جهانیمیانگین 

  46,3  49,5  46,8  42,3  66,8  42,6  48,9  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه
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  فروش خودرو ریسک -یقاو شمال آفر یانهمخاور يکشورها

  محیط قانونی 
درصد فروش 

  جدید از ناوگان

هاي نرخ

  مالیات

ریسک 

  صنعت
  ریسک

  81,7  89,2  97,6  89,5  80,6 امارات

  66,3  69,4  97,6  78,2  32,3  عربستان سعودي

  58,9  59,1  97,6  40,3  39,5  قطر

  59,6  58,3  97,6  49,2  28,2  کویت

  62,1  69,6  97,6  54,0  57,3  عمان

  57,9  71,2  97,6  41,9  74,2  بحرین

  45,8  47,6  40,3  39,5  62,9  مراکش

  28,3  30,6  25,8  60,5  5,6  ناایر

  36,3  34,4  21,0  30,6  51,6  مصر

  32,2  51,6  87,9  57,3  9,7  عراق

  45,0  55,4  88,7  6,5  71,0  اردن

  33,1  40,3  47,6  24,2  49,2  تونس

  23,2  24,5  57,3  2,4  13,7  الجزایر

  28,4  50,0  97,6  13,7  38,7  لیبی

  28,9  46,4  65,7  0,0  73,4  لبنان

  18,2  33,3  86,3  9,7  4,0  سوریه

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  44,1  51,9  75,2  37,3  43,2  ايمیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه
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  فروش خودرو ریسک -یقاو شمال آفر یانهمخاور يکشورها

 

شاخص ریسک 

اقتصادي 

  بلندمدت

شاخص ریسک 

اقتصادي 

  مدتکوتاه

شاخص ریسک 

سیاسی 

  بلندمدت

شاخص ریسک 

سیاسی 

  مدتکوتاه

شاخص ریسک 

  عملیاتی

ریسک 

  کشوري
  ریسک

  81,7  74,1  86,3  94,4  77,4  56,0  56,5 امارات

  66,3  63,3  71,0  73,8  37,9  67,7  66,1  عربستان سعودي

  58,9  58,6  70,2  86,7  62,1  30,6  43,5  قطر

  59,6  60,8  48,4  79,8  54,0  61,3  60,5  کویت

  62,1  54,5  68,5  80,6  68,5  33,1  21,8  عمان

  57,9  44,6  75,0  75,4  41,1  18,5  12,9  بحرین

  45,8  44,0  49,2  62,9  61,3  23,4  23,4  مراکش

  28,3  26,0  25,0  35,5  20,2  29,0  20,2  ناایر

  36,3  38,1  38,7  36,7  32,3  41,1  41,9  مصر

  32,2  12,7  4,8  4,0  4,0  35,5  15,3  عراق

  45,0  34,7  52,4  26,6  65,3  9,7  19,4  اردن

  33,1  25,8  33,1  21,4  58,1  8,5  8,1  تونس

  23,2  22,0  21,0  12,1  26,2  25,0  25,8  الجزایر

  28,4  6,8  2,4  0,8  0,0  21,0  9,7  لیبی

  28,9  11,5  27,4  6,5  15,3  4,0  4,0  لبنان

  18,2  3,0  1,6  1,6  1,6  8,5  1,6  سوریه

  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  میانگین جهانی

  44,1  36,3  42,2  43,7  39,1  29,6  26,9  يامیانگین منطقه

  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت و بوده 100از  یازات: امتتوجه

  

که  ازاتییممکن است امت یجه،نت و در شوندیم یروزرسانریسک به بازده ما مکرراً به يهاکه شاخص یدتوجه داشته باش لطفاً

  نداشته باشند. یخواندر سطح کشور، هم یلبخش تحل یازاتبا امت شوندیقسمت نشان داده م یندر ا

  

   



30 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

31 

 

  یرانخودرو ا یدتول ریسک به بازده شاخص

 یافتهماه قبل بهبود سه یازماه نسبت به امتسه یندر ا یرانا يخودرو ریسک به بازدهشاخص  یکل یازامت :دیدگاه اصلی

توافق  یرامونموجود پ ینیببه خوش توانیبهبود را عمدتاً م ینا یلاست. دل یدهکامل رس یازامت 100از  46,2به  45,8و از 

که  یبهتر است، در حال 39,8 يامنطقه یانگینهمچنان از م یران. عملکرد ادادمتحده نسبت  یاالتبا ا یدجد ياهسته

  است.  تریینهمچنان پا )50,0( یجهان یانگینکشور از م ینعملکرد ا

  غالب است ،اندازه از بیش هايِیسکبالقوه، ر يهاوجود فرصت با

  هابه تفکیک مؤلفهخودرو  یدتول ریسک به بازدهشاخص  -یقاو شمال آفر یانهمخاور يو کشورها ایران

  
  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  

  ياو منطقه یجهان رتبه

  کشور): اول 4 ین(از ب يامنطقه رتبه

  پنجمو  یکشور): س 57 ین(از ب یجهان رتبه
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   یرانیا يهاخودرو یتجذاب يبرا یباال همچنان مانع ریسک

  خودرو یدو بازده تول یسکر یازاتامت -یقاو شمال آفر یانهمو خاور یرانا منطقه

  
  سولوشنزیچ ف خودرو تولیدریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  یروزرسانبه ینو آخر یديکل هايویژگی

 62,5 متیازا ستون بازده با در یرانا ینه،هزو کمزیاد کار  یرويثبات در پنج سال گذشته و نانتظار رشد با دلیلبه 

  دارد.  يعملکرد بهتر ،کامل یازامت 100از

 که  یکامل است (در حال یازامت 100از  21,7کشور  ینا یکل یسکر یازاست و امت یفضع یرانا یسکر امتیازات

کشور در  یندر ا ياقتصاد یسکاز اندازه ر یشامر عمدتاً به باال بودن ب ین). علت ااست ینترجذاب 100

 از متأثر يکه تا حدود یراندشوار ا یاتیط عملیمح یلبه دل ین. همچنگرددیمباز بلندمدتمدت و کوتاه

  دارد.  یزن ییباال یاربس یاتیعمل یسککشور ر ینمتحده است، ا یاالتا هايیمتحر

 منافع  یتوانست برخ ینکهعالوه بر ا ،جمهوريیاستگرا در انتخابات راصول یاناز روحان یسیرئ یمابراه پیروزي

 یدوع مؤموض ین. انمود ییدتا یزما را ن ترمدتیمحتاطانه طوالن هايبینیپیشدهد،  یدمدت را نوکوتاه ياقتصاد

 ايیبازگشت به برجام است و اح يرو برا یشدر فصول پ یرانمتحده و ا یاالتما در خصوص توافق ا یدگاهد

 . دهدیم یدمدت را نودر کوتاه تثبابا ياقتصاد

  

  

  

  

  ایرانايمیانگین منطقه

بازده صنعت  ریسک کشور

بازده کشور  ریسک صنعت
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  یرانا يفروش خودرو ریسک به بازده شاخص

 56,5و از  یافتماه گذشته تنزل با سه یسهماه در مقاسه یندر ا یرانا ریسک به بازدهکل شاخص  یازامت :دیدگاه اصلی

  چهارم قرار دارد.  و در رتبه هشتم و هفتاد یبدر منطقه و جهان به ترت یران. ایدرس 45,5کامل به  یازامت 100از  یازامت

  یرانا یدر برابر عملکرد کل یعنوان مانعبه هاتحریم

  
  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  

  ياو منطقه یجهان رتبه

  ): هشتم17(از  يامنطقه رتبه

  چهارم و ): هفتاد125(از  یجهان رتبه
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  مانع در برابر عملکرد قدرتمند یکعنوان همچنان به يکشور یسکر افزایش

  فروش خودرو ریسک به بازده یازاتامت -یقاو شمال آفر یانهمو منطقه خاور ایران

 
  سولوشنزیچ ف خودرو فروشریسک به بازده  شاخصمنبع:  است. ترجذابیشتر به معناي بازار ب یازامت بوده و 100از  یازات: امتتوجه

  هاروزرسانیبهینو آخر یديکل هايویژگی

 فروش خودرو  ي) است که حجم باال100کامل  یاز(از امت 57 یرانا یاز، امتریسک به بازدهسمت بازده شاخص  در

  .دهدینشان م یازامت 100از  87,1 یازرا با امت

 رشد  یلاز پتانس یران)، کشور ا60,5( يبزرگ شهر یت) و جمع86,3( یسن رانندگ در یتباال بودن جمع دلیلبه

ست، از حد باال ا یشب ینهمچن المللیینتجارت ب یسکحال، ر ینخودروسازان برخوردار است. با ا يبرا ییباال

بازار  یناست. خودروسازان در ورود به ا یافتهکشور انعکاس  ینا 100کامل  یازاز امت 28,3 یسکر یازکه در امت

ستند و در برخ شورها یهمچنان مردد ه سازان آنجاکه در  ییمواقع ک ستقرند از ورود آنها به ا خودرو بازار  ینم

  . کنندیم یريجلوگ

 ضايبا  امتیاز ممکن، 100از  12,1 یینپا یازبا امت ایران ست یفضع یرقابت ف ست. ا یبانبه گر د سئله از  ینا م

  .کندیم یريکشور جلوگ ینبه ا ییخودروسازان اروپا یتعالو از ورود ف شودیم یناش هایمتحر

 ستون ر ایران سکدر هر دو  شاخص  ی سک به بازدهما که  شک يفروش خودرو ری عملکرد  دهندیم یلما را ت

را  26 یازامت يکشور هايیسککه از نظر ر یاست، در حال 30,6 یرانا یصنعت هايیسکر یازدارد. امت یفیضع

ــت. ا ــب کرده اس ــاعد و مال یمقررات یطعمدتاً به مح یازاتامت ینکس ــبتاً هايیاتنامس ــور ینا يباال نس  کش

  . کندیعمل م یفضع یزن یسکر هاييبنددسته یردر سا ینهمچن یران. اگردندیمباز

  

  

ایران ايمیانگین منطقه

  ریسک کشور

بازده کشور  ریسک صنعت

بازده صنعت
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  هاشرکت نمایه

  خودرو یرانا شرکت

  یراخ تحوالت

 یشکه ب 405مدل پژو  يسوار یعموم یدتول اعالم کرده است که به ،یرانیخودروساز ا ینخودرو، بزرگتر یرانا 

  . دهدیم یانپا ،کندیم یدسال است آن را تول 30از 

 مدوالر خبر داده است. يپلتفرم خودرو یکتوسعه  يخودرو برا یرانبا ا ياز توافق تجار یراًاخ 1ینینفاریناشرکت پ  

 کندیرا ترك م یرانبازار ا متحدهیاالتا هايیماجتناب از خطر تحر يبرا یتروئنپژو س .  

 ه کرده خود اضاف یساترا به تأس یهثانو یدخط تول یکقرار است  یجانآذربا-یرانمشترك ا يکارخانه خودروساز

  . ، صادر کندرشد است یگزینجا يهابه دنبال راهکه  یهو محصوالت خود را به روس

 به  یجود قطعه و بودجه کافعدم و یلبه دل شودیخودرو محسوب م یرانا یرمجموعهکه ز یزلخودرو د یرانا

  کشور است.  یناوگان فرسوده اتوبوسران ينوساز يبرا یزيردر حال برنامه یگزینیجا يجا

 وزارت دفاع  يرا با همکار یازخودرو قطعات مورد ن یرانا یندهگرفته شده است که در طول شش ماه آ یمتصم

  کاهش دهد.  یپارا مشابه شرکت سا یبه قطعات واردات یکرده و وابستگ یددر داخل کشور تول یرانا

 ــرکت مل ــرکت دولت یرانا ینفت يهاو پخش فرآورده یشپاال یش ــتخودرو  یرانا یو ش  يبرا یتفاهم یادداش

  اند. کشور امضا کرده یونقل عمومسوز به ناوگان حملدوگانه یدجد يهاافزودن خودرو

 ست که نُه پروژه بوم یرانا سرمارا آغ سازيیخودرو اعالم کرده ا ست تا از خروج  شرکت که در  یهاز کرده ا

  کند. یريجلوگ ،رسدیم یورو یلیونم 17,5سال به حداقل 

 ها خاطرنشان در طول چند ماه گذشته بدتر شده است. آن يخودروساز يهاشرکت یتبه گفته مقامات، وضع

 یلیونتر 50بالغ بر  يهر کدام متحمل ضرر یپاخودرو و سا یرانا یعنیخودروسازان کشور  ینکه بزرگتر کنندیم

  اند. دالر) شده یلیونم 416,6( یالر

 کند.  یستأس یهدر شهر وان ترک ياکارخانه ،يدالر یلیونم 300 گذاريیهخودرو با سرما یرانقرار است ا  

 یران. اکرده است یدادرصد کاهش پ 14,6مه نسبت به سال گذشته  20تا  یلآور 20 ینب یرانا يخودرو یدتول 

 یدتول یزاندستگاه کمتر از م 13،436اند که کرده یدتول يسوار يخودرو 78،190ماه  یندر طول ا یپاخودرو و سا

شامل ون، وانت،  يتجار یهنقل یلوسا ري،سوا يهاخودرو عالوه بر خودرو یرانها در سال گذشته است. اآن

 یلهمدل وس ینچند یدما خطوط تول یدوره مورد بررس خودرو در یران. اما اکندیم یدتول یزو اتوبوس ن یونکام

  را متوقف کرده است.  يتجار یهنقل

 یک) خود را به 5از  5 یازستاره (امت 5 یازامت یناول یرانو استاندارد ا یفیتک یشرکت بازرس 2021 یهدر فور 

  خودرو اهدا کرد. یرانا یعنی یساخت خودروساز برتر داخل يسوار يخودرو

                                                 
1 Pininfarina 
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  هزار 30) 2022(مارس  يجار یسال مال یانخودرو قصد دارد تا پا یرانا 2021ژوئن  يهاگزارشبر اساس 

  کند. یگزینسوز جادوگانه 5و  4 یورو يهافرسوده را با خودرو یتاکس

  راهبرد

بر  کندیم یدتول یدکنندگانتول یرسا یسانسکه تحت ل یتمرکز بر محصوالت يبه جا یراخ يهاخودرو در سال ایران

. شوندیرا شامل م وانتپیکانسمند و  یر،ها دنا، رانا، سورن، سرمدل ینخود متمرکز شده است. ا یتگسترش محدوده فعال

 ین. اولکنندیم یدرا تول 207و  206، 405پژو  يهامدل نواعها همچنان اشرکت، آن یتسابه گزارش وب ین،عالوه بر ا

 رانیو ا یتروئنگروه پژو س یناند در ماه مارس بر اساس توافق بشده یدتول که در داخل کشور 20081پژو  يهادستگاه

آغاز  ار 2008و  301، 208پژو  جدید  يهامدل یدتا تول شوندیامضا شد از خط مونتاژ خارج م 2016خودرو که در ژوئن 

  کنند.

 يو صادرات خود را به خارج از مرزها یدتول یگاهپا هایمخودرو اعالم کرده است که قصد دارد با لغو تحر یرانا شرکت

ماهه  12در دوره  المللیینب يدستگاه خودرو به بازارها هزار 30هدف صادرات  ینخودرو همچن یرانگسترش دهد. ا یرانا

 جانیآغاز مونتاژ قطعات کامالً منفصله در آذربا يبرا یادداشت تفاهمی ینشرکت همچن ینمقرر را برآورده کرده است. ا

 یران. ادکنیم تأکیدارتقاء مونتاژ در بالروس، مصر، سنگال و ونزوئال  يکه بر قصد خود برا یدر حال ،امضا کرده است

آغاز کرده  2017ماهه اول سال دستگاه در روز را در سه 300 یتدر عراق با ظرف یسانمونتاژ وانت آر ینخودرو همچن

  است.

اند. را آغاز کرده یمشترک گذاريیهسرما یرانشرکت ستاره ا یقاز طر خودرو یرانآگ و ا یملردا يخودروساز شرکت

لف مخت يهامرسدس بنز در کالس يهاخودرو یدواردات و تول يشرکت برا یناز برنامه ا ینهمچن یرانستاره ا یرعاملمد

  کمتر صحبت کرده است. یمتو با ق

 خودرو با پژو از زمان ورود دوباره یرانکه ا یمشارکت گیرد،یو فروش در خارج از کشور مورد توجه قرار م یدکه تول یحال در

اهد کرد. خو یبانیپشت یداخل يو مهارت در شرکت خودروساز ياز توسعه فناور ،کرده است یجادبه بازار ا یبرند خارج ینا

ا شامل ها رآن ینب یو دانش فن يانتقال فناور ینپژو و همچن يهامونتاژ خودرو يدو شرکت، توافق برا ینا ینقرارداد ب

  .شودیم

و  انییرا کنندگانتأمین ینب يگسترش همکار يبرا یديشرکت جد ،يادر پرتو توافق هسته ینخودرو همچن ایران

تازه  خودرو، شرکت یرانشرکت ا یرعاملزارع مد یکهکرده است. بنا به گفته هاشم  یسها تأسآن المللیینب یانهمتا

ها را هدف قرار نآ ییمحصوالت نها یفیتک یشو افزا خلیدا کنندگانتأمین هايیتقابل توسعه ،یکاَورند پالست یستأس

مثبت متعاقب  يو فضا 5+1 يو گروه کشورها یرانا ینب یراخ يا: با توجه به توافق هستهگویدیزارع م یکهداده است. 

 المللینیب يبه بازارها یرانیا یدقطعات الزم و صادرات محصوالت جد تأمیندر  ینقش مهم تواندیم یکآن، اَورند پالست

  کند. یفاا

                                                 
 (م) 2008پلتفروم قدیمی پژو  1
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کرده است  یافتدر یندهسال آ يدستگاه را برا هزار 10از  یشب يبرا المللیینب يهاخودرو سفارش یرانا ین،بر ا عالوه

 ديیکل يقرار دارد. بازارها یانهخاورم فراتر از يگسترش حضور در بازارها يخودرو برا یرانا هايیطلبجاه يکه در راستا

  هستند. یینوظهور اروپا يآن و بازارهاآسه یقایی،آفر رهايخودرو هدف قرار خواهد داد بازا یرانکه ا

ست. ا یکنزد یندهدر آ یبرق يهاخودرو ياندازتوسعه و راه يبرا یجال المللیینخودرو در حال مذاکره با شرکت ب ایران

شارژ  يهایستگاهعرضه و ا یرانیقطعات را به خودروساز ا یرو سا يمشارکت باتر یناز ا یبه عنوان بخش یجشرکت ال

هزار  60است که  ینخواهد بود. هدف شرکا ا یبرق يهاخودرو ولیدمسئول ت یرانیرا نصب خواهد کرد. خودروساز ا

  کنند. یدتول 2023را تا سال  یبرق يخودرو

 یدو تول یراحط يبرا یرکبیرام یو دانشگاه صنعت یفشر یبا دانشگاه صنعت یتفاهم یادداشتو خودر یرانا 2015ژوئن  در

  کند.  دیمدل را ظرف سه سال تول ینشرکت انتظار دارد تا اول یندر کشور امضا کرد. ا یبریديه یکیالکتر يهاخودرو

  ) یلاتومب یدتول یرانیا ی(شرکت سهام سایپا

  یراخ تحوالت

 کنندیدر طول چند ماه گذشته بدتر شده است و خاطرنشان م يخودروساز يهاشرکت یتوضع ،به گفته مقامات 

 یالر یلیونتر 50بالغ بر  يهر کدام متحمل ضرر یپاخودرو و سا یرانا یعنیخودروسازان کشور  ینکه بزرگتر

  اند. دالر) شده یلیونم 416,6(

 یدولرشد ت يبرا یقرار داده است همچنان خطر بزرگرا هدف  کیفیتیب يهاخودرو یدکه توقف تول یراندولت ا 

  . شودیمحسوب م یپاسا

 نوامبر  21تا  2019اکتبر  23کرده است. از  یدتول یبات يخودرو 103،847و  یدپرا يخودرو 119،019 یپاشرکت سا

 یبات يخودرو 12،841و  یدپرا يخودرو 13،193، 2019کرده است. در سال  یدخودرو تول 27،320 یپا، سا2019

  شده است.  یدتول

 یرانکرده است. ا یدادرصد کاهش پ 14,6مه نسبت به سال قبل  20تا  یلآور 20 ینب یرانخودرو در ا یدتول 

 13،436اند که نسبت به سال گذشته کرده یدماه تول یندر طول ا يسوار يدستگاه خودرو 78،190 یپاخودرو و سا

و  یونشامل ون، وانت، کام يتجار یهل نقلیوسا ي،سوار يهادروخودرو عالوه بر خو یراندستگاه کمتر است. ا

 یهنقل لهیمدل وس ینچند یدما خطوط تول یخودرو در دوره مورد بررس یرانحال ا ین. با اکندیم یدتول یزاتوبوس ن

  را متوقف کرده است.  يتجار

  راهبرد

 یعیوس فیشرکت ط ین. اشودیمحسوب م یرانبزرگ خودرو در ا یدکنندهتول ینمختلف خود دوم يهامجموعه یربا ز سایپا

 يهااست که قبالً توسط شرکت ییهاها بر اساس مدلاز آن یکه برخ کندیم یدرا تول يو تجار يسوار یهنقل یلاز وسا

که بر اساس  دکنیم یدرا تول یباخاص خود مانند ت يهامدل ینن شرکت همچنی. اشدندیم ید) و رنو (لوگان) تولید(پرا  یاک

  دارند. یها در حال حاضر فروش خوبگزارش
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 یلاشرکت موتورها و وس ینشرکت است. اگرچه ا ینا يسوار يهاو فروش خودرو یدتول یديو شاخه کل یواحد اصل سایپا

 یتاژ داخلنو انجام مو یو ژاپن ياکره ي،فرانسو يخودروساز يهااما سابقه مشارکت با شرکت کندیم یدخود را تول یهنقل

قرارداد امضا کرده است. به نظر  یتروئنس يفرانسو يشرکت خودروساز هايمونتاژ خودرو يبرا یپاها را دارد. ساآن يبرا

 از یگريد یرمجموعهز یادزام ي. خودروسازشودیوارد م یراندوباره به بازار ا هایمبا کاهش تحر یتروئنکه س رسدیم

 یددر تول یخوب سابقه یادرا بر عهده دارد. زام يتجار ینسبک و سنگ يهاخودرو یدتول یتاست که مسئول یپاشرکت سا

  تراکس داشته است. یوکوموتور و ا یسانن يهاشرکت يبرا یونکام

توافقنامه شامل  ینتاهکوت امضا کرد. ا یريالجزا يبا شرکت خودروساز یتفاهم یادداشت یپاسا 2017ماه مه  در

خودرو و قطعات  هزار 20 یدتول یهاول یتظرف يخودرو است که دارا یدکارخانه تول یکساخت مشترك  يبرا ییهابرنامه

کارخانه در استان  15دالر با  یلیونم 300 ینهبا هز لیديمجتمع تو یسامر مستلزم تأس ینمرتبط در سال خواهد بود. ا

 ریالجزا يواردات خودرو یرانهسختگ یمدر دور زدن رژ یپامشترك به سا گذاريیهسرما یناست. ا یردر غرب الجزا تیارت

  .کندیم یبانیپشت يگسترش روابط اقتصاد يبرا یرانا يهاو از تالش کندیکمک م

 هایمرکاهش تح یتدارد از مز یچراکه سع ،است یبه دنبال گسترش حضور برند خود در خارج از بازار داخل ینهمچن سایپا

 یر،مصر، الجزا یه،مانند عراق، سودان، سور ییمنفصله را به بازارها یمهن یهنقل یلها و وساوشرکت خودر ینمند شود. ابهره

 ونزوئال، عراق، سودان و یه،در سور یديتول یاتبه عمل ینهمچن یپا. ساکندمیکامرون و غنا صادر  ین،سنگال، اوکرا

  سنگال مشغول است.
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  منطقهنگاهی به 

  در مراکش تأمین یرهبه زنج یبخش: روند تنوعيدر صنعت خودروساز گذاريیهسرما بنديجمع

  

  یکل دیدگاه

 که یدر حال ،بردیخودرو سود م تأمین یرهدر زنج یديوکوساختار پسا یدماهه همچنان از تجدسه ینمراکش در ا 

  فنگ موتور است.شرکت دانگ يبا همکار یداخل یکیالکتر يهاصنعت خودرو یجادمصر به دنبال ا

 يو روندها کرده یابیرد یصنعت یدها را از جنبه تولپروژه یدترینجد ،خود یديتول هايگذاريیهمنظم سرما يبنددر جمع ما

است در  که ممکن يابالقوه يهااز قطب یريتصو یدواریمکار ام ین. با انجام اکنیمیم یلدر حال توسعه را تحل يامنطقه

  .یمارائه ده یصادرات يهاو برنامه یدتول هايینهدر زم هاکتراهبرد شر ینحال توسعه باشند و همچن

  

  یقاو شمال آفر یانهخاورم يخودرو کشورها یدتول يبرا گذاريسرمایه

زمان 

  اعالم
  کشور

شهر/دولت

  /منطقه
  شرح مختصر  طبقه  مقدار  شرکت

زمان عملیاتی 

  شدن

ژانویه 

2021  
  مراکش

طنجه، 

قنیطره و 

  مکناس

و  یازاکی

  یتوموسوم

103 

میلیون 

  دالر

  قطعات

سه تا چهار کارخانه  ،یکدیگرها همراه با شرکت ینا

 یازن تأمینجهت  یمیس يمدارها یدتول يبرا یدجد

 ایچانیس یو گروه صنعت یسلرکرا یاتف يسازخودرو

  .کنندیم ياندازگلوبال راه

  تأیید شده

ژانویه 

2021  
  قنیطره  مراکش

 یتیکس

  یکاستالد

422 

 یلیونم

  دالر

  قطعات

 نیومیآلوم گريیختهکارخانه رشرکت برنامه دارد تا 

 ینگر یلیونم 6ساالنه حدود  یدتول يبرا یديجد

کارخانه  ینکند. ا یجادشغل ا 1250و  ياندازراه

را  اياسیپ یکارخانجات محل یازقطعات مورد ن

  خواهد کرد تأمین

  تأیید شده

ژانویه 

2021  
  النصر  مصر

فنگ دانگ

  موتور
  نامشخص

خودرو 

  الکتریکی

طور مشترك با خودروساز فنگ قصد دارد تا بهدانگ

توسط دولت مصر)  شدهیبانی(پشت يمصر

 25نه ساال یدکند و تول یدتول یکیالکتر يهاخودرو

  هزار دستگاه را هدف قرار داده است.

  تأیید شده

  سولوشنزیچمنبع: ف

  

تنها سه پروژه  2021ماهه اول سال در سه یقاو شمال آفر یانهخاورم يخودروساز یعدر صنا گذاريیهسرما يبندجمع در

 یلیونم 500که بالغ بر  یمکرد ییافتتاح شده بودند را شناسا یااعالم و  2021ماهه اول که در سه یدجد گذاريیهسرما

  ژه اعالم شده است).دو پروژه از سه پرو گذاريیهکه تنها ارزش سرما ما دریافتیم( شدندیرا شامل م گذاريیهدالر سرما

  شودیمند مبهره یديوکوساختار پسا یدهمچنان از تجد مراکش

 یديوکوساختار پسا یدتجد يهاخصوص مراکش و مصر از تالشو به یقاشمال آفر يکه کشورها یمکرد تأکید قبالً

و  ینیچ اتیدخود به تول یکشورها به دنبال کاهش وابستگ ینسود خواهند برد، چون ا یاصل یزاتتجه یدکنندگانتول
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با  2021ماهه اول سال روند در سه ینهستند. ا اتقطع یبرخ یداخل یدتول یقاز طر تأمین هايیرهکوتاه کردن زنج

 یعنی) یست(اکنون استالن کراسلر یاتو ف یتروئنپژو س کنندگانتأمینقطعات از طرف  یددر تول یمعظ هايگذاريیهسرما

  ادامه دارد. یکاستالد یتیکو س یتومو، سومیازاکی

  است یکیالکتر یهنقل یلمصمم به توسعه صنعت وسا مصر

 يخودرو دیکارخانه تول یستأس يفنگ موتور برابا شرکت دانگ یتفاهم یادداشت يماهه دولت مصر با امضاسه ینا در

 یکیترالک يهاتوسعه صنعت خودرو يکه هنوز مشخص نشده به تالش خود برا یداخل یکبا شر يدر همکار یکیالکتر

 یدرخ يهادرآمد، فقدان مشوق یینسطح پا یلمصر همچنان به دل یکیالکتر يهاکه بازار خودرو یادامه داده است. در حال

 ینا دیجد يادار یتختمربوط به پا يهامحدود است، برنامه یاربس یکیالکتر يهاشارژ خودرو یرساختز یدو کمبود شد

 يتقاضا برا شیو افزا ینگه داشتن سطح آلودگ یینپا يقدرتمند برا یکیالکتر یهنقل یلشارژ وساشبکه  یککشور 

در  تریشب هايگذاريیهجذب سرما يدولت مصر به تالش برا یعنی ین. اشودیرا شامل م یداخل یکیالکتر هايخودرو

 يارائه مشوق به اپراتورها يادامه خواهد داد و احتماالً برنامه خود برا یندهآ يهادر سال یکیالکتر يهاخودرو ینهزم

  خواهد کرد. دنبالرا  یکیالکتر يهااستفاده از خودرو يبرا یتاکس
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  یرانا یتیجمع اندازچشم

 ه تنها کل. نشودیاقتصاد کالن و صنعت ما محسوب م بینیپیشمدل  یاز ارکان اصل یکی ،یتیجمع تحلیل و تجزیه

 یضوعاتدرك مو يبرا یتیکننده است، بلکه درك مشخصات جمعمصرف يدر تقاضا یديکل یرهايکشور از متغ یتجمع

  است. وريو ملزومات مخارج دولت ضر يوررشد بهره ینده،آ یتیجمع يچون روندها

 ینب یتو کل جمع 2050تا  2019 يهاسال ینب یتساختار جمع ییرتغ 2019سال  یتشده هرم جمع ارائه نمودارهاي

 یارهايمع یننمودارها و همچن ینا یاز تمام ییهاشده شاخص . جداول ارائهدهندیم یحرا توض 2050تا  1990 يهاسال

  .دهندیرا نشان م یبه زندگ یدو ام ییروستاو  يشهر جمعیت شکاف ،ییتجمع يهامانند نسبت یاصل

  جمعیت

  )2050-1990( یلیونبر حسب م یت،جمع - ایران

  
e  و برآوردf سولوشنز یچف و سازمان ملل ی،منبع: بانک جهان است. سولوشنز یچف بینیپیش  

  یتجمع هرم

  (سمت راست) ، هزار نفر2050 یتدر مقابل جمع 2019 جمعیت (سمت چپ) و به هزار نفر 2019در سال  زناندر مقابل  مردانجمعیت  – ایران

  
  سولوشنز یچسازمان ملل، ف ی،: بانک جهانمنبع
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  )1990-2025هاي اصلی جمعیتی (ایران شاخص

 2020e 2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

  1,00  1,30  1,33  1,15  1,18  1,27    (درصد) جمعیترشد ساالنه 

  44،749,6  42،408,4  39،730,1  37،180,2  35،489,6  33،387,6  28،744,6  کل جمعیت مردان (هزار نفر)

  44،025,2  41،584,5  38،762,1  36،582,3  34،272,7  32،235,8  27،621,6  کل جمعیت زنان (هزار نفر)

  88،774,8  83،992,9  78،492,2  73،762,5  69،762,3  65،623,4  56،366,2  کل جمعیت (هزار نفر)

  1,02  1,02  1,02  1,02  1,04  1,04  1,04  نسبت جمعیت مردان به زنان

 

e  و برآوردf سولوشنز یچسازمان ملل، ف ی،منبع: بانک جهان سولوشنز است. یچبینی فپیش  

  

  )1990-2025(ایران  یاصل یتیجمع يهانسبت

 2020e 2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

  47,5  45,6  42,2  41,2  46,3  62,2  95,5  در سن کار) از جمعیتنسبت وابستگی (درصد 

  28،583,1  26،297,4  23،302,9  21،532,7  22،084,6  25،162,5  27،531,0  کل جمعیت وابسته (هزار نفر)

  67,8  68,7  70,3  70,8  68,3  61,7  51,2  جمعیت فعال (درصد از کل جمعیت)

  60،191,6  57،695,6  55،189,3  52،229,8  47،677,8  40،460,9  28،835,3  کل جمعیت فعال (هزار نفر)

  35,7  36,0  34,0  34,0  39,4  55,1  89,0  جمعیت جوان (درصد از کل در سن کار)

  21،511,9  20،783,8  18،744,3  17،735,7  18،761,9  22،287,9  25،676,1  کل جمعیت جوان (هزار نفر)

در سن  جمعیتبگیر (درصد از جمعیت مستمري

  کار)

6,4  7,1  7,0  7,3  8,3  9,6  11,7  

  7،071,2  5،513,6  4،558,6  3،797,0  3،322,7  2،874,6  1،854,9  جمعیت مستمري بگیران (هزار نفر)

  

e  و برآوردf سولوشنز یچسازمان ملل، ف ی،منبع: بانک جهان سولوشنز است. یچبینی فپیش  

  

  )1990-2025(ایران  یبه زندگ یدو ام ییو روستا يشهر یتجمع

 2020e 2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

  78,1  75,9  73,4  70,6  67,6  64,0  56,3  جمعیت شهري (درصد از کل)

  21,9  24,1  26,6  29,4  32,4  36,0  43,7  جمعیت روستایی (درصد از کل)

  69،358,0  63،728,8  57،580,3  52،095,5  47،130,0  42،026,5  31،751,1  جمعیت شهري (هزار نفر)

  19،416,8  20،264,1  20،911,9  21،667,0  22،632,3  23،596,9  24،615,1  جمعیت روستایی (هزار نفر)

  76,7  75,8  74,8  72,5  70,4  69,3  61,7  مردان (سال) ،امید به زندگی در بدو تولد

  79,0  78,1  76,9  75,4  73,5  71,1  66,3  زنان (سال) ،امید به زندگی در بدو تولد

  77,8  76,9  75,8  73,9  71,9  70,2  63,8  امید به زندگی در بدو تولد (سال)میانگین 

                

e  و برآوردf سولوشنز یچسازمان ملل، ف ی،منبع: بانک جهان سولوشنز است. یچبینی فپیش  
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  )1990-2025(ایران  بر اساس گروه سنی یتجمع

 2020e 2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

  6،971,1  7،637,6  6،946,6  6،252,6  5،711,7  5،845,0  9،317,8  ساله (هزار نفر) 4تا  0کل جمعیت 

  7،622,0  6،928,3  6،229,1  5،689,1  5،809,8  7،277,3  9،002,6  ساله (هزار نفر) 9تا  5کل جمعیت 

  6،918,8  6،217,9  5،568,6  5،794,0  7،240,4  9،165,6  7،355,8  ساله (هزار نفر) 14تا  10کل جمعیت 

  6،187,8  5،530,0  5،629,7  7،105,2  8،957,2  8،871,0  5،701,6  ساله (هزار نفر) 19تا  15کل جمعیت 

  5،473,8  5،556,2  6،863,8  8،751,7  8،675,0  7،108,3  4،820,1  ساله (هزار نفر) 24تا  20کل جمعیت 

  5،499,9  6،786,7  8،533,0  8،386,6  6،838,5  5،375,7  3،999,6  ساله (هزار نفر) 29تا  25کل جمعیت 

  6،738,5  8،466,7  8،328,4  6،599,1  5،296,7  4،523,9  3،511,8  ساله (هزار نفر) 34تا  30کل جمعیت 

  8،420,6  8،272,7  6،536,3  5،199,7  4،686,4  3،766,9  2،934,9  ساله (هزار نفر) 39تا  35کل جمعیت 

  8،228,1  6،491,3  5،210,6  4،659,2  3،963,3  3،321,2  2،084,6  ساله (هزار نفر) 44تا  40کل جمعیت 

  6،443,1  5،164,3  4،682,8  3،906,1  3،421,1  2،767,4  1،577,7  ساله (هزار نفر) 49تا  45کل جمعیت 

  5،101,4  4،618,5  3،755,7  3،335,8  2،631,8  1،936,0  1،547,2  ساله (هزار نفر) 54تا  50کل جمعیت 

  4،531,7  3،676,9  3،238,9  2،524,8  1،858,5  1،431,5  1،464,4  ساله (هزار نفر) 59تا  55کل جمعیت 

  3،566,7  3،132,3  2،410,1  1،761,7  1،349,2  1،359,1  1،193,3  ساله (هزار نفر) 64تا  60کل جمعیت 

  2،960,0  2،264,6  1،636,5  1،303,9  1،237,4  1،210,2  903,8  ساله (هزار نفر) 69تا  65کل جمعیت 

  2،025,6  1،448,0  1،184,4  1،137,2  1،019,6  866,6  485,0  ساله (هزار نفر) 74تا  70کل جمعیت 

  1،135,0  906,6  897,5  761,1  632,4  512,7  267,2  ساله (هزار نفر) 79تا  75کل جمعیت 

  580,1  551,6  597,9  399,1  312,3  195,1  136,3  ساله (هزار نفر) 84تا  80کل جمعیت 

  270,9  277,5  187,1  156,8  93,5  68,2  49,5  ساله (هزار نفر) 89تا  85کل جمعیت 

  88,9  56,7  48,7  33,2  23,0  18,6  11,2  ساله (هزار نفر) 94تا  90کل جمعیت 

  10,1  8,1  5,9  5,3  4,0  3,0  1,7  ساله (هزار نفر) 99تا  95کل جمعیت 

  0,7  0,5  0,5  0,6  0,4  0,3  0,2  (هزار نفر)ساله و بیشتر  100کل جمعیت 

e  و برآوردf سولوشنز یچسازمان ملل، ف ی،منبع: بانک جهان سولوشنز است. یچبینی فپیش  
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  )1990-2025(ایران  بر اساس گروه سنی برحسب رصد یتجمع

 2020e 2025f  2015  2010  2005  2000  1990  شاخص

  7,85  9,09  8,85  8,48  8,19  8,91  16,53  ساله (درصد از کل) 4تا  0کل جمعیت 

  8,59  8,25  7,94  7,71  8,33  11,09  15,97  ساله (درصد از کل) 9تا  5کل جمعیت 

  7,79  7,40  7,09  7,85  10,38  13,97  13,05  ساله (درصد از کل) 14تا  10کل جمعیت 

  6,97  6,58  7,17  9,63  12,84  13,52  10,12  ساله (درصد از کل) 19تا  15کل جمعیت 

  6,17  6,62  8,74  11,86  12,44  10,83  8,55  ساله (درصد از کل) 24تا  20کل جمعیت 

  6,20  8,08  10,87  11,37  9,80  8,19  7,10  ساله (درصد از کل) 29تا  25کل جمعیت 

  7,59  10,08  10,61  8,95  7,59  6,89  6,23  ساله (درصد از کل) 34تا  30کل جمعیت 

  9,49  9,85  8,33  7,05  6,72  5,74  5,21  (درصد از کل)ساله  39تا  35کل جمعیت 

  9,27  7,73  6,64  6,32  5,68  5,06  3,70  ساله (درصد از کل) 44تا  40کل جمعیت 

  7,26  6,15  5,97  5,30  4,90  4,22  2,80  ساله (درصد از کل) 49تا  45کل جمعیت 

  5,75  5,50  4,78  4,52  3,77  2,95  2,74  ساله (درصد از کل) 54تا  50کل جمعیت 

  5,10  4,38  4,13  3,42  2,66  2,18  2,60  ساله (درصد از کل) 59تا  55کل جمعیت 

  4,02  3,73  3,07  2,39  1,93  2,07  2,12  ساله (درصد از کل) 64تا  60کل جمعیت 

  3,33  2,70  2,08  1,77  1,77  1,84  1,60  ساله (درصد از کل) 69تا  65کل جمعیت 

  2,28  1,72  1,51  1,54  1,46  1,32  0,86  از کل)ساله (درصد  74تا  70کل جمعیت 

  1,28  1,08  1,14  1,03  0,91  0,78  0,47  ساله (درصد از کل) 79تا  75کل جمعیت 

  0,65  0,66  0,76  0,54  0,45  0,30  0,24  ساله (درصد از کل) 84تا  80کل جمعیت 

  0,31  0,33  0,24  0,21  0,13  0,10  0,09  ساله (درصد از کل) 89تا  85کل جمعیت 

  0,10  0,07  0,06  0,05  0,03  0,03  0,02  ساله (درصد از کل) 94تا  90کل جمعیت 

  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,00  ساله (درصد از کل) 99تا  95کل جمعیت 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ساله و بیشتر (درصد از کل) 100کل جمعیت 

 e  و برآوردf سولوشنز یچسازمان ملل، ف ی،منبع: بانک جهان سولوشنز است. یچبینی فپیش  
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  يخودروساز یعصنا شناسیروش

   پیوسته تفکر

شدت به قضاوت اما به کنیم،یصنعت خود استفاده م هايبینیپیش يساده و شفاف به عنوان مبنا بینیپیشمدل  یکاز  ما

که با استفاده از  یهایینشب یما تمام هايبینیپیشکه  یمحاصل کن ینانتا اطم یمهست یخود متک انگرتحلیل یتخصص

 ینبهتر گرحلیلتکه تخصص و قضاوت  یم. ما معتقدگیردیدر بر م ار آوریمیبه دست م پیوستهفرد تفکر بهمنحصر یکردرو

  ماست. یانبه مشتر ینشب ینترو جامع ینروزتربه ترین،یقارائه دق يراه برا

 چیکشور ف یسکبرگرفته از ر يکالن اقتصاد یرهايبه ادغام متغ تحلیل و یهو تجز بینیپیشتفکر متصل ما در  رویکرد

و  اسییس ي،کالن اقتصاد ریسکعوامل  یدر مورد تمام يفرد و ارزشمندمنحصربه ینشتا ب کندیکمک م سولوشنز

  .یمهخود ارائه د یانرا به مشتر گذاردیم یرتأث عتها در صنآن ییدرآمدزا یلکشورها و پتانس یاتکه بر عمل یصنعت

  يخودروساز یعصنا شناسیروش

  صنعت بینیپیش روش

از جمله  یسطح بازار و صنعت اصل یرمتغ 21ساله  10 هايبینیپیشو  یخیتار يهاما داده يبخش خودروساز براي

  .یمدار یارترا در اخ یکیالکتر یهنقل یلاندازه ناوگان و فروش و ناوگان وسا یه،نقل یلوسا یدتول یه،نقل یلفروش وسا

  است. انگرتحلیل یو قضاوت تخصص ییونرگرس يسازاز مدل یبیما ترک هايبینیپیش

، نفت و يکشور یسکر هايیماز جمله ت سولوشنز، یچدر ف یلیتحل هايیمت یرما با سا يخودروساز یعصنا انگرتحلیل

ت که اس یرونیها از عوامل باز درك جامع آن یناناطم يتعامل برا ینو فلزات تعامل دارند. ا یرساختکننده، زصرفگاز، م

  قرار دهند. یرجهان تحت تأث یامنطقه  ،انداز صنعت خودرو را در سطح بازارممکن است چشم

در  اريگذیهانداز سرماو چشم یانداز نظارتچشم یاسی،س یسکر هايیابیاز ارز يخودروساز یعما از صنا بینیپیش در

  .شودیاستفاده م یزن یديتول یساتتأس

ارج خ انگرتحلیل. شوندیم یروزرسانبه یکبارداده هر سه ماه  هايیگاهها وجود دارد و پانظارت بر داده یچرخه دائم یک

  کنند. سازيیادهرا پ نیبیپیش ییراتها مداخله خواهند کرد تا در صورت لزوم تغچرخه یناز ا

طالعات که ا ي. در مواردتجمعی هستندما  يتجار یهنقل یلو وسا یهنقل یلو اندازه ناوگان وسا یدو ارقام فروش، تول آمار

 يهااتوبوس و ینسنگ هايیونسبک، کام يتجار یهنقل یلما مجموع وسا يتجار یهنقل یلدر دسترس باشد آمار و ارقام وسا

را  يرسوا یهنقل یلو وسا يتجار یهنقل یلوسا یه،نقل یل. مجموع ارقام وساشودیرا شامل م يشهرو برون يشهردرون

  .نیمکیاضافه نم یهنقل یلو به مجموع ارقام وسا گیریمیرا جدا در نظر م یکلت. ما آمار و ارقام موتورسشودیشامل م
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  يخودروساز یعصنا شناسیروش

  
  سولوشنز یچ: فمنبع

  

  تعاریف

  .شودیرا شامل م یکلتدوچرخه، اسکوتر و موتورس و که تنها دو چرخ دارد ياجاده يموتور یهنقل یله: وسهاموتورسیکلت

  شده است. یکاال طراح یاحمل مسافر و  يبا حداقل چهار چرخ که برا ياجاده يموتور یهنقل یلهخودرو: وس

کمتر (شامل راننده)  یانُه مسافر  ییجابجا يبا حداقل چهار چرخ که برا ياجاده يموتور یهنقل یله: وسسواري خودرو

دار، صندوق يسوار يهاخودرو یاها دسته شامل سالون ینتن است. ا 3,5از کمتر خودرو شده و وزن ناخالص  یطراح

  است. بلندیشاس يهاچندمنظوره و خودرو يها، خودرویکروک ايهها، خودرو، کوپههایشناست

 افراد یعموم حمل و نقل یاحمل کاال و  يبا حداقل چهار چرخ که برا ياجاده يموتور یهنقل یله: وسيتجار خودروهاي

 یهنقل یلوسا خودروهاي تجاري تن است. 3,5از  یشترب یاتن  3,5کمتر از  یهنقل یلهشده است و وزن ناخالص وس یطراح

در  يکشاورز يتراکتورها شود؛یرا شامل م شهريو برون يشهردرون يهااتوبوس ین،سنگ هايیونسبک، کام يتجار

  .گیرندیدسته قرار نم ینا

  وسایل نقلیه

  هاموتورسیکلت  خودرو

  ي تجاريخودروها  ي سواريخودروها

ي تجاري خودروها

  سبک

  ي الکتریکیخودروها
  هاي سنگینکامیون

  بوساتوبوس و مینی
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نقل  و حمل یاحمل کاال و  يبا حداقل چهار چرخ که برا ياجاده يموتور یهنقل یلهسبک: وس يتجار خودرو )1

تن است.  3,5معموالً کمتر از  یهنقل یلهشده است و وزن ناخالص وس ی) طراحیشترب یاافراد (نُه مسافر  یعموم

  .شودیسبک را شامل م هايیونها و کاموانت ها،بوسینیها، مون

 یاحکاال طر کشییدكحمل / يبا حداقل چهار چرخ که برا ياجاده يموتور یهنقل لهی: وسینسنگ هايکامیون )2

 یگريوزن د »هایادداشت«در بخش  ینکهتن است (مگر ا 3,5از  یشب یهنقل یلهشده است و وزن ناخالص وس

ا ر يزکشاور اکتورهاياما تر شودیها را شامل مکوچک تا کشنده هايیوناز کام این دسته ذکر شده باشد).

  .شودیشامل نم

 حمل و نقل يبا حداقل چهار چرخ که برا ياجاده يموتور یهنقل یله: وسيشهرو برون يشهردرون هاياتوبوس )3

  تن است. 3,5از  یشب یهنقل یلهشده است و وزن ناخالص وس یطراح یشترب یانُه مسافر  یعموم

  تولید

 یريگا اندازهر شوندیم یدتول یصورت داخلکه هر سال در بازار به هایکلتو موتورس یهنقل یلو کامل وسا یدجد هايدستگاه

  .کندیم

  .شودیم یانواحد ب یابر حسب دستگاه  تولید

  یمل يهاانجمن ی،منتشر شده توسط مراکز آمار مل يهابر اساس داده یکلتو موتورس یهنقل یلوسا یدتول یخیتار ارقام

  است. يموتور یهنقل یلوسا یدکنندگانتول المللیینو سازمان ب یعصنا

 جازيم یرهايخود بازار، متغ یخیتار یزمان هايياست و از سر ییونمدل رگرس یکما بر اساس  یدتول هايبینیپیش

 یچکشور ف یسکاقتصاد کالن برگرفته از ر یديکل یحیتوض یرهايصنعت و متغ يهاشوك یرثأسطح ت یینتع يبرا

  .کندیاستفاده م یناخالص داخل یدتول یمانند رشد واقع سولوشنز

 یکلتو موتورس یهنقل یلوسا یدتول بینیپیشکردن  ییاصالح و نها يبرا انگرتحلیل یما از قضاوت تخصص ینبر ا عالوه

 ینهمچن .کنیمینشده است استفاده م لحاظما  ییونمدل رگرس درکه  ییزازا و درونبرون یدادهايرو یا یرهابر اساس متغ

نطقه در هر م يخودروساز یعدر صنا گذاريیهسرما ینهخودمان در زم اههمسه هاييبندبه جمع یدتول هايبینیپیش يبرا

 یینه تعو به نوبه خود ب کندیرا ثبت م یدجد یديتول یساتتأس يشده روانجام هايگذاريیهسرما یشترکه ب یماتکا دار

  .کندیکمک م یندهدر آ یدسطح تول

  فروش

  .کندیم ريیگرا اندازه شوندیکه هر ساله در بازار فروخته م هایییکلتو موتورس یهنقل یلو کامل وسا یدجد هايدستگاه

  .شودیم یانواحد ب یابر حسب دستگاه  فروش

 یمل يهاانجمن ی،منتشر شده توسط مراکز آمار مل يهابر اساس داده یکلتو موتورس یهنقل یلفروش وسا یخیتار ارقام

  است. یدولت يهاو وزارتخانه یعصنا
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 یحیوضت یرهايخود بازار و متغ یخیتار یزمان هايياست و از سر ییونمدل رگرس یکفروش ما بر اساس  هايبینیپیش

رشد درآمد خانوار و  ی،ناخالص داخل یدتول یمانند رشد واقع سولوشنز یچف يکشور یسکاقتصاد کالن برگرفته از ر یديکل

  .کندیبهره استفاده م يهانرخ

 یکلتو موتورس هینقل یلفروش وسا بینیپیشکردن  ییاصالح و نها يبرا انگرتحلیل یما از قضاوت تخصص ینبر ا عالوه

 لحاظ ما یونمدل رگرس دراسقاط که  يهاطرح یا ینقوان ییراتزا شامل تغزا و درونبرون یدادهايرو یا یرهابر اساس متغ

  .کنیمینشده است استفاده م

  ناوگان اندازه

  .کندیم یريگاستفاده در بازار ثبت شده است را اندازه يکه ساالنه برا هایییکلتو موتورس خودروها مجموع

  .شودیم یانواحد ب یابر حسب دستگاه  ناوگاناندازه 

 یمل يهاانجمن ی،منتشر شده توسط مراکز آمار مل يهابر اساس داده هایکلتو موتورس خودروهاناوگان  یخیتار ارقام

  است. یدولت يهاو وزارتخانه یعصنا

 یحیوضت یرهايخود بازار و متغ یخیتار یزمان هايياست و از سر ییونمدل رگرس یکناوگان ما بر اساس  هايبینیپیش

  .کندیاستفاده م سولوشنز یچف يکشور یسکاقتصاد کالن برگرفته از ر یديکل

 یکلتو موتورس هینقل یلفروش وسا بینیپیشکردن  ییاصالح و نها يبرا انگرتحلیل یما از قضاوت تخصص ،ینبر ا وهعال

 لحاظ ما یونمدل رگرس دراسقاط که  يهاطرح یا ینقوان ییراتزا شامل تغزا و درونبرون یدادهايرو یا یرهابر اساس متغ

  .کنیمینشده است استفاده م

  تجارت

  .نیمکیم بینیپیشفروش  يمنها یدبازار را به صورت تول یکدر  هایکلتو موتورس یهنقل یلوسا يتراز تجار ما

  یکیالکتر یهنقل یلوسا فروش

  ینپالگ یبریديه ییکالکتر یهنقل یلو وسا يباتر يدارا یکیالکتر یهنقل یلرا به وسا یکیالکتر یهنقل یلفروش وسا ما

  .کنیمیم یمتقس

د بازار و کل خو یخیاست و از رشد تار ییونمدل رگرس یکما بر اساس  یکیالکتر یهنقل یلفروش وسا هايبینیپیش

ما  ین. عالوه بر اکنیمیاستفاده م ،گرفته شده است سولوشنز یچف هايبینیپیشکه از گزارش  یهنقل یلوسا یفروش داخل

بر اساس  یکلتو موتورس یهنقل یلفروش وسا بینیپیشکردن  ییاصالح و نها يبرا انگرتحلیل یاز قضاوت تخصص

ما  یونمدل رگرس دربازار که  یکشده در ارائه يهاقو مشو یاستس یطزا مانند محزا و درونبرون یدادهايرو یا یرهامتغ

  است. یکیالکتر یهنقل یلنوپا بودن بازار وسا یلامر به دل ین. اکنیمیاند استفاده منشده لحاظ
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  یکیالکتر یهنقل یلوسا ناوگان

ساله ش هشترا به صورت مجموع فرو یکیالکتر یهنقل یلناوگان وسا یکی،الکتر یهنقل یلتوجه به نوپا بودن بازار وسا با

شده انتخاب  کییالکتر یهنقل یلوسا ي. هشت سال بر اساس چرخه عمر معمول باترکنیمیبرآورد م یکیالکتر یهنقل یلوسا

  .است

  خودرو یدتول ریسک به بازده شاخص

خودرو  دیتول یاتحفظ عمل یاشروع  يهاو بازده هایسکر ینما بر اساس توازن ب يخودرو یدتول ریسک به بازده شاخص

  .کندیم يبندو رتبه یینرا تع يصنعت خودروساز ینهکشور در زم یک یتمختلف، جذاب يدر کشورها

 ین. ما امکنییم یبترک یاتیو عمل یاسیس ي،تر اقتصادبازار گسترده هايیژگیمختص صنعت را با و هايیژگیو ما

ر بازتاب کا ینا یجه. نتسنجیمیم ینصنعت مع یکدر  گذارانیهسرما گیريیمتصم يها براآن یترا از نظر اهم هايورود

بازار  هايیژگیو ینعادل بت یجادو ا هایسکها و رفرصت ینتعادل ب یجاددر ا گذارانیهاست که سرما هایییتواقع یقدق

 سازدیشاخص را قادر م ینامر کاربران ا ینها مواجه هستند. اتر با آنگسترده در سطح بازار هايیژگیمختص بخش و و

  کنند. یابیارز یو جهان يامنطقه ینهبازار را در زم یتتا جذاب

. با گیردیرا به کار م ینظارت یطاز شرا انگرتحلیل هايیابیما و ارز یاختصاص هايبینیپیشاز  یبیشاخص ترک این

  .دهدیارائه م گرانهنیندهو آ یاپو یاربس ايیجهو نت کندیم ییرتغ یزنمرات شاخص ن هابینیپیش ییرو تغ ینتکامل قوان

  سولوشنز یچف يخودرو یدتول ریسک به بازدهاستفاده از شاخص  مزایاي

 يبرا سولوشنز یچف هايبررسی موجود در ياز همه کشورها متشکل یجدول جهان یک: یجهان هاييبندرتبه 

  . کندیم يبند) رتبه100به  یکبه صفر) تا حداکثر (نزد یکرا از حداقل (نزد یتخودرو، جذاب یدتول

 یراحتبه يامنطقه یرز یا يامنطقه ی،جهان ریسک به بازده هايیلپروفا ییناز باال به پا ي: نمایريپذدسترس 

  در دسترس قرار دارد.

 ییاز کشورها ییهاتا فهرست دهدیکشور به کاربران اجازه م 56 يبرا یکسان ی: استفاده از روشپذیريیسهمقا 

  کنند.  یهته يامنطقه یا یجهان يبندگروه يهاها هستند را فراتر از محدودهآن یسهبه مقا یلکه ما

 ر باالت یاز. هرچه امتکندیرا فراهم م هاگذاريیهسرما یسهامکان مقا یعوس یعبا توز 100از  یازات: امتیازدهیامت

  تر است.کشور مطلوب یلباشد پروفا

 کندیم کمّیمختلف جهان را  يدر کشورها يوکار در بخش خودروسازکسب هايیسکها و ر: بازدهقابلیت کمّی 

  . نمایدمیوکار کمک کسب یکل یطر مححساس دنقاط  ییو به شناسا

 ياقتصاد یاسی،س هايیسکخاص صنعت در کنار ر يهاو بازده هایسکها، راز شاخص یجامع: مجموعه جامع 

  . دهدرا در اختیار قرار می یاتیو عمل

  :از آنجا به  توانندیکه کاربران م يانداز بخش خودروسازچشم یابیارز ينقطه شروع برایک نقطه ورود

  از بازار به دست آورند.  تريیقبپردازند تا درك عم تریققد هايتحلیل و یهو تجز هابینیپیش
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  :ديحتوسط نقاط پرت و نقاط  یینها هاييبندو رتبه یازاتامت یفاز تحر یساختار چند شاخصوجود متوازن 

  . کندیم یريجلوگ

 یارمع يهاو شاخص انگرتحلیل هايینشب سولوشنز، یچف یاختصاص هايبینیپیشاز  یبیترک یشناسروش 

فساد  ادراكو شاخص  یوکار بانک جهانکسب فضاي شاخص یازاتمثال، امت ي(برا یدر سطح جهان شدهیرفتهپذ

 .است )المللینب یتسازمان شفاف

  هاها و شاخصدسته دهیوزن

  خودرو یدبازده تول به یسکر شاخص

  
  سولوشنز یچ: فمنبع

  :شودیم یمبه دو دسته مجزا تقس ریسک به بازدهشاخص  ماتریس

  بازده

ر ب یماً کشور که مستق یا کالن صنعت و هايیژگیو ینصنعت) و همچن صنعت (بازده یکرشد  یلاندازه و پتانس ارزیابی

  .گذاردیم یرکشور) تأث بخش خاص (بازده یکوکار در کسب يهااندازه فرصت

  ریسک

 یابیصنعت) و ارز کیسخود (ر یلتوسعه صنعت به سمت پتانس يخرد و مختص صنعت که برا هايیژگیو ارزیابی

  هستند. یاتی) حيکشور یسککشور (ر یاتیو عمل ياقتصاد یاسی،س یلسنجش پروفاقابل

  ما هايیدهوزن ارزیابی

به  بازار یک يبرا ریسک به بازدهشاخص  یینها یازدرصد از امت 60(وزن اضافه دارد ها بازده يما عامدانه رو ماتریس

 یناضافه دارد. اوزن  یزبازده) ن یینها یازدرصد از امت 60صنعت ( ما در بخش بازده یس). ماتربازده اختصاص یافته است

 یلتانساندازه صنعت و پ شود،یصحبت م مدتیطوالن گذاريیهسرما یلاز پتانس یکه وقت دهدیرا نشان م یتواقع ینامر ا

 یفیتکار و ک یرويآمار ن یت،(جمع ياختارعوامل س یرها برخوردار هستند و ساوزن در نشان دادن فرصت یشترینرشد از ب

وزن بیشتر به بازده

  بازده

  درصد 60
  بازده کشور

  درصد 40

 اندازه نیروي کار  
 میانگین دستمزد/هزینه نیروي کار  
 قابلیت اطمینان به برق  
 (ارزش افزوده) اندازه تولیدات صنعتی  

شاخص 

ریسک به 
  بازده

  درصد 100

  صنعت بازده

  درصد 60

 رشد تولید خودرو  

 حجم تولید خودرو  

 فضاي رقابت  

  ریسک

  درصد 40

  ریسک صنعت

  درصد 50
 ریسک لجستیک  

 هاي صنعتیقوت سیاست  

  ریسک کشور

  درصد 50

 شاخص ریسک اقتصادي بلندمدت  
 مدتشاخص ریسک اقتصادي کوتاه  
  سیاسی بلندمدتشاخص ریسک  
 مدتشاخص ریسک سیاسی کوتاه  
 شاخص ریسک عملیاتی  

شاخص�
ریسک�به�

بازده
�100درصد

بازده
�60درصد

بازده�صنعت
�60درصد

•�رشد�تولید�خودرو
•�حجم�تولید�خودرو

•�فضای�رقابت

• �اندازه�نیروی�کار
•��میانگین�دستمزد/هزینه�نیروی�کار

• �قابلیت�اطمینان�به�برق
•��اندازه�تولیدات�صنعتی�)ارزش�افزوده(

•��ریسک�لجستیک
• �قوت�سیاست�های�صنعتی

•��شاخص�ریسک�اقتصادی�بلندمدت
• �شاخص�ریسک�اقتصادی�کوتاه�مدت
• �شاخص�ریسک�سیاسی�بلندمدت
•��شاخص�ریسک�سیاسی�کوتاه�مدت

• �شاخص�ریسک�عملیاتی

بازده�کشور
�40درصد

ریسک�صنعت
�50درصد

ریسک�کشور
�50درصد

ریسک
�40درصد
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تمرکز و تخصص ما در  ین،کمتر است. عالوه بر ا یها اندکآن یتاما اهم ،هستند یتحائز اهمنیز اگرچه ) هایرساختز

شود  نیکرده است تا تضم ییننسبت به اندازه و رشد صنعت را تع یريسوگ ینا یافتهتوسعه ينوظهور و بازارها يبازارها

 نبوده یافتهها چندان توسعهآن ینظارت يهاکه چارچوب یمبرخوردار هست ییها در کشورهافرصت ییشناسا ییکه از توانا

  جود دارد.وها در آن گذاريیهسرما يبرا یاديز یلتما دانیمیاما م نیست یافتهتوسعه  يبازارها یو اندازه صنعت به بزرگ

  

  و منابع یحاتتوض - هاشاخص

  منطق  منبع  شاخص

  بازده

  بازده صنعت

ساله رشد تولید  5میانگین 

  خودرو (درصد)

 ندهیرشد و سرعت توسعه صنعت در آ يهادهنده فرصتنشان ید،تول شدهبینیپیش رشد  فیچ سلوشنز

  است.

یانگین  ید  5م له تول ســـا

  خودور (دستگاه)

  است یدهنده اندازه و مرحله توسعه صنعت محلنشان حجم تولید  فیچ سلوشنز

فیچ ســلوشــنز (شــاخص   فضاي رقابت

  ذهنی)

شان ستفاده از تعداد برندها يدهنده رقابت بران صنعت با ا س يمنابع مولد و تمرکز   یلهو

  شده / مونتاژشده در داخل کشور است. یدتول یهنقل

  بازده کشور

  .دهدیکار را نشان م یرويبه ن یشاغل دسترس یتجمع اندازه  فیچ سلوشنز  کار یروين اندازه

ــــن ــــی ــــگ ــــان ــــی  م

ستمزد/هز  یروين هايینهد

  کار

ــاخص ــکر ش یاتی عمل یس

  فیچ سلوشنز

  خودرو است. یدتول یاصل هاينهادهاز  یکیکار  یروين ینههز شاخص

به  نه و دســـترســـی  هزی

  خدمات عمومی

ــاخص ــکر ش یاتی عمل یس

  فیچ سلوشنز

 هايیتفعال یجاددر ا یديکل هاينهادهاز  یکی يدر دســترس بودن انرژ يبرا پراکســی

  و بزرگ است. یزهمدرن، مکان یديتول

  بینی فیچ سلوشنزپیش  ظرفیت تولیدات صنعتی

  

ـــد یچیدهپ يکاالهاتولید  يبرا معیاري ع یصـــنا يبرا ید،از کل تول يبه عنوان درص

  خودرو مهم است یدارزش افزوده مانند تول ایجادکننده

  ریسک

  ریسک صنعت

ــاخص  یکلجست ریسک ــکر ش یاتی عمل یس

  فیچ سلوشنز

 اطمینانتیونقل، در دسترس بودن و قابلحمل هايیرساختو گستره ز یفیتک یابیارز با

حفظ  يبرا یدکنندگانتول ییتوانا ي،و سهولت تجارت فرامرز یخدمات عموم يهاشبکه

  .کندیم یابیرا ارز یدتول تأمین یرهزنج

فیچ ســلوشــنز (شــاخص   یصنعت هايیاستس قوت

  ذهنی)

شخص ستس یاکه آ کندیم م صنا یصنعت یا ساز یعمرتبط با  درت و ق یمحل يخودرو

  .یرخ یامربوطه وجود دارد 

  کشور ریسک

سکر شاخص صاد ی  ياقت

  بلندمدت

کشــوري  یســکر شــاخص

  فیچ سلوشنز

بات بازار کار، ث ي،رشد اقتصاد يساختار هايیژگیو بلندمدت، ياقتصاد یسکر شاخص

شمتراز پرداخت یداريثبات نرخ ارز و پا یمت،ق در  یخارج یو بده یمال ياندازهاها و چ

  .گیردیرا در نظر م یندهدهه آ

سکر شاخص صاد ی  ياقت

  مدتکوتاه

کشــوري  یســکر شــاخص

  فیچ سلوشنز

س یفمدت، به دنبال تعرکوتاه ياقتصاد یسکر شاخص  یابیارز و یفعل هايپذیريیبآ

شد واقع سان نرخ ارز، توازن  یکاري،تورم، ب ی،ناخالص داخل یدتول یر ها و تپرداخ ترازنو

  است. یندهدر طول دو سال آ یخارج یو بده یمال يهااعتبارنامه ینهمچن

شــاخص ریســک ســیاس 

  بلندمدت

کشــوري  یســکر شــاخص

  فیچ سلوشنز

ر اساس کشور را ب يساختار اسییس هايیژگیو سولوشنزیچف بلدمدت یاسیس ریسک

ما ارز ینا ندیم یابیفرض  ها ک  يهابدون تنش یکو دموکرات یبرالل يکه کشـــور

ــبه هایژگیو ترینيقو يدارا یرفراگ يدرآمد يو با برابر يافرقه ــییانفع ثبات س در  س

  چند ساله هستند. یبازه زمان یک
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سی  سیا سک  شاخص ری

  مدتکوتاه

کشــوري  یســکر شــاخص

  سلوشنزفیچ 

سک سیس ری شنزیچمدت فکوتاه یا سکر سولو سیس هايی ض یا  يامربوط به ثبات ف

شاخص ر يترکوتاه یرا در بازه زمان گذاريیهسرما سبت به  سکن شور و تا  ی ماه  24ک

  .کندیم یابیارز یندهآ

ــاخص  یاتیعمل یسکر شاخص ــکر ش یاتی عمل یس

  فیچ سلوشنز

سکر شاخص شرا یاتیعمل ی صل یطبر  سکر یموجود مربوط به چهار حوزه ا ز تمرک ی

  .یتو امن جرم یک،لجست گذاري،یهدارد: بازار کار، تجارت و سرما

  سولوشنزیچ : فمنبع

  فروش خودرو ریسک به بازده شاخص

 یوشفرخرده هايیتفعال ياندازورود و راه يهاو بازده هایسکر ینفروش خودرو بر اساس توازن ب ریسک به بازده شاخص

  .کندیم يبندو رتبه یريگصنعت خودرو را اندازه ینهکشور در زم یک یتمختلف، جذاب يدر کشورها یهنقل یلوسا

 هايورود ین. امکنییم یبتر ترکگستردهبازار  یاتیو عمل یاسیس ي،اقتصاد هايیژگیمختص صنعت را با و هايیژگیو ما

 تیرا از نظر اهم هايورود ین. اسنجیمیم ینصنعت مع یکدر  گذارانیهسرما يگیریمتصم يها براآن یترا از نظر اهم

 هایییتاقعو یقکار بازتاب دق ینا یجه. نتکنیمارزیابی میک صنعت خاص یدر  گذارانیهسرما گیريیمتصم يها براآن

 بازار مختص بخش و هايیژگیو ینتعادل ب یجادو  ا هایسکها و رفرصت ینتعادل ب یجاددر ا گذارانیهاست که سرما

 ینهزم بازار را در جذابیتتا  سازدیشاخص را قادر م ینامر کاربران ا ینها مواجه هستند. اتر با آنبازار گسترده هايیژگیو

  کنند. یابیارز یو جهان يامنطقه

. با گیردیرا به کار م ینظارت یطاز شرا انگرتحلیل هايیابیما و ارز یاختصاص هايبینیپیشاز  یبیشاخص ترک این

  .دهدیارائه م گرانهنیندهو آ یاپو یاربس ايیجهو نت کندیم ییرتغ یزنمرات شاخص ن هابینیپیش ییرو تغ ینتکامل قوان

  .شودیکشور را شامل م 124فروش خودرو  ریسک به بازده شاخص

  سولوشنزیچف يخودروساز یعصنا ریسک به بازدهاستفاده از شاخص  مزایاي

 فروش يبرا سولوشنز یچدر ف مورد بررسی يمتشکل از همه کشورها یجدول جهان یک: یجهان هاييبندرتبه 

  . کندیم يبند) رتبه100به  یکبه صفر) تا حداکثر (نزد یکرا از حداقل (نزد یتخودرو، جذاب

 یراحتبه يامنطقه یرز یا يامنطقه ی،جهان ریسک به بازده هايیلپروفا ییناز باال به پا ي: نمایريپذدسترس 

  در دسترس قرار دارد. 

 ییاز کشورها ییهاتا فهرست دهدیکشور به کاربران اجازه م 124 يبرا یکسان ی: استفاده از روشپذیريیسهمقا 

  کنند.  یهته يامنطقه یا یجهان يبندگروه يهاها هستند را فراتر از محدودهآن یسهبه مقا یلکه ما

 ر باالت یاز. هرچه امتکندیرا فراهم م هاگذاريیهسرما یسهامکان مقا یعوس یعبا توز 100از  اتیاز: امتیازدهیامت

  تر است. کشور مطلوب یلباشد پروفا

 یريگمختلف جهان را اندازه يدر کشورها وکار در بخش خودروکسبانجام  هايیسکها و ر: بازدهقابلیت کمی 

  . کندیوکار کمک مکسب یکل یطدر مح حساسنقاط  ییو به شناسا کندیم

 ياقتصاد یاسی،س هايیسکخاص صنعت در کنار ر يهاو بازده هایسکها، راز شاخص یجامع: مجموعه جامع 

  . دهدرا در اختیار قرار می یاتیو عمل
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 و  هابینیپیشاز آنجا به  توانندیکه کاربران م انداز بخش خودروچشم یابیارز ينقطه ورود: نقطه شروع برا

  از بازار به دست آورند.  تريیقبپردازند تا درك عم تریقدق هايتحلیل و یهتجز

  :ديحتوسط نقاط پرت و نقاط  یینها هاييبندو رتبه یازاتامت یفاز تحر یساختار چند شاخصوجود متوازن 

  . کندیم یريجلوگ

 یارمع يهاو شاخص انگرتحلیل هايینشب سولوشنز، یچف یاختصاص هايبینیپیشاز  یبیترک یشناسروش 

فساد  ادراكو شاخص  یوکار بانک جهانکسب شاخص فضاي یازاتمثال، امت ي(برا یدر سطح جهان شدهیرفتهپذ

  .است )المللینب یتسازمان شفاف

  هاها و شاخصدسته دهیوزن

  خودرو فروش ریسک به بازده شاخص

  
  سولوشنزیچ : فمنبع

  

  :شودیم یمبه دو دسته مجزا تقس ریسک به بازدهشاخص  ماتریس

  هابازده

ر ب یماً کشور که مستق یاکالن صنعت و  هايیژگیو ینصنعت) و همچن صنعت (بازده یکرشد  یلاندازه و پتانس ارزیابی

  .گذاردیم یرکشور) تأث بخش خاص (بازده یکوکار در کسب يهااندازه فرصت

  ریسک

 براي صنعت) و هايیسکخود (ر یلتوسعه صنعت به سمت پتانس يخرد و مختص صنعت که برا هايیژگیو ارزیابی

  هستند. یاتیکشور) ح یسککشور (ر یاتیو عمل ياقتصاد یاسی،س یلسنجش پروفاقابل یابیارز

  

  

وزن بیشتر به بازده

  بازده

  درصد 60
  کشوربازده 

  درصد 40

 جمعیت در سن رانندگی 
 GDP (دالر) سرانه 
 (درصد از کل) جمعیت شهري 
 کننده (درصد از کل)جمعیت هزینه 
 ايجاده هکیفیت شبک  

شاخص 
ریسک به 

  بازده
  درصد 100

  صنعت بازده

  درصد 60

 (دستگاه) حجم فروش خودرو 
  نفر) 1000مالکیت خودرو (دستگاه در 
 شده از فروش خودروبینیرشد پیش 
 (شاخص هرفیندال هیرشمن) تمرکز بازار  

  ریسک

  درصد 40

  ریسک صنعت

  درصد 50

 فضاي قانونی  

 هاي جدید (درصدي از ناوگان)فروش 

 نرخ مالیات بر خودرو  

  ریسک کشور

  درصد 50

 شاخص ریسک اقتصادي بلندمدت  
 مدتشاخص ریسک اقتصادي کوتاه  
 شاخص ریسک سیاسی بلندمدت  
 مدتشاخص ریسک سیاسی کوتاه  
 شاخص ریسک عملیاتی  

شاخص�
ریسک�به�

بازده
�100درصد

بازده
�60درصد

بازده�صنعت
�60درصد

•��حجم�فروش�خودرو�)دستگاه(
•��مالکیت�خودرو�)دستگاه�در��1000نفر(
•��رشد�پیش�بینی�شده�از�فروش�خودرو

•��تمرکز�بازار�)شاخص�هرفیندال�هیرشمن(

• �جمعیت�در�سن�رانندگی
• ��GDPسرانه�)دالر(

• �جمعیت�شهری�)درصد�از�کل(
•��جمعیت�هزینه�کننده�)درصد�از�کل(

•��کیفیت�شبکه�جاده��ای

•��فضای�قانونی
• �فروش�های�جدید�)درصدی�از�ناوگان(

• �نرخ�مالیات�بر�خودرو

• �شاخص�ریسک�اقتصادی�بلندمدت
• �شاخص�ریسک�اقتصادی�کوتاه�مدت
• �شاخص�ریسک�سیاسی�بلندمدت

• �شاخص�ریسک�سیاسی�کوتاه�مدت
•��شاخص�ریسک�عملیاتی

بازده�کشور
�40درصد

ریسک�صنعت
�50درصد

ریسک�کشور
�50درصد

ریسک
�40درصد
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  ما هايیدهوزن ارزیابی

 به بازده بازار یک يشاخص ریسک به بازده برا یینها یازدرصد از امت 60( اضافه داردوزن  بازده يما عامدانه رو ماتریس

امر  یناضافه دارد. اوزن  یزبازدها) ن یینها یازدرصد از امت 60صنعت ( ما در بخش بازده یس. ماتر)اختصاص یافته است

 یلو پتانس اندازه صنعت شود،یصحبت م بلندمدت گذاريیهسرما یلاز پتانس یکه وقت این واقعیت استمنعکس کننده 

ار و ک یروين وضعیت یت،(جمع يعوامل ساختار یرها برخوردار هستند و ساوزن در نشان دادن فرصت یشترینرشد از ب

تمرکز و تخصص ما  ین،است. عالوه بر ا ترایینپ یها اندکآن یتهستند اما اهم یتحائز اهم اگرچه ها)یرساختز یفیتک

 ینکرده است تا تضم ییننسبت به اندازه و رشد صنعت را تع یريسوگ ینا یافتهتوسعه ينوظهور و بازارها يدر بازارها

 یافتهها چندان توسعهآن ینظارت يهاکه چارچوب یمبرخوردار هست  ییها در کشورهافرصت ییشناسا ییشود که از توانا

  جود دارد.و گذاريیهسرما يبرا یاديز یلتما دانیمیاما م نبوده یافتهتوسعه  يبازارها یو اندازه صنعت به بزرگ یستن

  و منابع یحاتتوض - هاشاخص

  منطق  منبع  شاخص

  بازده

  بازده صنعت

یانگین  له حجم  5م ســـا

  فروش (دستگاه)

  ست.ا یاتعمل یاسها و مقفرصت یلدهنده پتانسنشان یهنقل یلکل بازار وسا اندازه  فیچ شلوشنز

مالکیت خودرو (خودروهاي ثبت 

  نفر) 1000شده به ازاي هر 

شان یتمالک نرخ  فیچ شلوشنز سعه / بلوغ بازار و قدرت نن صرف یازدهنده تو سته م  يراکننده ب/ خوا

  خودرو است. یتمالک

ـــد  5میانگین  له رش ـــا س

  فروش خودرو

/  یددج يهاکنندهشرکت يرشد برا يهادهنده فرصتفروش نشان شدهبینیپیش رشد  فیچ شلوشنز

  موجود است.

تمرکز بازار (مقادیر شاخص 

  هرفیندال هیرشمن)

  دهدیبازار سهولت ورود و رقابت در بازار را نشان م تمرکز  محاسبات فیچ شلوشنز

  بازده کشور

  دهنده اندازه بالقوه بازار است.نشان یرانندگ یطواجد شرا یتجمع اندازه  بینی فیچ شلوشنزپیش  جمعیت در سن رانندگی

GDP (دالر) دهدیکنندگان را نشان ممصرف یدقدرت خر یناخالص داخل یدتول سرانه  بینی فیچ شلوشنزپیش  سرانه.  

صد از  شهري (در جمعیت 

  کل)

شهر یتجمع یندهو فزا یادز تمرکز  بینی فیچ شلوشنزپیش شان يدر مناطق  شار بن شتردهنده ف  یتکمال يبرا ی

  است. ياجاده یونقل عمومو حمل یهنقل یلوسا

ینــه هز عیــت  ننــده جم ک

  (درصد از کل)

ــد  بینی فیچ شلوشنزپیش ــب کننده،ینههز یتجمع رش ــم یقدرت / نفوذ نس  تیخانوار که در نها گیرندگانیمتص

  .دهدیخودرو هستند را نشان م یدخر یماتمسئول تصم

ــک عملیاتی   ايشبکه جاده کیفیت ــاخص ریس ش

  فیچ شلوشنز

را  ترشرفتهیپ یهنقل یلناوگان وسا تأمین ییو توانا ياجاده یرساختجاده قدرت ز کیفیت

  .کندیبرجسته م

  ریسک

  ریسک صنعت

ــک عملیاتی   محیط قانونی ــاخص ریس ش

  فیچ شلوشنز

سب يبراقانونی  محیط سکشاخص ر دروکارها ک ص« يبرا یاتیعمل ی »  ادباز بودن اقت

به  و تجارت، گذاريیهسرما يکشور برا یکشاخص، باز بودن  این .گیردمدنظر قرار می

  .کندیم یابیواردان بازار را ارزتازه يبرا یژهو

هاي جدید (درصــد فروش

  از ناوگان)

ــا بلوغ  بینی فیچ شلوشنزپیش ــ یگزینینرخ جا يبرااي نمایندهید را ارزیابی نموده و جد یهنقل یلبازار وس  یلهوس

  .است یهنقل

فیچ ســلوشــنز (شــاخص   هاي مالیات بر خودرونرخ

  ذهنی)

 اتیتعرفه، مال يهاشامل نرخ یواردات یدجد یهنقل یلهوس یکاز  یناش یاتیمال بار

اخص ش این .کندیم یريگبر ارزش افزوده را اندازه یاتو مال یژهو یاتو مال یممستقیرغ
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  و منابع یحاتتوض - هاشاخص

  منطق  منبع  شاخص

وارد در بازار هتاز یک گذاريیمتبودن ق یرقابت یزانقدرتمند م کنندهییناز عوامل تع یکی

  است.

  کشور ریسک

سکر شاخص صاد ی  ياقت

  بلندمدت

کشــوري  یســکر شــاخص

  فیچ سلوشنز

بات بازار کار، ث ي،رشد اقتصاد يساختار هايیژگیو بلندمدت، ياقتصاد یسکر شاخص

شمهتراز پرداخت یداريثبات نرخ ارز و پا یمت،ق در  یخارج یو بده یمال ياندازهاا و چ

  .گیردیرا در نظر م یندهدهه آ

سکر شاخص صاد ی  ياقت

  مدتکوتاه

کشــوري  یســکر شــاخص

  فیچ سلوشنز

س یفمدت، به دنبال تعرکوتاه ياقتصاد یسکر شاخص  یابیارز و یفعل هايپذیريیبآ

شد واقع سان نرخ ارز، توازن  یکاري،تورم، ب ی،ناخالص داخل یدتول یر ها و تپرداخ ترازنو

  است. یندهدر طول دو سال آ یخارج یو بده یمال يهااعتبارنامه ینهمچن

س سیا سک   یشاخص ری

  بلندمدت

کشــوري  یســکر شــاخص

  فیچ سلوشنز

ر اساس کشور را ب يساختار یاسیس هايیژگیو سولوشنزیچف بلدمدت یاسیس ریسک

ما ارز ینا ندیم یابیفرض  ها ک  يهابدون تنش یکو دموکرات یبرالل يکه کشـــور

ــبه هایژگیو ترینيقو يدارا یرفراگ يدرآمد يو با برابر يافرقه ــییانفع ثبات س در  س

  چند ساله هستند. یبازه زمان یک

سی  سیا سک  شاخص ری

  مدتکوتاه

کشــوري  یســکر شــاخص

  فیچ سلوشنز

سک سیس ری شنزیچمدت فکوتاه یا سکر سولو سیس هايی ضم یا  ياربوط به ثبات ف

شاخص ر يترکوتاه یرا در بازه زمان گذاريیهسرما سبت به  سکن شور و تا  ی ماه  24ک

  .کندیم یابیارز یندهآ

ــاخص  یاتیعمل یسکر شاخص ــکر ش یاتی عمل یس

  فیچ سلوشنز

سکر شاخص شرا یاتیعمل ی صل یطبر  سکر یموجود مربوط به چهار حوزه ا ز تمرک ی

  .یتو امن جرم یک،لجست گذاري،یهدارد: بازار کار، تجارت و سرما
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