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بازارهاي کشورهاي نوظهور اقتصادي بحران بهبود پس از بحران رشد بلند مدت

:روند فروش خودرو تجاري:روند فروش خودرو تجاري

شاخص رشد 
خودروهاي تجاري فروش 2020-2000

)میلیون(

q درصد سالیانه در بلندمدت  3معادل رشدي بینی پیش.

q خودرواز سهم ارزش فروش درصد  26حدود تولیدات و  درصد از سهم 21حدود
q  تویوتا% 10فیات و % 14شرکت فورد، % 15شرکت جی ام،  % 16: بازاربیشترین سهم



: کلیدي هاي یافته : کلیدي هاي یافته

qپایدار رقابتی هاي مزیت با بازارها ایجاد

qسازي داخلی در ها قابلیت

qتامین زنجیره تکنولوژي هاي توانمندي

qخارجی گذاري سرمایه جذب جهت سازي بستر

qداخلی و مشارکتی توسعه و تحقیق

qها زیرساخت ارتقا و بهبود

بازار جذاب جهت سرمایه 
گذاري هاي خارجی

تمرکز سیاست ها 



q میلیارد دالر بوده است11معادل  1393گردش مالی صنعت خودرو در سال.

q    متوسط سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افـزوده بخـش صـنعت

.کشورGDPدرصدي از 2درصدي و سهم 12درصد، سهم اشتغال 12

q و در کل صنعت خودرو رتبه  17در سطح جهانی، در زمینه تولید سواري رتبه

.را داراست 18

:بررسی صنعت خودرو در ایران:بررسی صنعت خودرو در ایران
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سهم خودروهاي تجاري در ایرانسهم خودروهاي تجاري در ایران

سهم بازار انواع خودروهاي تجاري

سهم بازار خودروهاي تجاري بر حسب شرکت ها 

  مبناي بر کامیون و کامیونت وانت، شامل تجاري خودروهاي
  حسب بر کشنده خودروهاي و )GVW( حمل قابل تناژ میزان
.شوند می بندي تقسیم )GCW( کشش قابل تناژ
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خارجی مشترك گذاري سرمایه بدون
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مالکیت خودرو تجاري نرخ

  تجاري خودروهاي انواع دستگاه 300،000 حجم حداقل بینی پیش 90 و 89 سال اي پایه سال اساس بر
 300   حدود در همسایه کشورهاي جمعیت .است نیاز مورد سال در داخلی بازار دادن پوشش جهت
  را تجاري خودرو هزار50 حداقل را آنها نیاز توان می  داخلی بازار اساس بر که شود می نفر میلیون
باشد می تجاري خودروهاي مصرف جهت بالقوه بازار یک از نشان که نمود برآورد

نزدیک تر شـود نشـان از اشـباع بـازار در آن کشـور                

q متوسط نرخ جهانی مالکیت خودروهاي  2013در سال
 414و آمریکا  664، اروپا  48تجاري در جهان برابر با 

. می باشد 
q  300عـدد  الزم به ذکر است این شاخص هرچقدر بـه 

نزدیک تر شـود نشـان از اشـباع بـازار در آن کشـور                
.  می باشد

q  در نمودار روبرو سهم مالکیت خودروهاي تجـاري در
کشورهاي همسایه مشاهده می شود که نسبت به شـاخص  
استاندارد جهانی بسیار پایین می باشد و نشان از پتانسیل 

.بالقوه و بلند مدت این بازارها می باشد

برآورد حجم بازار خودروهاي تجاريبرآورد حجم بازار خودروهاي تجاري



1404اهداف صنعت خودروي ایران در افق 

   سبک خودروهاي
)وانت و سواري(

  بازار براي دستگاه میلیون 2 تولید :خودرو دستگاه میلیون 3 حداقل تولید
صادرات براي دستگاه میلیون یک و داخل
  داخلی برند با داخل ساخت سبک خودروهاي از %50 حداقل تولید

 خودروهاي براي سازان قطعه توسط قطعه دالر میلیارد 25 حداقل تامین 
داخل ساخت

   بازارهاي به سازان قطعه توسط دالر میلیارد 6 ارزش به قطعات صادرات
)متفرقه و یدکی قطعات ، تولید خطوط( خارجی مستقل

  تجاري خودروهاي
  و کاال حمل(

)مسافر

  بازار براي دستگاه هزار 90 تولید خودرو؛ دستگاه هزار 120 حداقل تولید
. صادرات براي دستگاه هزار 30 تولید و داخل
ملی ناخالص تولید از %4 حداقل خودرو صنعت افزوده ارزش سهم کسب
   کل افزوده ارزش از درصد 19 حداقل خودرو صنعت افزوده ارزش سهم کسب
کشور صنعت

:ضرورت بررسی صنعت خودروهاي تجاري:ضرورت بررسی صنعت خودروهاي تجاري



چالش هاي صنعت 
خودروهاي تجاري

چالش هاي صنعت 
داخلی خودروسازان بین در خودرو تولید مشترك هاي پلتفرم نبودخودروهاي تجاري

تکنولوژي کامل انتقال عدم وR&D مراکز کمرنگ نقش

تجاري خودروهاي حوزه در تکنولوژي و صنعتی راه نقشه نبود

داخلی هاي شرکت در محصوالت توسعه و تکنولوژي هاي استراتژي نبود

:ضرورت بررسی صنعت خودروهاي تجاري:ضرورت بررسی صنعت خودروهاي تجاري

مشترك گذاري سرمایه عدم و مختلف هاي برند وجود

تجاري محصوالت داخل ساخت هاي سیاست کارایی عدم



خصوصی سازي

سرمایه  
گذاري  
خارجی

فضاي 
کسب و کار

عناصر کلیدي در توسعه صنعت خودورعناصر کلیدي در توسعه صنعت خودور

qکار و کسب فضاي سهولت

qاقتصـادي رونـق

qصنعتـی پذیـري رقابت

qجهانـی پذیـري رقابت



q در جهت ایجاد یک  پلتفـرم  سیاست هاي صنعتی تدوین
تولید خودرو هاي تجاري در بین خودروسازان داخلیمشترك 
q مراکـز (سیاست هاي تکنولوژي تدوینR&D  شـرکت ،

در حوزه خرید ) هاي قطعه ساز، خودروساز، تست و آزمون و غیره
و انتقال فناوري هاي مورد نیاز صنعت خودرو

q جهت رونق بازار کسب و کار سیاست هاي مالی تدوین

:راهکارها:راهکارها

  دولت جامع گذاري سیاست تدوین
 برنامه در تجاري خودروهاي حوزه در

1404 افق تا نیز و ششم

برنامه ریزي جهت تدوین نقشه راه صنعتی و تکنولوژي در 
حوزه خودروهاي تجاري

شوراي سیاست گذاري صنعت خودروي تجاري



با تشکر از توجه شما


