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  چكيده

ابتدا نقدي بر رويكردهاي گذشته نگر در رابطه با پيش بيني تقاضا صورت پذيرفته زيرا در اين تحقيق 

ه بهره مي گيرند حال آنكه در برخي موارد داده هاي گذشته نه تنها از تمامي اين مدلها از داده هاي گذشت

لذا در اين .جامعيت برخوردار نمي باشند بلكه حتي در مواردي داده هاي واقعي مرتبط موجود نمي باشند

يا نرخ مالكيت خودرو در بازار جهاني مرور گرديده و بر اساس يك رويكرد پويا ابتدا رفتار تقاضا تحقيق 

 اساس نتايج آن و برازش مدلي بر روي داده هاي كشورهاي منتخب جهان،نرخ مطلوب مالكيت خودرو بر

همچنين بر اساس آزمونهاي آماري از ميان متغيرهاي اثر گذار بر تقاضاي خودرو كه .بدست آمده است

 بر مبناي مشتمل بر بيش از پانزده متغير بوده است ،متغيرهاي موثر انتخاب گرديده و مدل پيش بيني

الزم بذكر است كه در اين تحقيق،پيش بيني تقاضاي خودرو در بازار .متغيرهاي كليدي بدست آمده است

 صورت پذيرفته 1404ايران در راستاي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران يعني تا سال 

  .است

ر بر تقاضاي خودرو ،دو متغير نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه اوال از ميان متغيرهاي موث

كليدي درآمد سرانه و ميانگين سني جمعيت بعنوان عوامل كليدي اثر گذار مي باشند ثانيا بر اساس اين 

ابتدا صرفا بر اساس درآمد سرانه و سپس با در نظر گرفتن هر دوي درآمد سرانه و ميانگين سني (عوامل 

حاكي از نزديك شدن بازار خودروي ايران به مرحله پيش بيني تقاضا صورت پذيرفته است كه ) جمعيت

،بازار )بسته به سناريوهاي اقتصادي و اجتماعي(يعني در سالهاي نزديك در پيش رو .تعادل مي باشد

در اين مسير حتي  .خودرو به حد تعادلي خود مي رسد و از آن به بعد وابسته به رشد اقتصادي خواهد بود

  .را داشته باشد و سپس روند رو به رشد بطئي گرددابتدا با افتي روبرو ازار  رفتار باستپيش بيني گرديده 
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  مقدمه

  

 بگونه اي كه براي هر فرد در زندگي اش استدومين بزرگترين كاالي بادوامي صنعت خودرو ارايه دهنده 

رو مي باشند ساله مهم جابجايي روباگرچه به عصر ارتباطات وارد شده ايم انسانها همواره و همه روزه با م

و نه تنها از اهميت آن كاسته نشده است بلكه روز به روز بر اهميت و نقش آن در جامعه امروزي افزوده 

  .مي شود

بطور يا  متاثر از رويكرد گذشته نگر به اين پديده باشد و يانگاه به بازار خودرو در هر كشوري مي تواند 

ه اي كه ارتباط اين موضوع يعني تقاضاي خودرو با ساير كاملتر مبتني بر ديدگاه پويا و جامع باشد بگون

بخشهاي اقتصادي و اجتماعي را در بر بگيرد و از تعامالت پوياي آنها با يكديگر ،چشم انداز مناسبي از 

  .رفتار آينده اين متغير ارايه دهد

  

  

  بيان مسئله

  

  . در بازار ايران داشته باشيمدر اين تحقيق بدنبال آن هستيم كه چشم اندازي از روند تقاضاي خودرو

در همين رابطه چنانچه نگاهي به روند فروش خودرو در ايران داشته باشيم ،خواهيم ديد كه از سالهاي 

 كه توليد خودرو در ايران آغاز گرديده است،فروش خودرو،روند رو به افزايشي را تجربه كرده 1347حدود 

ه است و نهايتا ن در زمان جنگ،اين روند نزولي گرديدو سپس پس از انقالب جمهوري اسالمي ايرااست 

 تا 1377 دوباره آهنگ صعودي به خود گرفته است و اين رشد في مابين سالهاي 1368از ابتداي سال 

در سالهاي اخير،توليد خودرو در كشور به شدت افزايش يافته و و لذا . بسيار شتابان بوده است 1384

  .دگان در صدد ورود به اين بازار مي باشندهمچنان خودروسازان و وارد كنن

تازه واردين از سوي ديگر  و از يكسو خودروسازان موجود در بازار در حال افزايش ظرفيت مي باشندلذا 

اين صنعت يعني شركتهاي خودروسازي جديد در حال راه اندازي كارخانجات و توسعه ظرفيت مي باشند 

نيز در حال مذاكرات با شركتهاي خودروسازي مادر مي باشند تا شركتهاي وارد كننده خودرو نطور يهمو 

  .هر چه بيشتر در اين بازار نفوذ كرده و سهمي را از آن خود كنند

از سويي ديگر با مروري بر روند فروش در ساير كشورهاي جهان،متوجه مي شويم كه در عموم 

ا يك افت روبرو شده ع زماني،بكشورها،روند فروش رشد صعودي خود را طي كرده و سپس در يك مقط

است و پس از آن نيز يك وضعيت رو به تعادل و رشد نسبي وابسته به ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي 

نظير چين و هند استثنا مي باشند زيرا روند فروش البته در اين ميان،كشورهايي (.را تجربه نموده است

 .)اوان،تا رسيدن به مرحله تعادل،فاصله دارنداگرچه رشد فراوان هم داشته اما بواسطه جمعيت فر

  : اصلي عبارتند ازحال سواالت

  اين روند رو به رشد گذشته را ادامه خواهد داد؟همچنان در آينده در پيش رو ،آيا بازار خودروي ايران 

   به مرحله اشباع يا به عبارت بهتر به وضعيت تعادل خواهد رسيد؟در چه زمانيبازار خودروي ايران 

ميزان تقاضاي خودرو در سال در وضعيت تعادل براي كشوري نظير ايران با مشخصات جمعيتي و 

 درآمدي،چه ميزان مي باشد؟
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 روشهاي پيش بيني صورت پذيرفته است و سپس برخي بر نقديبراي پاسخگويي به اين سواالت،ابتدا 

  .روش اين تحقيق انتخاب شده است

عمدتا بر مبناي داده هاي  پيش بيني هاي آينده ،،روشهاي گذشته نگردر اين رابطه الزم بذكر است كه در 

ردي كه لذا در موا، شكل مي گيرند و  و موجود در رابطه با يك متغير و ساير عوامل مرتبط با آن گذشته

داده هاي گذشته از جامعيت و كفايت الزم برخوردار نيست،استفاده از اين روشها،داراي خطاي بسياري 

 بدست روشهاي مذكوربطور مثال چنانچه بخواهيم مدل پيش بيني بازار ايران را بر مبناي  .خواهد بود

آوريم،مي بايست داده هاي تقاضاي خودروي ايران و ساير متغيرهاي موثر بر آن را در يك دوره زماني 

براي آينده مشخص داشته باشيم تا بتوانيم بر اساس بهترين رابطه ميان متغيرهاي كليدي ، پيش بيني را 

اندازه گيري اصوال در صورتيكه در بازار خودرو ايران،متغيري تحت عنوان تقاضاي خودرو  .انجام دهيم

 ميزان توليد يا فروش وجود  هايي نظير دادهتنهانشده و هيچ داده واقعي اي در اين خصوص وجود ندارد و 

در آن نقش ...و ظرفيت خودروسازان دارد كه لزوما با تقاضا برابر نبوده است و محدوديتهايي نظير 

و شايد بهمين دليل بوده است كه پيش بيني هاي ارايه شده بر اساس بسياري از .اساسي داشته است

چرا كه بر داده هاي .رو به رشد نشان مي دهندروند  بازار خودروي ايران را رفتار اين روشها،همواره 

 ،رفتار همواره صعودي بوده است و لذا پيش ن قبل بخصوص در سالياگذشته استوارند و چون در گذشته

لذا در اين موارد بهتر آن است كه از روشهايي استفاده و  .بيني هاي آينده نيز،روند صعودي خواهند داشت

ساير قضاوتها نظير الگو برداري از كنيم كه اگر چه بر داده هاي گذشته استوارند ولي از داده هاي آينده و

  [1] .در آنها بتوان استفاده كردنيز  نرم تقاضاي جهاني

در يك تحقيق انجام شده براي صنعت خودروي كره جنوبي نيز از رويكرد پوياي سيستمي براي پيش 

جهت ،ي سيستمپويايو در اين رابطه توضيح داده شده است كه يك مدل .بيني تقاضا استفاده شده است

ين رابطه ذكر گرديده است كه در درهم.فرموله شده استي خودرو در كره  تقاضاپيش بيني

گذشته،مديران عمدتا بر اساس قوانين سر انگشتي بر مبناي تجربيات نيروهاي فروش و عملكردهاي 

 با توجه به تغيير پارادايم ابطه با آينده انجام مي داده انداماگذشته فروش ،پيش بيني هايي را در ر

يد محور به بازار تقاضا محور،مديران نياز به استفاده از بازارخودروي كره جنوبي از يك بازار تامين يا تول

  [2]ي علمي و منطقي را درك نموده اندابزارها

همچنين تاكنون بحثهايي مطرح بوده است كه بكارگيري صرف ابزارهاي آماري و بدون دخالت تجربيات 

بهر حال اين مدل اما .نيروهاي فروش و مديران،جهت پيش بيني،از استحكام الزم برخوردار مي باشد

،مبتني بر تركيبي از روشهاي آماري و روش ديناميك سيستم پويايي سيستميجديد توسعه يافته بر مبناي 

  .مي باشد

وي كره در حال اشباع همچنانكه بازار خودر. فرد بازاي هر خودرو است3.9توزيع خودرو در كشور كره،

اضا محور درحال تغيير مي باشد و اين به معناي  محور به سمت تقعرضهشدن مي باشد،پارادايم بازار از 

و اين وضعيت بازار موجب . بر تقاضاي مشتريان پيشي خواهد گرفتعرضهآن خواهد بود كه ظرفيت 

ده نكند،شركتها از زيان در هزينه فرصت ،رنج ور ،تقاضا را برآعرضهاگر بطوريكه مثال مسايلي خواهد شد 

نابراين ب.شي گيرد آنگاه از زيان ناشي از مازاد ظرفيت رنج خواهند برد پي بر تقاضاعرضهخواهند برد و اگر 

  .بازار تقاضا محور از پيش بيني تقاضاي دقيق،شروع مي شودبرنامه هاي توليد خودرو در پارادايم 
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 بعنوان بزرگترين خودروساز كره اي ،برنامه تقاضاي خودرو را بر مبناي تاكنون گروه هيونداي موتور

ولي در حال حاضر ،مديران .ش گذشته و تجربيات نيروهاي فروش خود انجام مي داده استد فروركعمل

  :،قابل اعتماد نيستندمعتقد هستند كه روشهاي آماري بداليل زير

نمي توانند بر مبناي اطالعات جمع آوري شده مرتبط با دوره بازار گذشته در حال توسعه روشهاي آماري 

،زيرا ويژگيهاي بازار حال حاضر،متفاوت با بازار گذشته  كنند يا پيش بينوضعيت بازار بالغ حال حاضر ر

زيرا روشهاي آماري نمي توانند تقاضاي خودرو را در كوتاه مدت مثال ماهانه را پيش بيني كنند .مي باشد

و تقاضاي كوتاه مدت ،روي  اطالعات بلند مدت نظير فروش فصلي و ساالنه مي باشد وابسته بهآن 

بهر ترتيب،هنوز مديران در جستجوي ابزارهاي سيستماتيك تر . پوياي بازار كوتاه مدت،اثر داردتغييرات

  .براي پيش بيني بازار خودرو مي باشند

از يك سو براي آنها اميد بخش و قابل حس مي باشد و از سوي ديگر براي آنها مدل پويايي سيستمي 

و اين .روش با روشهاي آماري در نظر گرفته شده استولذا در اين تحقيق تركيبي از اين .،ناشناخته است

رويكرد مشكالت روشهاي آماري موجود را مرتفع خواهد كرد زيرا از ابزارهايي استفاده مي كند كه مي 

  .تواند تغييرات انجام شده در محيط اقتصادي در حال حاضر را نيز در نظر بگيرد

  

  در راستاي چشم انداز بيست ساله ايرانران خودروي سواري در اياندازه بازارمدل پيش بيني 

  

 .برآورد حجم بازار خودرو در كشور متاثر از دو عامل اساسي يعني تقاضا و عرضه مي باشد

  :تقاضا خود تابعي از دو عامل است

o  نياز جديد به خودرو بر اساس فاصله بين ميزان موجودي مورد انتظار و فعلي خودرو در كشور

  است

o ر اساس ميزان خروج خودروهاي فرسوده از سيستم حمل و نقلنياز به خودرو ب  

ني بر نياز بازار خودرو در عرضه نيز عمدتا تابعي است از ظرفيت توليد در كشور و برنامه توليد مبت

  .كشور و بازارهاي صادراتي

  

 مدل برآورد حجم بازار خودرو در كشور و عوامل موثر برآن

  

 عرضه خودرو در كشور را بتوانيم بصورت شماتيك نشان دهيم از الگوي براي آنكه عوامل موثر بر تقاضا و

 .پويايي سيستمها استفاده كرده ايم

بر اساس اين الگو متغيرهاي موثر يا دخيل بر مسئله مورد بررسي،شناسايي شده و تعامالت آنها بر 

نار هم قرار گرفته اند تا يكديگر مشخص گرديده و نهايتا بر اساس ارتباطات دروني آنها با يكديگر ،در ك

  .به خواننده در يك مدل،ارتباطات عوامل شناسايي شده را نشان دهند

لذا در ادامه،ابتدا مدل كلي در نظر گرفته شده جهت برآورد حجم بازار خودرو در ايران مورد توجه قرار 

  .گرفته و سپس تك تك اجزاي مدل تشريح شده اند
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 كديگرآنها با ي رابطهمتغيرهاي مدل و 

درآمد سرانه

جمعيت

نرخ رشد توليد 

ناخالص داخلي

+

تقاضاي مورد نياز جديد

نرخ رشد جمعيت

+

جايگزيني واقعي 

خودروهاي فرسوده جايگزيني برنامه ريزي

شده خودروهاي فرسوده

تقاضاي بالقوه 

+

+

+

ظرفيت توليد خودرو در 

داخل كشور

برنامه توليد 

صادرات

+

+ +

موجودي واقعي خودرو

+

-

تعداد مورد انتظار خودرو

 نفر1000بازاي هر 

موجودي مورد انتظار

خودرو

+
+

+

نرخ واردات

نرخ صادرات

+
+

واردات

+

+
+

سال مبنا جهت

جايگزيني

+

نقطه سربسر

+

-

+

بازارهاي بالقوه 

منطقه

+

+

 
  بخش تقاضاي خودرو در كشور

  

  ) نفر1000بر اساس نرخ مالكيت خودرو بازاي هر (مطالعه متغيرهاي موثر بر تقاضاي خودرو 

  

 " نفر1000تعداد مورد انتظار خودرو بازاي هر "براي تعيين يكي از متغيرهاي اصلي در اين تحقيق يعني 

 كه همان شاخص "نرخ مالكيت خودرو"گرفته است يا آنچه كه در تحقيقات ديگر مورد استفاده قرار 

 مي باشد،انواع متغيرهايي كه ممكن است بر روي اين متغير اثر داشته باشند بصورت زير 1000تقسيم بر 

شناسايي اين متغيرها بر اساس انواع تحقيقات صورت .شناسايي شده و مورد بررسي قرار گرفته اند

هاي ديگري بوده است كه در اين رابطه در گزارشات جهاني مورد پذيرفته در اين رابطه و انواع متغير

  .استفاده قرار مي گرفته است

جهت كشف ارتباط ميان اين متغيرها،ابتدا برخي متغيرهايي كه در هيچيك از تحقيقات مورد استفاده قرار 

 در كشورها كه نگرفته است از مدل حذف گرديده اند بطور مثال ميزان تلفات جاده اي ناشي از تصادفات

البته عليرغم اين منطق،داده هاي اين متغير در مدل .(منطقا ارتباطي با نرخ مالكيت خودرو نخواهد داشت

در ادامه ) .وارد شد و مشخص شد ارتباط معنا داري بين اين متغير و متغير وابسته اصلي وجود ندارد

ك متغير را كه نماينده آن گروه مي باشد را متغيرهايي كه داراي يك معنا بوده را با هم تركيب نموده و ي

  .انتخاب نموده ايم

، مي توان رابطه بين متغيرهاي )Correlations(در ابتدا الزم بذكر است كه بر اساس جدول ارتباطات 

است مي % 70وابسته و مستقل را شناسايي نمود بطوريكه در مواردي كه ضريب همبستگي باالي حدود 

  .د كه ميان اين دو متغير ارتباط معنادار وجود داردتوان نتيجه گيري نمو
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 ،متغيرهاي Stepwiseدر ادامه تمامي متغيرهاي مرتبط وارد مدل رگرسيون شده و بر اساس روش 

  .معنادار با متغير وابسته مشخص شده اند

-Durbin و همچنين شاخص Rضمنا بر اساس پارامترهاي آماري شامل سطح معناداري، ضريب 

Watsonسبت به متغيرها و كليت مدل اطمينان حاصل شده است ن.  

 كه جهت تحليل SPSSبهر ترتيب در ادامه ابتدا متغيرهاي شناسايي شده و سپس خروجي هاي نرم افزار 

  :مورد استفاده قرار گرفته است آورده شده است

o تعداد خودروهاي سواري موجود در يك كشور 

o تعداد خودروهاي تجاري موجود در يك كشور 

o تعداد كل خودروهاي موجود در يك كشور 

o  نفر1000تعداد خودروهاي سواري بازاي  

o  نفر1000تعداد  خودروهاي تجاري بازاي  

o  نفر1000تعداد كل خودروها بازاي  

o تعداد افراد بازاي يك خودروي سواري 

o تعداد افراد بازاي يك خودروي تجاري 

o جمعيت كشور 

o شاخص فشردگي جمعيت 

o مساحت كشور 

o توليد ناخالص داخلي اسمي 

o توليد ناخالص داخلي واقعي 

o درآمد سرانه بر اساس قدرت خريد 

o درآمد سرانه بر اساس روش اطلس 

o رشد توليد ناخالص داخلي 

o نرخ مطلوب مالكيت خودرو 

o كل مسافت جاده اي در كشور 

o سطح پوشش داده شده جاده ها 

o  شاخص ترافيك جاده اي 

o تعداد كل تصادفات جاده اي در كشور 

o نسبت جاده به مساحت كشور 

o شاخص جيني 

o ميزان جمعيت زير خط فقر 

o  سال در كشور50 تا 20ميزان جمعيت بين  

o ميانگين سني جمعيت كشور 

قبل از اجراي مدل رگرسيون جهت تشخيص ميزان ارتباط اين متغيرها با يكديگر ،متغيرهايي كه به نوعي 

ر مي باشند ،مشخص گرديده تا فقط از يكي از آنها استفاده شود نظير تعداد خودروي با يكديگر براب
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 مي 1000 نفر و نرخ مطلوب مالكيت خودرو كه دومي برابر با شاخص اول تقسيم بر 1000سواري بازاي 

  [3] .باشد

خ مطلوب بر حسب نر (بهر حال بر اساس اين تحقيق انجام شده،مهمترين عوامل موثر بر تقاضاي خودرو

،در آمد سرانه مي باشد و پس از آن ،ميانگين سني جمعيت هر كشور نيز اثر قابل مالحظه )مالكيت خودرو

كه اين تحقيق ابتدا با لحاظ متغير درآمد سرانه انجام شده و سپس بر اساس متغير ميانگين سني .اي دارد

  .جمعيت تحليل حساسيت گرديده است

ير تحقيقات انجام شده، ارزيابي تقاضاي آينده خودرو در ايران بر تحقيق با سامهمترين تفاوت اين 

بطوريكه مهمترين عامل تقاضا يعني موجودي مورد انتظار .اساس الگو برداري از نرم هاي جهاني مي باشد

  حدود داده هاي و بر اساس رابطه اي كه ازاز مقايسه داده هاي كشورهاي مختلف جهانخودرو در كشور 

سپس اين برآورد با وضعيت واقعي مقايسه شده و فاصله اين دو بعنوان ت آمده است و  كشور بدس33

  .تقاضاي بالقوه جديد پاسخ داده نشده منظور گرديده است

 

 موجودي مورد انتظار خودرو در كشور

 

  :مورد انتظار خودرو در هر كشور بر اساس روشهاي ذيل بدست مي آيدموجودي 

  لكيت خودرو در كشورمحاسبه نرخ مورد انتظار ما •

o محاسبه ميزاني از درآمد كه نرخ مالكيت خودرو براي خانوارها حداقل به يك مي رسد.  

o كه داراي درآمد هدف نرخ مالكيت ) تعداد خانوارهاي شهري(محاسبه ميزان جمعيت شهري

  .حداقل يك مي باشد

  الگو برداري از رفتار ساير كشورهاي جهان •

o به روش (درو در كشور بر اساس ميزان درآمد سرانه كشور رفتار موجودي مورد انتظار خو

   نفر1000تعداد خودروي موجود در كشور بازاي هر ):قدرت خريد

o  در اين روش با شاخص مذكور و ميزان جمعيت موجود در كشور به موجودي كل مورد انتظار

  .خودرو در كشور دست مي يابيم

 : جهاني،اين برآورد صورت پذيرفته استدر اين تحقيق بر اساس الگوبرداري از داده هاي

 كشور بعنوان نمونه كه در موقعيتهاي مختلف مي 30بيش از (استفاده از روش الگو برداري از كشورها

 ...)باشند از ابعاد درآمد سرانه،جمعيت و

  نفر1000رابطه بين درآمد سرانه كشورها و تعداد خودروي موجود بازاي نمودار 

y = 0.0002x1.4577

R2 = 0.8712
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من آنكه بروز آوري آن بر ض. مي باشد2002 كشور و مرتبط با داده هاي سال 33 حدود اين آمار مربوط به

 . صورت پذيرفته است2005 كشور و مرتبط با سال 47اساس داده هاي  

پس از جمع آوري داده ها،بر آنها برازش صورت پذيرفته و بر اساس الگوي بدست آمده،پيش بيني 

 بدست آمده از R2الزم بذكر است كه .موجودي مورد انتظار خودرو در كشور ايران انجام شده است

د و لذا بر مبناي اين رابطه مي توان به پيش بيني تا حدي قابل برازش نيز در محدوده پذيرش مي باش

  .قبول پرداخت

در اينجا الزم به ذكر است كه سطح درآمد جمعيت يك كشور ،تعيين كننده ميزان و نوع كاال و خدماتي 

زماني كه جزييات مربوط به درآمد در دسترس نباشد آمار مربوط به توليد .است كه خريداري مي شود

 GNP(،بخش بر جمعيت مي شود و درآمد سرانه )GDP(و با توليد ناخالص داخلي) GNP(ص داخليناخال

or GDP Per Capita( بدست مي آيد كه اين درآمد سرانه،شاخصي است براي مقايسه سطح درآمد ملل

 امر البته بايد توجه  داشت كه درآمد سرانه بر اساس نرخ مبادله به دالر تبديل مي گردد كه اين.مختلف

از اين رو بهتر است كه درآمد .ممكن است قدرت خريد واقعي مصرف كنندگان يك كشور را نشان ندهد

) Purchasing Power Parity(سرانه بر اساس نرخ دالري كه قدرت خريد مردم را نشان مي دهد

  [4] .كه اين تحقيق نيز بر اين مبنا ،استوار مي باشد.،استفاده شود

 

 الگو برداري از نرم هاي جهاني در خصوص تقاضاي خودروس وضعيت موجود بر اسا

 استفاده از نرم هاي جهاني جهت برآورد تقاضاي خودرو در كشور •

o  نفر جمعيت موجود با توجه به سطح 1000تعداد خودروي موجود در كشور بازاي هر 

  درآمد سرانه

 [5] ر كشورهاي جهانوضعيت درآمد سرانه كشور بنا بر گزارش بانك جهاني در مقايسه با ساي •

o  دالر بين المللي بر اساس روش 7550حدود PPP در ميان بالغ بر حدود 90 و رتبه 

  كشور208

همرده كشورهايي نظير تركيه،بلغارستان،تايلند،بوسني و هرزه گوين،اكووادور  �

 ...و

o  روش   دالر اياالت متحده بر اساس2300حدود Atlas method در ميان 111 و رتبه 

  كشور208 حدود بالغ بر

 ...،پرو،الجزاير،قزاقستان وورهمرده كشورهايي نظير السالواد �

 وضعيت جمعيت كشور ايران بنا بر گزارش بانك جهاني در ميان ساير كشورهاي جهان •

o  كشور208 در ميان بالغ بر حدود 18 هزار نفر و داراي رتبه 66928حدود  

 همرده كشورهايي نظير مصر،تايلند،اتيوپي و كمي كمتر از تركيه �

مورد استفاده در اين تحقيق يعني تعداد مورد انتظار خودرو بر اساس اين مشخصه ها،شاخص اصلي 

 . برآورد گرديده است1383 براي سال 90 نفر،حدود 1000بازاي 

اين آمار بر اساس آمار (و معادن كشور بنا بر آمار وزارت صنايع  سواريتعداد موجود خودروهاي

 )تجمعي ماهيانه ارايه شده از سوي وزارت صنايع و معادن مي باشد

 بوده 65، 1382 نفر در سال 1000،تعداد خودروي سواري موجود در كشور بازاي بر اين اساس 

  [6] .است
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  تابع تقاضاي خودرو در كشور

 

نداز مناسبي از ميزان موجودي مورد انتظار خودرو اولين نكته در پيش بيني تقاضاي خودرو،داشتن چشم ا

زيرا تقاضاي خودرو در هر دوره تابعي است از موجودي مورد انتظار و فعلي خودرو در . در كشور مي باشد

 .كشور و همچنين ميزان خروج خودروهاي فرسوده از سيستم حمل و نقل

 +  t-1 موجودي خودرو در كشور تا دوره – tموجودي مورد انتظار در دوره  = tتقاضاي خودرو در دوره 

  tميزان خودروهاي مورد نظر جهت جايگزيني در دوره 

D(t)=CI(t)-CI(t-1)+ELV(t) 

  پيش بيني آينده

  

مهمترين متغيرها در پيش بيني رفتار آينده ميزان موجودي مورد انتظار خودرو در كشور متاثر از دو عامل 

 :اساسي است

  ب درصدميزان رشد اقتصادي بر حس •

  ميزان رشد جمعيت بر حسب درصد •

  .بر همين اساس است كه مي توان سناريوهاي متعددي را براي رشد تقاضا در كشور در نظر گرفت

ساليانه روبرو باشيم تقاضا رشد خوبي را خواهد داشت و % 5چنانچه با رشد اقتصادي خوب يعني در حد 

يز از آن تبعيت خواهد نمود و روند كندتر و پايين تري را ساليانه اتفاق بيفتد،تقاضا ن% 3اگر رشد اقتصادي 

را تجربه نماييم رفتار تقاضا % 4همينطور اگر رشد اقتصادي محتمل به ميزان .براي تقاضا خواهيم داشت

  .متفاوت خواهد گرديد

ي بهر ترتيب انواع روندهاي ممكن را مي توان براي رشد اقتصادي متصور شد و بر آن اساس به پيش بين

و اين عامل بر پيش بيني روند تقاضا بساير موثر است زيرا بر موجودي مورد انتظار خودرو .تقاضا پرداخت

  .اثر مي گذارد

 كه در بهر حال براي انجام اين تحقيق،رشد اقتصادي در قالب سه سناريو در نظر گرفته شده است

ض گرديده و سپس بتدريج،درصد براي سالهاي اوليه در پيش رو مفرو% 5سناريوي محتمل،ابتدا رشد 

  :برسد% 4ايش درآمد سرانه ،كاهش يافته است تا نهايتا به متوسط رشد افز

  ساليانه رشد% 5متوسط :خوشبينانه •

  ساليانه رشد% 3متوسط :بدبينانه •

 ساليانه رشد% 4متوسط :محتمل •
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ت حاكي از چشم انداز آنچه كه در چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران آمده اسدر همين رابطه،

 درآمد ، مي باشد كه پيش بيني هاي انجام شده بصورت كمي%5 رشد اقتصادي متوسط ساليانه حدود

 [7] .نشان مي دهند 1400البته در سال  هزار دالر 20سرانه كشور را حدود 

 در اين در اين خصوص الزم بذكر است كه اين برآورد بر اساس سناريوي خوش بينانه در نظر گرفته شده

 ،از بعد درآمد سرانه 1404تحقيق مي باشد و مطابق با فرضيات محتمل اين تحقيق،كشور ايران در سال 

درآمد سرانه   هزار دالري خواهد شد كه اين رقم بر اساس متوسط رشد ساليانه18يك كشور در حدود 

  . محاسبه گرديده است% 4

ده ،بر اساس يك سناريوي محتمل كه بانك جهاني همچنين در رابطه با نرخ رشد جمعيت طي سالهاي آين

در نظر گرفته شده % 1.2و برخي ديگر از سازمانهاي بين المللي پيش بيني نموده اند،نرخ رشد حدود 

  . ميليون خواهد بود85 ،حدود 1404بنا بر اين پيش بيني،جمعيت كشور ايران در سال .است

  

   در مدلموجودي مورد انتظار خودرو

  

در كشور ايران ،بر اساس وضعيت درآمد سرانه كه قبال اشاره گرديد موجودي مورد انتظار خودرو همانگونه 

كه طبيعتا اين شاخص يعني درآمد سرانه .و پيش بيني رشد آن طي سالهاي آتي در نظر گرفته شده است

 بر اساس بهر ترتيب از بررسي ها و تحليل هاي انجام شده و.متاثر از رشد جمعيت و اقتصاد مي باشد

وي كشور بصورت ذيل استخراج گرديد يعني در فرضيات در نظر گرفته شده،موجودي مورد انتظار خودر

 خودرو وجود داشته است كه پيش بيني مي شود 65 نفر،حدود 1000،بازاي هر 1382كشور ايران در سال 

 . خودرو برسد300 ،اين شاخص به حدود 1404تا سال 

Needed Car per 1000 People(based on Global 
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 تحقيق انجام شده خاص خودروهاي سواري مي باشد و محدودهاست كه در اين بخش الزم به ذكر 

  .خودروهاي تجاري در اين محدوده نمي باشند

  

 تقاضاي خودرو متاثر از نياز به جايگزيني خودروهاي فرسوده

 

از يكسو،فاصله ميان موجودي مورد انتظار خودرو در كشور و موجودي فعلي خودرو دركشور،نشاندهنده 

الوه بر اثر پذيري بر نياز به خودروهاي جديد از سوي ديگر،كل تقاضا عو .ميزان تقاضا به خودرو مي باشد

  .در كشور مي باشد،متاثر از ميزان نياز به جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز مي باشد
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زمان،جهت پاسخگويي به نياز جديد ايجاد شده در بازار مي باشد و  يعني يك بخشي از كل تقاضا در هر

  . هاي فرسوده از سيستم حمل و نقل مي باشدبخشي از آن هم جهت پاسخگويي به نياز خروج خودرو

 سال است كه از توليد خودرو در ايران مي گذرد و تا كنون هيچگونه برنامه 35بيش از حدود حال،بهر 

ر سال مدون و اجرا شده اي در خصوص جايگزيني خودروهاي فرسوده وجود نداشته است و تنها د

 هزار خودروي 10،با انجام فعاليتهاي داوطلبانه خودروسازان باالخص گروه سايپا،تنها حدود 1383

 .فرسوده از سيستم حمل و نقل كشور خارج گرديد

 1 ،حدود 1388بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور مقرر است تا پايان سالهاي برنامه يعني سال 

 200كه حدود سالي .سيستم حمل و نقل كشور خارج شده باشدميليون خودروي فرسوده مي بايست از 

 هزار دستگاه در نظر گرفته شده 200 برنامه خروج حدود 1384و حتي در سال .هزار دستگاه مي شود

  . است

بهر ترتيب يكي از عوامل موثر بر نرخ خروج خودورهاي فرسوده،عمر مفيد خودروها در آيين نامه هاي 

  . سال در نظر گرفته شده است30ي خودروهاي سواري شخصي ،مربوطه مي باشد كه برا

  :براي برآورد تقاضا متاثر از جايگزيني خودروهاي فرسوده به دو طريق مي توان عمل كرد

در نظر گرفتن عمر مفيد براي خودروهاي  موجود در كشور و پيش بيني روند منطقي براي آن بر  •

بر اساس اين روش كه .س نرم هاي جامعه جهانياساس ويژگيهاي جامعه ايران و البته بر اسا

متوسط عمر پيش بيني مي شود يكي از سناريوهاي در نظر گرفته شده در اين تحقيق مي باشد ،

 .برسد سال 20 سال به 30خودروها در كشور،بتدريج از حدود 

پيش بيني احتمالي ساليانه ميزان خروج خودروهاي فرسوده بر اساس ميزان اعتبارات و  •

 و همچنين برنامه ريزي ظرفيت احداث كارخانه بازيافت خودروهاي هيالت قابل پيش بينيتس

  .فرسوده

بهر حال در اين مدل،بر هر دو اساس پيش بيني انجام پذيرفته اما روش دوم مبناي محاسبات قرار گرفته 

سپس به تدريج بر  هزار و 50 هزار ،بعد 30است بطوريكه نشان مي دهد در سالهاي ابتدايي ابتدا حدود 

  . هزار دستگاه ساليانه برسيم300نرخ آن افزوده مي شود تا به 

  

  عوامل موثر بر جايگزيني خودروهاي فرسوده

  

 )چهارم(ميزان پيش بيني شده خروج خودروهاي فرسوده ارايه شده در برنامه هاي توسعه كشور •

   خودروهاي فرسودهميزان نياز به خروج خودروهاي فرسوده بر مبناي متوسط عمر مفروض •

ميزان مورد انتظار خروج خودروي فرسوده بر اساس پيش بيني تسهيالت اعطايي جهت  •

 جايگزيني خودرو در سال

 هزار 300در اين تحقيق،بر اساس ميزان موردانتظار كه يك روند رو به رشد آرام مي باشد و تا حدود 

 .دستگاه در سال مي رسد ،پيش بيني گرديده است

، ميزان تقاضاي پيش بيني شده ناشي از رشد  شدهپيش بيني نرخ اين يكي از نكات موثر بر بهر ترتيب،

اقتصادي و جمعيت مي باشد كه چنانچه كمتر از ميزان پيش بيني شده اتفاق افتد،آنگاه خودروسازان با 
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 تشويق و يند جايگزيني خودروهاي فرسوده رااهند بود و شايد مجبور گردند فرآكمبود تقاضا رويارو خو

  . دولت ،قايل شوندزامتيازاتي مستقل ا

  

 بخش عرضه خودرو در كشور

  

 عوامل موثر بر عرضه خودرو در كشور

 :ميزان عرضه خودرو در كشور در اين تحقيق از دو عامل متاثر مي گردد

o كه خود با دو كاربرد صورت مي پذيرد:توليد داخل:  

o توليد داخل براي فروش خودرو در داخل كشور  

o يد داخل براي بازارهاي صادراتيتول  

o واردات  

در اين تحقيق،توليد داخل براي فروش داخلي متاثر از ميزان تقاضاي داخل و ظرفيت ايجاد شده در كشور 

 .مي باشد

  

 ظرفيت مفروض در اين تحقيق براي توليد صنعت خودروي كشور

  

 توسط وزارت صنايع و معادن و ظرفيت موجود در كشور در حال حاضر بر اساس آمار و ارقام ارايه شده

 ميليون دستگاه در سال مي 1.3آنچه كه تاكنون قابليت بهره برداري آن مي تواند امكان پذير باشد حدود 

 ميليون دستگاه در 1.5 ،به حدود 1404در اين تحقيق پيش بيني شده است تا اين ظرفيت تا سال .باشد

ر مي باشد و بسته به تغيير ساير متغيرهاي مدل،مي البته اين فرض بصورت پويا قابل تغيي.سال برسد

چرا كه نتيجه مدل حاكي از آن است كه بازار داخل با فرض واردات كه در ادامه نيز .توان آنرا تغيير داد

 ميليون را نخواهد داشت لذا مابقي ظرفيت توليد 1  هزار تا800 آورده شده است،كشش بيش از حدود

 بر 1390و نكته قابل تامل آنكه تا پايان سال  .يكرد صادراتي صورت پذيردحتما با رو ايجاد شده بايد

اساس اين مدل،هيچگونه افزايش ظرفيت در صنعت خودرو ،توجيه ندارد و براي سالهاي پس از 

  .آن،وابسته به رشد اقتصادي و پتانسيل صادراتي مي باشد

ا عدم بكارگيري كامل ظرفيت در صنعت ضمن آنكه با همين ظرفيت مفروض نيز در سالهاي در پيش رو ب

خودرو روبرو خواهيم بود مگر آنكه عالوه بر صادرات پيش بيني شده در اين تحقيق،بازارهاي صادراتي 

 مازاد ظرفيت را پاسخگو بود و در غير اينصورت عليرغم رسيدن به جديدايجاد گردد تا بر اساس آن بتوان

يق ، بهره برداري از ظرفيت كارخانجات صنعت خودرو در اهداف صادراتي پيش بيني شده در اين تحق

  :ت نمودار ذيل خواهد بودورايران، بص

  روند بهره گيري از ظرفيت در صنعت خودروي ايراننمودار 
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 در خالل سالهاي  براي جلوگيري از عدم بهره برداري كامل ظرفيتدر اينجا ، الزم به تاكيد است كه

تي، براي واردات و يا بر اساس سياستهاي دول.، بايد بدنبال ايجاد بازارهاي صادراتي بود 1394 تا 1386

زيرا در غير اينصورت ، . تا بجاي آن از ظرفيت توليد كنندگان داخلي استفاده گردده شودسقف در نظر گرفت

 1.5با مازاد ظرفيت روبرو خواهند بود اگر ظرفيت ايجاد شده در صنعت خودرو را حدود خودروسازان 

 .ميليون در نظر بگيريم

 

 روند واردات مفروض در تحقيق

  

 و از سويي ديگر به رقابت پذيري و تنوع اثر از سياستهاي دولتي مي باشداز يكسو عمدتا مت واردات روند

 واردات آغاز 1347 ،قبل از انقالب از سال حدود در كشور ايران. توليد كنندگان هر كشوري وابسته است

پس از آن ،واردات و  پس از انقالب در زمان جنگ . روند رو به رشدي داشته است1356شده و تا سال 

 واردات خودروهاي تجاري از البته در سالهاي جنگ ،عمدتا شاملكه بصورت محدود انجام مي شده است 

 واردات ممنوع گرديد تصويب قانون خودرو، با 1372در ادامه در سال .بوده است... قبيل وانت و كاميون و

واردات خودرو بر  ،1382 ادامه در سال در.  ، ميزان واردات به حد صفر تنزل پيدا كردبر اساس آنو 

تنزل يافت % 130به % 167تعرفه واردات از ، 1383در سال .اساس تعيين تعرفه هاي گمركي آزاد گرديد 

تا بخشي از خودروي مورد نياز كشور از طريق واردات تامين گردد و بهمين منظور هر ساله نيز در بودجه 

 نيز تعرفه واردات 1384بطوريكه در سال .ش بيني مي گردددولت،درآمدي ناشي از واردات خودرو پي

  .تنزل يافت% 100خودرو به 

در همين راستا پيش بيني مي شود كه در يك افق بلند مدت و با ورود ايران به سازمان تجارت 

البته در اين مسير،دولت مي تواند با باال نگهداشتن .برسد% 25جهاني،تعرفه هاي واردات خودرو به حدود 

تعرفه هاي واردات خودرو در ميان مدت ، مهلت زماني براي خودروسازان در راستاي رقابتي شدن ايجاد 

  .كند و پس از آن تعرفه هاي خودرو به حد پيش بيني شده برسد

از بازار %  50بر همين اساس، واردات نيز بتدريج افزايش يافته تا بر اساس مفروضات اين تحقيق ، حدود 

در همين رابطه ،همانگونه كه قبال نيز عنوان گرديد،در اين .ردات ،پوشش داده شودداخلي بصورت وا

تحقيق فضاي كامال آزاد در بلند مدت،مفروض گرديده است و اين مفروضات بصورت پويا قابل تغيير بوده 
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زايش همچنانكه نتايج اين تحقيق نيز نشان مي دهد كه اف.مثال اگر سياستهاي دولتي در آن راستا نباشند

     .واردات بصورت سريع در ميان مدت، به صنعت خودروي كشور آسيب خواهد رساند

 

  روند صادرات مفروض در تحقيق

 

بر همان منطقي كه با وارد شدن به بازار آزاد، الزم است فرض نماييم كه بخشي از بازار كشور از طريق 

از توليدات داخل را صادر نمود % 50توان واردات تامين خواهد گرديد،مي توان و مي بايد تصور نمود كه ب

 .تا در بهترين حالت،موازنه برقرار باشد

  

  و نتيجه گيري روند بازار خودرو در آيندهعرضه و تقاضابندي جمع 

  

مقايسه ميزان موجودي مورد انتظار خودرو در كشور بر اساس نرم هاي جهاني و ميزان موجودي واقعي 

 در سالهاي خودرو در كشور بر اساس آمار توليد تجمعي وزارت صنايع و معادن،حاكي از آن است كه

لذا .گذشته با توجه به كمبود عرضه در برابر تقاضا،همواره تقاضاي پاسخ داده نشده اي وجود داشته است

چنانچه رفتار بازار خودروي ايران مورد بررسي قرار دهيم،مي بينيم كه تا قبل از انقالب رشد اقتصاد تقريبا 

ابتدا بر اثر جنگ،هر دو رشد اقتصاد و توليد در سالهاي پس از انقالب .با رشد خودرو همراه بوده است

خودرو،رفتار نزولي به خود گرفته و سپس،اقتصاد كشور،روند بازسازي به خود گرفته و در مسير رشد قرار 

 و تقريبا در اوايل دهه اله با رشد اقتصاد ،همگام مي شوداما رشد صنعت خودرو با تاخيري چند س.مي گيرد

د رشد اقتصاد و رشد صنعت خودرو كه طي سالهاي قبل از آن ،بسيار رشد ،مجددا اين دو يعني رون80

 .شتاباني را داشته است،به هم نزديك مي شوند

اين تقاضاي پاسخ داده نشده ناشي از رشد اقتصادي و جمعيت در سالهاي گذشته و در مقابل كمبود 

 1380ت كه البته از سال حدود ظرفيت توليد خودروسازان در راستاي پاسخگويي به نياز بازار بوده اس

،توليد خودروسازان از رشد بسياري برخوردار بوده و بنظر مي رسد كه در سالهاي در پيش رو، به تعادل 

 .عرضه و تقاضا خواهيم رسيد

بر اساس مدل در نظر گرفته شده در اين تحقيق،يعني با توجه به تعامل ميزان تقاضاي پيش بيني شده و 

ده و همچنين ميزان مورد انتظار خروج خودروهاي فرسوده از سيستم حمل و همچنين پيش بيني ش

 .  ،سال تعادل عرضه و تقاضا پيش بيني گرديده است1386نقل،سال 
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بر اساس اينكه در ابتدا (در اينجا الزم بذكر است كه بر اساس ورود متغير ميانگين سني جمعيت به مدل 

مالحظه خواهيم كرد كه بر اساس خروجي مدل،بازار ) ي باشدتوضيح داده شد كه متغير معناداري م

خودروي ايران حتي در وضعيت موجود نيز به مرحله اشباع رسيده است زيرا اثر جوان بودن جمعيت ايران 

نرخ مطلوب مالكيت خودرو مي گذارد و اين حاكي از رشد به نسبت ساير كشورهاي جهان،اثر منفي بر 

  .ان داردكاذب بازار خودرو در اير

بر اساس تحقيق انجام شده پس از به تعادل رسيدن بازار خودروي ايران،با جميع فرضيات در  بهر حال،

 تا 800نظر گرفته شده،بازار داخلي البته براي خودروهاي توليدي در داخل كشور ،كشش بيشتر از حدود 

و لذا هر گونه ) وهاي سواريالبته در بخش خودر(  هزار دستگاه در سال را نخواهد داشت1000حداكثر 

البته با فرض . افزايش ظرفيت در صنعت خودروي ايران،مي بايست با رويكرد صادراتي صورت پذيرد

كه اين مهم البته وابسته به عوامل ذيل مي .بازار داخلي از طريق واردات پوشش داده شود% 50اينكه 

  :يز متصور شدباشد و بر اساس آنها مي توان فرضيات خوشبينانه تري را ن

  

 سياست دولت در رابطه با بخش صنعت خودرو در كشور

  

در كشورهايي نظير مالزي ،دولت تاكنون نقش محافظت از صنعت خودروي اين كشور را برعهده داشته و 

از سوي ديگر در كشورهايي نظير تركيه كه بعنوان يك بازار آزاد در صنعت .لذا حجم واردات كم مي باشد

در همين رابطه الزم [8] .از بازار داخلي توسط واردات تامين شده است% 50 باشد،حدود خودرو مطرح مي

بذكر است كه روند عمومي كشورهاي جهان بر اساس فرآيند جهاني شدن،آزاد گذاشتن بازارهاي داخلي 

حتي كشورهايي نظير مالزي نيز بدنبال تغيير سياست خود در بلند مدت مي باشند لذا .كشورها خواهد بود

منطقي خواهد بود كه محتمال فرض كنيم كشور ايران نيز در بلند مدت و با پيوستن به سازمان تجارت 

بر اساس الگوبرداري از ساير كشورهاي مشابه،تغيير پارادايم در 

بازار صنعت خودرو ايران در سالهاي نزديك در پيش رو پيش بيني 

  وراز عرضه محور به سوي تقاضا مح: مي گردد

سه سناريوي در پيش رو بر اساس عامل اصلي يعني متوسط نرخ 

  %5،%4،%3:رشد اقتصادي ساليانه در نظر گرفته شده است

  

 هزار جايگزيني 300با در نظر گرفتن حداكثر 

  خودروهاي فرسوده
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از بازار داخلي براي % 50جهاني،بعنوان يك بازار آزاد قابل تصور خواهد بود كه با اين فرض،در نظر گرفتن 

 در نظر گرفته شده استار كند واردات دور از انتظار نخواهد بود ضمن آنكه اين فرآيند در اين تحقيق بسي

 ،صنعت خودروي ايران 1392لذا تا حدود سالهاي . تحقق خواهد يافت1404و اين هدف در پايان سال 

% 50فرصت دارد تا بخشهاي هدف و داراي مزيت خود را انتخاب نمايد و با سرمايه گذاري بتواند حداقل 

 . از سهم بازار داخلي را كسب نمايد
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  .ازارهاي صادراتي نيز متاثر از ميزان ظرفيت ايجاد شده در كشور مي باشدتوليد داخل براي ب

در اين تحقيق،فرض بر آنست كه در سالهاي در پيش رو به تدريج ،تعرفه هاي گمركي ورود خودرو به 

كشور كاهش يافته و بازار آزادتر خواهد شد تا اينكه مانند بسياري از كشورها كه در آنها بازار آزاد ايجاد 

بازار توسط % 50برسد و لذا % 25 گمركي واردات خودرو به تعرفه،1404 تا پايان چشم انداز ،شده 

همچنين،در خصوص صادرات نيز فرض بر آنست كه در سالهاي در پيش رو،به تدريج .واردات تامين گردد

 تا پايان چشم توانمندي خودروسازان داخلي جهت توليد داخل با هدف صادراتي افزايش مي يابد تا اينكه

  . از ظرفيت داخل كشور براي بازارهاي صادراتي در نظر گرفته خواهد شد% 50،حدود 1404انداز 
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