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صادرات خودرو      

چالشها و راهبردها   

۱۳۹۲بهمن 
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جايگاه ايران در بين کشورهاي برتر خودروساز در دنيا   
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راهبردهاي کالن خودروسازان در توسعه صادرات

تثبيت حضور در بازارهاي هدف صادراتي و توسعه بازار جديد  

افزايش درآمد و سود حاصل از عمليات صادرات     
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روند کل صادرات خودروهاي سواري
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بازارهاي هدف بالفعل و بالقوه صادراتي 

ë استفاده از  مزيت   (  بازار کشورهاي همسايه
)رقابتي حاصل از نزديکي جغرافيايي  

ë    وجود مزيت رقابتي بر اساس محصوالت
جاري توليدي 

ë استفاده از پتانسيل هاي موجود در سايتهاي
پيمانهاي ( توليدي و مزيت هاي حاصل از آن 

)گمرکي با بازارهاي هم جوار  

ë    روابط سياسي مناسب با بازار هدف 

پارامترهاي انتخاب بازار 
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۱۳۹۲-۱۳۸۴بازارهاي اصلي صادراتي خودروسازان ايراني       
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سهم صادرات از مجموع توليد

صادرات 
  درصد۵حدود 

از محصوالت 
توليدي شرکت 
ايران خودرو و 

سايپا 
 سال ۵طي 

گذشته

روند تولید خودروي سواري در ايران       
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برنامه آتي خودروسازان در حوزه صادرات  
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برنامه آتي خودروسازان در حوزه صادرات  

þ از محل صادرات   نياز ارزيتامين بخش عمده 

þ    بازارهايي که برند خودروسازان     (  از سه بازار به پنج بازار        توسعه بازارهاي اصلي
.)ايراني به عنوان برند شناخته شده و مطرح بازار مطرح است         

þ  متناسب با افزايش تيراژ صادرات     سهم صادرات قطعات يدکي سهم صادرات قطعات يدکي  افزايش 

þمتناسب با افزايش تيراژ صادرات      شبکه فروش و خدمات پس از فروش     شبکه فروش و خدمات پس از فروش        توسعه 

þ  بازارهاي صادراتي   محصوالت متناسب با نياز محصوالت متناسب با نياز  عرضه 
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بازارهاي استراتژيک خودروسازان طي پنج سال آتي

ØØعراقعراق

ØØ سوريه سوريه

ØØمصرمصر

ØØ  الجزاير  الجزاير

ØØ تونس تونس

MENAMENACIS & Eur.CIS & Eur.AFRICAAFRICAAMERICAAMERICA

ØØ  ونزوئال  ونزوئال

ØØ  اکوادور  اکوادور

ØØ نيجريه نيجريه

ØØ سودان سودان

ØØساحل عاج ساحل عاج 

ØØروسيهروسيه

ØØ اکراين اکراين

ØØ  آذربايجان  آذربايجان

ØØترکيه ترکيه 

ØØشرق اروپاشرق اروپا
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الزامات صادرات خودرو

قيمت تمام شده 
مناسب، قابل رقابت 

در بازار جهاني 

محصول با كيفيت 
رقابتي در بازار 

جهاني

سرمايه گذاري 
در برند سازي 
در بازار جهاني

ايجاد شبكه 
توزيع و فروش

كشف فرصتهاي ورود 
به بازار جهاني و رشد 

بازار 

كسب سهم از بازار 
جهاني و ماندگاري 

در بازار

حفظ قيمت 
رقابتي محصول 

در بازار انعطاف پذيري 
در تنوع محصول براي  
(R&D)بازهاي مختلف 
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توانمندسازهاي صادرات صنعت خودرو

دولت
t   ايجاد مشوقهاي هدفمند جهت توسعه صادرات 
t   تسهيل نمودن تجارت از طريق بهبود زيرساختها 
t   جذب سرمايه گذاري خارجي 
t  زي ايجاد زيرساختهاي الزم جهت توسعه همزمان صنعت خودروسازي و قطعه سا
t   در سطوح ملي، منطقه اي، بين المللي   تدوين استراتژي توسعه صادرات

بنگاه 
t    کاهش هزينه تنوع محصول
t               تنوع سطح تجهيزات بر اساس رفتار خريد و نياز مشتريان بازارهاي هدف
t      ارتقاء استانداردها و بهبود كيفيت
t            استفاده از روش هاي نوين بازاريابي جهت کشف فرصتهاي ورود به بازار 
t             استفاده از فرصت هاي اقتصادي ايجاد شده توسط مسئولين سياسي کشور 
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چالشهاي صادرات صنعت خودرو

تحريم 
هاي بين 
المللي

مشکالت 
داخلي 

شرايط محيطي    
بازارهاي هدف  

l غير واقعي بودن نرخ ارز/ نوسانات نرخ ارز
lروند طوالني استرداد عوارض گمرکي
lعدم پرداخت جايزه صادراتي
l اثر برخورد غير کارشناسي با صنعت خودرو

در داخل کشور بر روي صادرات
lموانع در تامين سرمايه از بانکها

l عراق: تغييرات در قوانين بازارهاي هدف
l سوريه : تغييرات سياسي در بازارهاي هدف
 شمال آفريقا-
l   روسيه :   ارتقا سطح استاندارد محصوالت- 

GSO

lمشکالت نقل و انتقال ارز
lمشکالت حمل و نقل
lممنوعيت ورودکاالهاي با ساخت ايران
l تاثير تحريم ها بر محيط کالن صنعت

خودرو 

چالشهاي   چالشهاي   
صادرات خودرو  صادرات خودرو  

شرايط خاص 
رقابتي و 

حمايت دولتها 
l  حضور خودروسازان چيني در بازار جهاني و

حمايت دولت چين از آنها
l هزينه هاي مالي و تامين منابع
lاعطاي تسهيالت اعتباري فروش محصول
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چالشهاي صادرات در بازارها

شرايط خاص رقابتی

شرايط 
محيطي بازار

ناکارآمدی 
شبکه حمل

تغيير در 
قوانين

قيمت رقابتي تامين اعتبار
تامين 

سفارشات
اسناد

نقل و انتقال 
ارز

عدم امكان 
حمل

 هزينه باالي 
حمل

       موانع

P P P P P عراق

P P P P P P سوريه

P P P P P P مصر

P P P الجزاير

P P P ونزوئال

P P P P روسيه

P P آذربايجان

P P اكراين

P P P P P P نيجريه

P P سودان

شرايط محيطي بازار تحريم ها
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محورهاي رشد صادرات صنعت خودرو ايران

محورهاي رشد   محورهاي رشد   
صادرات صادرات 

ايجاد 
زيرساختها و   
توانمندسازها 

استفاده از 
پتانسيل روابط  

سياسي
خودروسازان

lعراق
lونزوئال
lپيمانهاي منطقه اي

l ارتقاء استانداردها
l ،بهبود كيفيت طراحي

كيفيت ساخت و كيفيت توليد

lحمل و نقل
lحمايتهاي دولتي

 

 در JVايجاد 
صنعت قطعه

lاتصال به زنجيره جهاني قطعه سازان
lكاهش قيمت تمام شده توليد
lبهبود كيفيت
l بهبودEconomy of scale 
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ايجاد زيرساختهاي الزم جهت توسعه صادرات 

ايجاد زيرساختهاي الزم جهت توسعه صادرات         

 عراق::حمل يکسره حمل يکسره üüحوزه حمل و نقل   

üü کشتي ::شرايط حمل دريايي شرايط حمل دريايي RORO

 بر مبناي ارزش صادرات با توجه به : : پرداخت جايزه صادراتي پرداخت جايزه صادراتي üüحمايتهاي دولتي  
قوانين حمايتي کشورهاي پيشرو در حوزه صادرات به منظور  

جبران بخشي از هزينه هاي ناشي از غير واقعي بودن نرخ ارز
üü  درصد ارزش حمل ۲۵ به ميزان ::پرداخت يارانه حمل صادراتي  پرداخت يارانه حمل صادراتي 

به منظور جبران بخشي از افزايش هزينه هاي ناشي از تحريم 
ü قطعاتورود موقت تسهيل مقررات 
ü  استردادVAT پرداختي خودروسازان به قطعه سازان 
ü براي سفارشات صادراتياعتبارات ارزان قيمت تامين 

üü اتصال شبکه ريلي ايران و عراق::شرايط حمل ريلي شرايط حمل ريلي 

üü   در مرزهاپايانه هاي تخصصيايجاد 



١٧

١٧

استفاده از پتانسيل روابط سياسي

استفاده از پتانسيل روابط سياسي     

مساعدت در سطح وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت جهت رفع مشكل üعراق
اسقاط پالك در عراق

ونزوئال 
üخت مذاكره با همتايان ونزوئاليي جهت تامين مالي ونيراتو به منظور پردا

 مانند خودروسازان چيني به CBUبدهي هاي گذشته، اخذ مجوز واردات  
 قيمت منظور سود آور نمودن ونيراتو، قيمت گذاري محصوالت توليدي باالتر از
تمام شده و واگذاري اختيار فروش محصوالت توليدي به شركت ونير اتو 

ü هدايت كمك هاي توسعه اي، خطوط اعتباري و مطالبات موجود از دولت
خودرو  محترم جمهوري اسالمي ايران و شركت هاي ايراني  به سمت صادرات

) تهاتر(

üملحوظ نمودن تعرفه ترجيحي خودرودر انعقادپيمان منطقه اي
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خودروسازان 

خودروسازان 

 اخذ استانداردهاي بازارهاي هدف   üارتقا استانداردها

استفاده بهينه از       
سرمايه گذاري     
هاي صورت گرفته   

üاستفاده بهينه از ظرفيتهاي توليدي ايجاد شده در خارج از کشور 

تعريف پروژه هاي توسعه اي بر اساس بررسي هاي دقيق اقتصادي

بهبود كيفيت طراحي، كيفيت ساخت و كيفيت توليد


