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Abstract
The automobile industry, as one of the most important industrial sectors of Iran, has been
able to play an effective role in the economy through the establishment of extensive
connections with economic sub-sectors such as metal, textile, chemical, and so on. An
overview of the automaker's plans shows that financial management, investment, and
profitability have been underestimated in long-term plans. The purpose of the present
research is to develop credible scenarios for the automotive industry. To this end, the key
drivers behind the industry were first developed and, after identifying the most important
drivers, including "government investment in the automotive industry" and "economic
sanctions", the scenarios of the industry were identified in the future. Valid scenarios are
scenarios that are consistent with current human knowledge. After identifying and
extracting the ultimate factors influencing the future of investment and profitability in the
automotive sector, four scenarios with the names of utopia, reliance on inside, outlook and
disaster were identified.
Keywords: Cross Impact Analysis, Investment, Profitability, Valid scenarios.
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(تاریخ دریافت2931/21/21 :؛ تاریخ پذیرش )2931/59/50 :

چکیده
صنعت خودرو به عنوان یكي از بخش هاي صنعتي مهم ایران ،توانسته نقش مؤثري در اقتصاد از طریق ایجقاد ارتبقا هقاي گسقترد بقا
زیربخش هاي اقتصادي مانند صنایع فلزي ،نساجي ،شيميایي و غير ایفا كند .نگاهي اجمالي به برنامه هاي خودروسازان نشقان مقي دهقد
مدیریت مالي ،سرمایه گذاري و سودآوري در طرح هاي بلندمدت كمتر مقورد توجقه ققرار گرفتقه اسقت .هقد پقهوهش ضا،قر ،تقدوی
سناریوهاي باورپذیر پيش روي صنعت خودرو است .بدی منظور ،ابتدا پيشرانهاي كليدي پيش روي ای صنعت اسقتخرا شقد؛ پقز از
مشخصشدن مهمتری ای پيشرانها كه شامل «سرمایهگذاري دولت در صنعت خودرو» و «تحریمهاي اقتصادي» بود ،سناریوهاي ای
صنعت در آیند مشخص شد .منظور از سناریوهاي باورپذیر سناریوهایي هستند كه با دانش فعلي و متعار بشر سازگاري دارنقد .پقز از
شناسایي و استخرا عوامل نهایي تأثيرگذار بر آیند سرمایه گذاري و سودآوري در ضوز خودرو ،چهار سناریو با نامهاي آرمانشقهر ،تكيقه
به درون ،اميد به بيرون و فاجعه مشخص شدند.
واژگان کلیدی :تحليل تأثير متقابل ،سرمایهگذاري ،سناریو باورپذیر ،سودآوري.

 نویسنده مسئول ،رایانامهmh.maleki@Qom.ac.ir :
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مقدمه
صنعت خودرو یکی از مهمترین بخشهاي صنعتی است که توانسته نقش مؤثري در اقتصاد ایران
ایفا کند .در گذشته چند شرکت خارجی مانند دایملر ،بنز ،سيتروئن ،ولوو و ميتسوبيشی تقاضا و
نيازهاي بازار خودروي ایران را تأمين میکردند ،اما در سالهاي اخير توليد خودروهایی با فناوري
جدیدتر آغاز شده است .افزایش تقاضا براي انواع خودرو ،افزایش تنوع توليدات داخلی در مقایسه
با سال هاي گذشته ،بافت جوان جمعيت کشور ،جایگزینی خودروهاي فرسوده ،ارتقاي سطح کيفی
خودروهاي روز جهان ،کاهش نسبی تعرفه واردات خودرو ،فروش اقساطی و افزایش فعاليت و
رونق شرکتهاي ليزینگ باعث شده است تا تقاضاي خودرو در ایران افزایش یابد .از سوي دیگر
به دليل تحریم صنایع خودروسازي و مشکالت تأمين قطعه ،خودروسازان و قطعهسازان براي
جایگزینی شرکتهاي معتبر خارجی به سمت شرکتهاي چينی و همکاري با آنها رفتند .در
شرایط فعلی خودروسازان بزرگ کشور شرایط شکنندهاي را تجربه میکنند و در فضایی ملتهب
متاثر از وجود بحران هاي اقتصادي ،منتظر حمایتهاي دولتی هستند .از طرف دیگر ،کاهش توليد
و افزایش تقاضاي بازار ،بستري مناسب را براي رشد فزاینده قيمتها ایجاد کرده است.
خودروسازان پيوسته در تالشاند تا موافقت دستگاههاي مورد نظر را براي افزایش قيمتها جلب
کرده و بخشی از نيازهاي مالی و سرمایه در گردش خود را برطرف کنند .در صورتی که با در
اختيار داشتن داراییهاي راکد و عدم مدیریت گردش دارایی ،هزینههاي مالی خود را به مشتریان
تحميل می کنند .نگاهی اجمالی به برنامههاي خودروسازان نشان میدهد که مدیریت مالی،
سرمایه گذاري و سودآوري در طرح هاي بلندمدت کمتر مورد توجه قرار گرفته است .مدیریت
درست سرمایههاي موجود ،تأمين مالی به روشهاي نوین ،مدیریت کاراي سرمایهگذاري ،و
مدیریت داراییهاي غيرمولد ،از مهمترین الزاماتی است که باید پيش از شروع هر برنامه ،در
دستور کار سياستگذاران این صنعت قرار گيرد .تحقق چنين هدفی نيازمند آیندهپژوهی با استفاده
از تجربه مدیران توانمند مالی ،سرمایهگذاري و سودآوري به منظور هدایت صحيح صنعت خودرو
خواهد بود .با بهکارگيري ابزار آیندهپژوهی میتوان آیندههاي مختلف و الزامات مربوط به هر یک
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را شناسایی کرده و خود را براي هر شرایطی آماده کرد .هدف تحقيق حاضر ،تدوین سناریوهاي
باورپذیر پيش روي صنعت خودرو است .بدین منظور در ابتدا پيشرانهاي کليدي پيش روي این
صنعت استخراج شده و پس از مشخصشدن مهمترین این پيشرانها ،سناریوهاي این صنعت در
آینده مشخص میشوند .منظور از سناریوهاي باورپذیر سناریوهایی هستند که با دانش فعلی و
متعارف بشر سازگاري دارند .در حقيقت ،سناریوهاي باورپذیر بخشی از سناریوهاي ممکن هستند
که احتمال وقوع آنها نسبت به سایر سناریوها بيشتر است.
مبانی نظری
سودآوري به توانایی شرکت در تحصيل درآمد و سود اشاره میکند .درآمد یا سود خالص ،تنها
معيار اندازهگيري سودآوري است .سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،عالقه زیادي به ارزیابی
سودآوري جاري و آتی یک شرکت دارند .همچنين ،سرمایهگذاري عبارت است از آن دسته از
مخارج نهایی در اقتصاد که به حفظ و تداوم یا افزایش توليد کاالها وخدمات اقتصاد منجر میشود.
پژوهش حاضر با شناسایی پيشرانهاي کليدي تأثيرگذار بر آینده صنعت خودرو ،به دنبال تدوین
سناریوهاي باورپذیر در این صنعت است .در ادامه ،به برخی تحقيقات انجامگرفته در حوزه
سرمایهگذاري و سودآوري در صنعت خودرو پرداخته میشود ،تا با استفاده از آن این پيشرانها
شناسایی شود .یاري و پيلهوري ( )6931در تحقيقی با عنوان « شناسایی عوامل پایداري زنجيره
تأمين مبتنی بر حوزههاي اجتماعی ،اقتصادي و زیستمحيطی در صنعت خودروسازي (مطالعه
موردي :شرکت صنعتی ایران خودرو)» پایداري زنجيره تأمين صنعت خودرو را بررسی کردند.
هدف آنان به کارگيري رویکرد دلفی فازي براي شناسایی عوامل پایداري زنجيره تأمين بود .به این
منظور ،ابتدا با مرور متون نظري پژوهش سه بعد اقتصادي،اجتماعی ،زیستمحيطی به عنوان ابعاد
اصلی و  61شاخص به عنوان زیرمعيار انتخاب شد .در نهایت ،پس از  9مرحله نظرخواهی از
خبرگان  61شاخص مورد موافقت قرار گرفت .شهيکیتاش و کاظمزاده ( )6931در تحقيقی با
عنوان «سنجش حاشيه سود در صنعت خودروسازي ایران (براساس رهيافت هال -راجر)» شاخص
لرنر و ارزیابی شکاف نسبی ميان قيمت و هزینه نهایی در صنعت خودروسازي ایران را بررسی
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کردند .در بررسی آنان ،به تحليل جامع از بازیگران فعال در بازار خودروي ایران و تحليل
شاخص هاي عملکردي و سنجش شکاف نسبی ميان قيمت و هزینه نهایی با رویکرد تعميم یافته
هال -راجر براي هفت شرکت خودروسازي کرمان موتور ،ایران خودرو ،مرتب ،سایپا،
پارسخودرو ،بهمنخودرو و کيشخودرو در طی سالهاي  6933تا  6931پرداخته شد .نتایج
پژوهش آنان نشان داد باالترین شکاف نسبی ميان قيمت و هزینه نهایی برابر  1/313و مربوط به
شرکت کيش خودرو و پایينترین شکاف نسبی مربوط به شرکت سایپا با ضریب  1/963است.
همچنين ،شرکتهایی که به مونتاژ خودروي سواري در ایران میپردازند ،حاشيه سود باالتري
نسبت به شرکتهاي توليدکننده خودروي سواري در کشور دارند .همچنين ،یافته هاي بررسی آنان
نشان د اد ،خودروسازان کشور نتوانستهاند حضور موفق در بازار جهانی داشته باشند و حجم
شایان توجهی از محصوالت توليدي ،در بازار داخلی بفروشند .ذوالفقاري و عباسی ( )6931در
تحقيقی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوري درصنعت خودروسازي را بررسی کردند.
هدف پژوهش آنان ،بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش و سودآوري آن در صنعت
خودروسازي بوده است .جامعه آماري شامل  99شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
که که در صنعت خودروسازي فعاليت داشتند ،انتخاب شدند .دادههاي اوليه براي محاسبه
متغيرهاي یادشده از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین استخراج ،و
پس از محاسبه ،پردازش شد .با توجه به سطح معناداري ضرایب ،مشخص شد تأثير سرمایه در
گردش بر بازده دارایی درصنعت خودروسازي معنادار است .رضایی دولتآبادي و طبائيان ()6939
در تحقيقی به ایجاد مدل قابليتهاي سازمانی براي کسبوکارهاي جدید در حوزه صنایع فوالد
مبارکه با رویکرد آیندهپژوهی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد بين مدیریت دانش و مزیت
رقابتی رابطه معنادار و ضعيف وجود دارد .همينطور بين مدیریت دانش با عملکرد ،رقابت
سازمانی و قابليت بازاریابی رابطه معنادار و قوي وجود دارد .صالحی و همکاران ( )6939در
تحقيقی تأثير الزامات ایرانخودرو بر سودآوري قطعهسازان صنعت خودرو را بررسی کردند .نتایج
تحقيق حاکی از آن است که الزامات مالی تعيينشده از سوي ایرانخودرو عالوه بر تأمين نياز کيفی
شرکت ایرانخودرو ،به طور همزمان باعث افزایش سودآوري شرکتهاي قطعهساز نيز شده است.
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از منظر گيرما و ونکاپا ( ،)9161در تحقيقی در صنعت خودروسازي هند با بهکارگيري گشتاورهاي
تعميمیافته از ميان سود انباشته ،منابع مالی بانکی و غيربانکی که به طور مثبت رشد بهرهوري سطح
بنگاه را تحت تأثير قرار میدهند ،وامهاي بانکی بيشترین و استقراض از دولت کمترین اثر را بر
رشد دارد.
روششناسی
روششناسی پژوهش حاضر از منظر مدل الماس پوپر بررسی شد .از منظر پوپر ،دو ویژگی
روشهاي آیندهنگاري آنها را از یکدیگر متفاوت میکند :طبيعت روشها و قابليت روشها
( .)Popper et al., 2007مقصود پوپر از طبيعت روشها ،کمی/کيفیبودن آنها است .بر این اساس،
در مدل پوپر چهار دسته روشهاي کيفی ،کمی ،نيمهکمی و سایر وجود دارد .روشهاي کيفی در
دستهبندي پوپر شامل  61روش پسنگري ،ذهنانگيزي ،پنلهاي شهروندي ،پویش محيط ،مقاالت،
پنلهاي خبرگان ،کارگاههاي آینده ،بازي ،مصاحبهها ،مرور متون نظري ،تحليل ریختشناسی،
پرسشنامه/پيمایش ،درختهاي ارتباطی ،سناریوها و تحليل  .SWOTروشهاي کمی هم شامل
کتابسنجی ،شبيهسازي -مدلسازي و برونیابی روند هستند .در دسته سوم یعنی روشهاي
نيمهکمی ،نيز شش روش قرار میگيرند که شامل تحليل ساختاري مبتنی بر تأثير متقابل ،دلفی،
فناوريهاي کليدي ،تحليلهاي چندمعياره ،تحليل ذينفعان و رهنگاشت قرار دارند .سایر روشها
یعنی علمی -تخيلی ،اجراي نقش/اقدام ،تحليل پتنت ،ترازیابی ،نظرسنجی ،تحليل سريهاي زمانی،
سناریوهاي کمی و پيشنگري نبوغآميز در گروه سایر قرار میگيرند .اما مبناي اصلی پوپر در
ساماندهی روشهاي آینده ،قابليتهاي این روشهاست .قابليت روشها در گردآوري و مراحل
پيشرفت روشها در چهار زمينه خالقيت ،شواهد ،خبرگی و تعامل مورد نظر پوپر است .هر روش،
ترکيبی از این قابليتهاست .پوپر این چهار قابليت را دو به دو در مقابل هم قرار داده و دو طيف
تشکيل میدهد .هر قابليت در رأس یک لوزي قرار میگيرد تا الماس روششناختی تشکيل شود.
هر روش بر اساس قابليتهاي خود جایی در الماس پيدا میکند .در نهایت ،جایگاه تکنيکها و
روشهاي آیندهنگاري مانند شکل زیر در الماس مشخص میشود.
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شکل  .1جایگاه روشها در مدل الماس پوپر

با توجه به مدل الماس ،روشهاي تحليل ساختاري مانند تحليل تأثير متقابل در قابليت تعامل
قوي هستند .از روش تحليل ساختاري براي استخراج عدم قطعيتهاي کليدي استفاده شده است.
همچنين ،براي تدوین سناریو ،پنل خبرگان بکار گرفته شده است که به طور مشخص ،مبتنی بر
نظر خبرگان است .خبرگان تحقيق حاضر سياستگذاران دولتی در صنعت خودرو ،مدیران بخش
خصوصی و مشاوران سرمایهگذاري در این حوزه بودند که به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب
شدند .البته معيار دردسترسبودن هم به عنوان یک مالک در انتخاب این خبرگان نقش داشت .البته
باید در نظر داشت که خود فرایند سناریونویسی چون مبتنی بر داستان است ،در آن بعد خالقيت
پررنگ است .هدف تحقيق ،تدوین سناریوهاي باورپذیر سرمایهگذاري و سودآوري در صنعت
خودرو ایران است .بدین منظور در ابتدا از طریق مرور پيشينه و مصاحبه با خبرگان ،پيشرانهاي
کليدي تأثيرگذار روي سرمایهگذاري و سودآوري صنعت خودرو در ایران احصا شد .منابعی که
این عدم قطعيتها از آنها استخراج شدهاند ،در بخش پيشينه تحقيق توضيح داده شد .سپس ،این
پيشرانها با بهکارگيري آزمون ناپارامتریک دوجملهاي غربال شدند ،تا مهمترین عوامل انتخاب
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شوند .بعد از حذف عوامل غيرکليدي ،با بهکارگيري تکنيک تحليل تأثير متقابل ،پيشرانهاي نهایی
براي تدوین سناریوهاي باورپذیر انتخاب شدند .سناریوهاي باورپذیر بخشی از سناریوهاي ممکن
هستند که از نظر دانش فعلی بشر منطقی و عقالنی به نظر میرسند.
یافتهها
استخراج پیشرانهای نهایی

در این بخش عوامل تأثيرگذار بر آینده سرمایهگذاري و سودآوري صنعت خودرو از متون نظري
تحقيق و مصاحبه با خبرگان استخراج شد که تعداد آنها  99عدد بود .به دليل زیادبودن متغيرها،
براي حذف عواملی که اهميت کمتري دارند ،با توجه به موضوع پژوهش بود ،یا اینکه از نظر
ماهيتی و مفهومی به عوامل دیگر شبيه هستند ،پرسشنامه خبرهسنجی پنجگزینهاي ليکرت که شامل
 99پرسش از عوامل مؤثر بر آینده سرمایهگذاري و سودآوري صنعت خودرو بود ،طراحی شد.
سپس ،پرسشنامه در اختيار  61نفر از خبرگان قرار گرفت که همه خبرگان به پرسشنامه جواب
دادند .پس از تکميل پرسشنامه 61 ،نفر از خبرگان حوزه خودرو ،با نرمافزار

SPSS

و آزمون

دوجملهاي سطح معناداري براي عوامل محاسبه شد .آزمون دوجملهاي آزمونی ناپارامتریک است
که در آن بر مبناي یک مقدار یا مشخصه به بررسی موفقيت و شکست پرداخته میشود .منظور از
موفقيت و شکست ،وجود یا نبود یک متغير در جامعه مورد بررسی است .با توجه به نتایج
خبرهسنجی و جدول خروجی  ،SPSSهفت عامل سطح معناداري آنها باالتر از  1/11داشت ،که
غربالگري شده و حذف شدند .بنابراین ،با بررسی ضریب سطح معناداري عوامل بيانشده در
جدول  6پذیرفته شدند.
ادامة جدول  .1عوامل غربالشده با آزمون دوجملهای

ردیف

عامل

6

سرمایهگذاري دولت در صنعت خودرو

9

درآمد خانوار

9

ریسک سرمایهگذاري داخلی و خارجی

1

ميزان سرمایهگذاري و سودآوري سایر صنایع

00

آیندهپژوهی سرمایهگذاری و سودآوری در صنعت خودرو
ادامة جدول  .1عوامل غربالشده با آزمون دوجملهای

ردیف

عامل

1

تحریمهاي اقتصادي

1

درآمد حاصل از صادرات

3

حاشيه سود

1

قوانين دولتی

3

نوسان نرخ ارز

61

سياستهاي پولی و مالی

66

جذب نقدینگی

69

ليزینگ خودرو

69

هزینه فرصت سرمایهگذاري در خودرو

61

شوکهاي اقتصادي

61

نوسانات نرخ بهره

تشکیل ماتریس تأثیرات متقابل عوامل مؤثر و تکمیل آن

در این بخش پرسشنامه تهيهشده در مرحله قبل با بهکارگيري عوامل استخراجشده به  61فرد خبره
در این حوزه داده شد ،تا ميزان تأثيرات این عوامل کليدي تعيين کنند .در شکل  9ميانگين
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نوسانات نر 16 :

شوک های اق 15 :

سیاستهای 14 :

میزان رقاب 13 :

تحریمهای 12 :

جذب نقدینگ 11 :

ریسک سرمای 10 :

درآمد خان 9 :

سرمایهگذا 8 :

لیزینگ خود 7 :

میزان سرما 6 :

قوانین دول 5 :

هزینه فرصت 4 :

حاشیه سود 3 :

درآمد حاصل 2 :

نوسانات نر 1 :

نمرههاي ارائهشده توسط افراد خبره بيان شده است.
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تفسیر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها

مهمترین خروجی نرمافزار  Mic Macبه صورت نمودار تأثيرگذاري و تأثيرپذیري متغيرها است .در
این نمودار نواحی به چهار قسمت طبقهبندي شده است که قرارگرفتن هر متغير در هر یک از
نواحی نشاندهنده نوع آن متغير است .در شکل  9نمودار وضعيت عوامل کليدي در صنعت
خودرو نشان داده شده است.

شکل  .3نمودار موقعیت عوامل کلیدی مؤثر بر صنعت خودرو براساس وضعیت آنها

پس از مشخصکردن وضعيت هر یک از عوامل مؤثر در صنعت خودرو ،روابط این عوامل در
نرمافزار

Mic Mac

بررسی شد که روابط تأثيرات عوامل به صورت مستقيم و غيرمستقيم در

شکلهاي  1و  1نشان داده شده است .نمودار مربوط به برخی سطوح تأثيرات مستقيم عوامل از
بسيار ضعيف تا بسيار قوي روابط بين متغيرها در خروجی
شده است.

نرمافزارMic Mac

در ادامه نشان داده
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شکل  .4نمودار تأثیرات مستقیم عوامل (تأثیرات بسیارضعیف تا بسیار قوی)

شکل تأثيرات غيرمستقيم عوامل به صورت سطح به سطح مطابق با پنج سطح روابط عوامل بيان
میشود.

شکل  .5نمودار تأثیرات غیرمستقیم عوامل (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)
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در نهایت ،براساس نتایج ،پيشرانها و عدم قطعيتهاي نهایی عبارتاند از تحریمهاي خارجی
و سرمایهگذاري دولت .بنابراین ،با توجه به این دو عدم قطعيت ،میتوان چهار سناریوي مختلف
براي آینده سرمایهگذاري و سودآوري در صنعت خودرو ،تدوین کرد .در ادامه ،هر یک از
سناریوها توضيح و تبيين میشوند .این چهار سناریو در شکل  1با توجه به دو عدم قطعيت
پيشگفته به صورت بصري نمایش داده شده است .بر اساس این دو عامل کليدي ،چهار سناریوي
باورپذیر با نامهاي آرمانشهر ،تکيه به درون ،فاجعه ،و اميد به بيرون شناسایی شدند ،که هر یک
در ادامه توضيح داده خواهند شد.

شکل  .6سناریوهای باورپذیر پیش روی صنعت خودرو

تدوین سناریوهای باورپذیر

با توجه به دو عامل کليدي تحریمها و سرمایهگذاري دولت چهار سناریوي آرمانشهر ،تکيه به
درون ،اميد به بيرون و فاجعه معرفی میشوند.
 .1سناریوی آرمانشهر :در سناریو اول وضعيت سرمایهگذاري در بخش خودرو وضعيت
خوبی را در ایران نشان میدهد .به طوري که عوامل درونی و بيرونی مؤثر بر سرمایهگذاري بخش
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خودرو وضعيت خوبی دارد .دولت خودرو را به عنوان سياست اصلی خود در بخش بودجه قرار
داده و راه فعاليت بخش خصوصی را هموار کرده است ،و سرمایهگذاري در بخش خودرو در این
سناریو صرفه اقتصادي خواهد داشت .از طرف دیگر ،تحریمهاي مالی و بانکی و تجاري در این
سناریو برداشته شده است و سرمایه الزم براي توسعه بخش خصوصی بخش خودرو تامين خواهد
شد .بنابراین در سناریو اول سرمایهگذاري بخش خصوصی خودرو در کشور وضعيت خوب دارد.
در این سناریو با برداشتن تحریمهاي اقتصادي و تزریق سرمایه به بخش خودرو توسط دولت و
افزایش درآمد خانوارها ،تقاضا براي خودرو افزایش پيدا میکند و در نتيجه انبوهسازي بخش
خصوصی فعال خواهد شد .در واقع ،بين عرضه و تقاضا تعادل به وجود خواهد آمد ،حتی
سرمایهگذاري خارجی نيز تمایل به سرمایهگذاري در بخش خصوصی خواهد کرد.
 .2سناریوی تکیه به درون :در این سناریو دولت با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي
جامعه تمایل به سرمایهگذاري در بخش خودرو نشان میدهد .اما در این سناریو تحریمها نيز
وجود دارد و سرمایه خارجی براي ورود به بخش خودرو با محدودیت مواجه خواهد بود .اما در
این سناریو درآمد دولت نقشی بسيار مهم بازي خواهد کرد در صورتی که قيمت نفت باال رود و
بودجه کافی در اختيار دولت باشد؛ بخش سرمایهگذاري در خودرو مشکل خاصی نخواهد داشت
و دولت بدون محدودیت در بخش خودرو سرمایهگذاري خواهد کرد و در نتيجه سرمایهگذاري در
بخش خصوصی در خودرو کشور رونق میگيرد .اما در صورت کاهش درآمد دولت و وجود
تحریمهاي اقتصادي ،سرمایه گذاري در بخش خودرو با مشکالت بسياري مواجه خواهد شد.
بنابراین ،نفت به عنوان متغير کمکی در این سناریو نقشی مهم را بازي میکند.
 .3سناریوی دنیای امید به بیرون :در سناریوي دوم وضعيت یکی از محورها با محور
سناریوي اول تفاوت پيدا میکند .به طوري که در سناریوي دوم تحریمهاي اقتصادي وجود ندارد،
ولی دولت در بخش خودرو تمایلی به سرمایهگذاري ندارد و در واقع ،بهطور آشکار ،بخش
خصوصی با هزینه خود ،یا با همکاري سرمایهگذاري خارجی شروع به سرمایهگذاري کرده و در
این حالت امکان توسعه سرمایه گذاري بخش خصوصی در بخش خودرو کاهش مییابد ،چون
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همه هزینههاي ساخت خودرو خانوارها و مصرفکنندگان متقبل میشوند .با توجه به وضعيت
معيشت مردم تعداد کمی از مردم راضی به تقبل همه هزینههاي خودرو خواهند شد .بنابراین،
سرمایهگذاري بخش خصوصی کاهش می یابد و دولت به تزریق پول در این حوزه تمایل نخواهد
داشت.
 .4سناریوی فاجعه :در این سناریو ،تحریمهاي اقتصادي وجود دارد و دولت نيز تمایلی به
سرمایهگذاري در بخش خودرو از خود نشان نمیدهد .این شرایط بدترین وضعيت ممکن را براي
آینده سرمایهگذاري و سودآوري در این صنعت نشان میدهد .بنابراین ،نمیتوان به رونق بازار
خودرو و همچنين رشد این بازار اميدوار بود.
نتیجهگیری
پس از شناسایی و استخراج عوامل نهایی تأثيرگذار بر آینده سرمایهگذاري و سودآوري در حوزه
خودرو ،چهار سناریو با نامهاي آرمانشهر ،تکيه به درون ،اميد به بيرون و فاجعه مشخص شدند.
در سناریو اول وضعيت سرمایه گذاري در بخش خودرو وضعيت خوبی را نشان میدهد .در این
سناریو با رفع تحریمها ،رونق اقتصادي ایجادشده و درآمد خانوارها افزایش مییابد .در این
صورت تقاضاي خودرو بيشتر میشود و سرمایهگذاري داخلی ،بخش خصوصی و خارجی در این
صنعت افزایش مییابد .همچنين ،در این سناریو ،دولت خودرو را به عنوان حوزهاي کليدي در
بخش بودجه قرارمیدهد و راه فعاليت بخش خصوصی را هموار میکند و سرمایهگذاري در
صنعت خودرو در این سناریو سودآوري خواهد داشت .بنابراین ،در سناریوي اول سرمایهگذاري
بخش خصوصی در صنعت خودرو وضعيتی مناسب خواهد داشت .در سناریوي دوم ،دولت با
توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه که معموالً با وجود تحریمها رکود اقتصادي حاکم
است ،براي افزایش رونق اقتصادي و افزایش اشتغال ،در این صنعت سرمایهگذاري میکند .با رونق
یک بخش از اقتصاد ،سایر صنایع وابسته به خودرو رونق میگيرند؛ بنابراین ،درآمدهاي خانوار نيز
افزایش یافته ،و تقاضا براي خودرو افزایش مییابد .اما در این سناریو تحریمها نيز وجود دارد و
سرمایه خارجی براي ورود به بخش خودرو با محدودیت مواجه خواهد بود .در این سناریو درآمد
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دولت نقشی بسيار مهم بازي خواهد کرد و اگر بودجه کافی در اختيار دولت باشد ،با
سرمایهگذاري بيشتر دولت در بخش زیرساختها بخش خصوصی نيز به سرمایهگذاري در صنعت
خودرو ترغيب میشود .در سناریوي سوم وضعيت یکی از محورها با محور سناریوي اول تفاوت
پيدا میکند .به طوري که در سناریوي دوم تحریمهاي اقتصادي وجود ندارد ،شرایط بسيار مناسبی
براي رشد صنعت خودرو و رونق اقتصادي وجود دارد ،ولی دولت تمایلی به سرمایهگذاري در این
صنعت ندارد .بنابراین ،زیرساختهاي صنعت خودرو به عنوان عامل کليدي در سرمایهگذاري و
سودآوري صنعت ،رشد مناسبی ندارند .در سناریوي چهارم ،تحریمهاي اقتصادي وجود دارد؛
بنابراین ،شرایط براي رکود اقتصادي و کاهش درآمد خانوارها و زمينه براي کاهش سرمایهگذاري
خارجی فراهم است .همچنين ،بخش خصوصی نيز به دليل دریافتنکردن وام و جذب نقدینگی
مورد نياز در بخش خودرو نمیتواند باعث رشد صنعت خودرو شود .سرمایهگذارينکردن دولت
در زیرساختها باعث کاهش رشد این صنعت میشود که نتيجه افزایش قيمت خودرو خواهد بود.
به طور خالصه ،دولت و بخش خصوصی در کنار هم میتوانند آینده بهتري براي صنعت خودرو
رقم بزنند .فعاليتهایی که باید از طرف دولت صورت گيرد عبارتاند از تالش براي بهبود فضاي
کسبوکار ،بهبود دیپلماسی اقتصادي ،اصالح قوانين بانکی ،مالياتی ،بيمه و گمرک ،حمایت بخش
بانکی از صنعت خودروسازي ،حمایت از جذب سرمایهگذاري خارجی .همچنين ،خودروسازان
باید به سمت بهبود کيفيت محصوالت روي آوردند و به آن تنوع بخشند .ارتباط با شرکتهاي
پيشرو در این صنعت ،توجه به نيازهاي مشتریان و بهرهبرداري از مدلها و الگوهاي پيشرو در
بهبود کيفيت به ارتقاي این صنعت کمک خواهد کرد .تالشهاي دولت و خودروسازان در صورت
هماهنگی و ارتباط نزدیک مثمر ثمرتر خواهد بود .دولت باید از حمایت بیضابطه دست بردارد و
فضا را براي رقابت ميان توليدکنندگان و خارجی فراهم کند .خودروسازان داخلی باید بدانند در
صورتی در آینده موفق خواهند بود که در یک زنجيره تأمين قوي و کارآمد با شرکاي خود فعاليت
کنند .توجه همزمان به نابی ،چابکی ،پایداري ،تابآوري و در عين حال مقاومسازي میتواند آنها
را در این زمينه یاري دهد.
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