
   
 

  اهـدگــدي 
    966 شماره:

 و پیامدهای آن بر تولید خودرو   ( هاتراشه) پیشرفتهقطعات نی  بازار جهابحران در موضوع: 
 1401/ 02/ 06 تاريخ:

 حامد عادلی نیک :کنندهتهیه

   توضیح اجمالی:  

محدوديت  -1 از  خودريکی  تولید  ساختار  در  اصلی  سالیاهای  در  کشور  در  )بهو  تشدين  از  پس  موضوع المللبین  ای هتحريم  دويژه  ی( 

در   ای سانهرع  های وسیبازتابود قطعه عالوه بر  تولید خودروهای دارای کمبپارکینگی يا دارای کمبود قطعه( است.  )کف  خودروهای ناقص 

  بینی ش پیحوادث    سربار به خودروسازان و امکان از دست رفتن دارايی خودروسازان در صورت بروز  تحمیل هزينه،  خارج از کشورو    داخل

  .خواهد داشتهمراه  را بهموقع محصول خريداری شده    عدم دريافت به  کنندگان بواسطهتشديد نارضايتی مصرف  و  نشده

اساس  -2 موجو  بر  همواره  اطالعات  کشور  بزرگ  خودروساز  دو  در  مستقیمارد  واردات    میزانن  بی  داریمعنیو    بطه  و  خودرو  تولید 

در    که  دهدمی  نشان  اين رابطه  (1399انی،  های بازرگموسسه مطالعات و پژوهش)  داشته استوجود  (  CKD)   هها و قطعات منفصلمجموعه

 ، قطعات  اين   تامین عدم  يا ن  دارد و تامیيادی  تگی زفصله وابسخودروساز داخلی به واردات قطعات من،  خودروت  ساختار کنونی تولید صنع

 رد. ادر افزايش تعداد خودروهای ناقص دنقشی کلیدی  

قطعات    -3 از  برخی  واردات  امکان  واسطهعدم  آ)   ها تحريمد  تشدي  به  کاال،پیامدهای  تامین  بر  جابه  ارزانتقال    ن  ود بکم،  (کاالجايی  و 

ارزی  تنو  نقدينگی   داخلیقطعهگناهای  کمبود  و  سازان  اخت  همچنین  درو  تقاضای  عرضه    الل  قطعات  و  از  برخی  تولید  جهانی  موجب 

حکم  بنابراين، برخی از قطعات در صنعت خودرو  شده است.  نی  های خودروساز ايراشرکتمحصوالت  شت  و انباه  نقص قطع  خودروهای دارای

 واجد اهمیت فراوانی است.داخل(    تامین آن )با تاکید بر تولیدريزی برای رنامهرورت شناسايی و برند و ض گلوگاهی را دا

از قطعات  -4  ی هازپردازندهير  يا )  رسانا نیمهی  ها تراشهانواع  ،  شودو گلوگاهی محسوب می  ا داردهنقش مهمی در تولید خودروکه    ی يکی 

گی بااليی برای کشور در سیار ناچیز و نزديک به صفر بوده و وابستب  هانر در تولید آواخل کشساخت دکه میزان توان    دهستن(  یهاد  مهین

  آورده است.  مراه به هاين زمینه  

باال  -5 بر وابستگی  به  سازی  خودروی  عالوه  به    بحران ،  گلوگاهیقطعات  داخلی  های بیشتر شرکت  گیر نگريبا  ها آنجهانی در دسترسی 

دنیا   قبی)خودروسازی  فورداز  موتو  ، ل  واگننی،  رزجنرال  فولکس  و  قیمت.  شده است(  سان  از نی،  های جهاافزايش  برخی  موقت  تعطیلی 

پیامدهای   از مهمترين  ضای مشتريانتقا دم توانايی در پاسخگويی بهعو  هاتراشه هکاهش تولید ناشی از کمبود دسترسی بخطوط تولیدی، 

  .بوجود آورده استايرانی نیز ازی  ودروسهای خشرکتای  ر برا  دی  های زياچالشکه روند  شمار میاين بحران به

نیا  همگام با ساير خودروسازان دشد،    ليتبد  یان هج  یرفته به بحرانگذشته آغاز و رفته  ی الدیکه از سال م   رسانامهین  یهامبود تراشهک  -6

ه مواجبا کمبود قطعه    یالمللنی ب  یهاميتحر  لیبه دل   اخیر  هایسال   یطدر  صنعت خودرو کشور  گرفته است.    زیرا ن  یرانياهای  شرکتدامن  

 ني اتراشه رو به رو شده است.    کمبود  ینجها  ديبا مشکل جد  ،هاهريزپردازندات اين  ه واردب  آن  گی باالیبا توجه به وابست  زی و حاال نبوده  

  ده است.کف ش  ناقص در  یخودروسازان و انباشته شدن خودروها  دیبرنامه تول  وجب مختل شدنمساله م 

 یدی:  نكات کل

است و ه  داد را کاهش اهاده از تراشهاستف وابستگی تولید خودرو به به روز میزان  های ی از پلتفرمزخودروساجهانی  های استفاده شرکت -1

خودرو  تولید هر  ازای  به  تعداد زيادی تراشه    ازمندنیقديمی هنوز    های تفرمبکارگیری پلاين در حالی است که خودروسازی ايران به دلیل  

 رد.  دا

 دیفرصت تول  ، تراشهکمبود    سبببه  2021نشان داده است که خودروسازان جهان در سال    پارتنر  کسیآل  یقات یحقمؤسسه ت  یهاافتهي  -2

را خود    اولويت اول  (شرقی  یا یآس  یکشورهاقطعات )  که تولیدکنندگان اصلی اينضمن آن  ند.اهدست داد  دستگاه خودرو را از  ونیلیم   ۷.۷

کمبود های تولید در سطح جهانی و داخلی  ريزیعدم تحقق برنامهيکی از مهمترين علل  بنابراين،  اند.  داخلی در نطر گرفته  تامین بازارهای

 ها بوده است.  تراشه  تجارت  و  تولید



   
 

  اهـدگــدي 
 یهارکت، مکمل شکنندهنیتأم ز و اسقطعه یهاشرکت تیعالفداشته و  زنجیره ارزش صنعت خودرو جايگاه قابل توجهی درسازی قطعه -3

است  ردافزوده    شارزايجاد    دنيا رف  ز ا  یئزجو    خودروساز صنعت  در  اين  تأمینراستا،  اين  .  مواد فعالیت  تأمین  از  ت  کنندگان  ا خام 

دو نوع از بودن  سطعهيا قوساز بودن  امروزه خودر  . گیردظر قرار  نمورد    صورت جامع و يکپارچه بهبايد  ها  ها و ماژولسازی سیستميکپارچه 

 شود. تامل در صنعت خودروسازی محسوب میرويکرد قابل  

از گذشته شده   شتریب  ار یبس  ی کیقطعات الکترون  و  وازمسهم لدر سطح جهانی،    وار تولید خودرتدر ساخبا تغییرات  ی اخیر  ها السدر    -4

وقوع بحران در شود تا در زمان سبب می اين امر کند. دا یپ هاهبه تراش یشتریب  یوابستگ تا صنعت خودروو همین موضوع باعث شده است 

   بازارهای جهانی اين کاالها افزايش قیمت و کمبود کاال بیشتر شود.

از    -5 ديگر  م يکی  در  تحوالت  بنزينیهم  خودروهای  سهم  که  است  آن  خودرو  جهان  صنعت  سات  در  خ  2030ل  ا  و کاهش  يافت  واهد 

مرتبط نتولیدک تراشه قطعات  در با خ  ندگان  فعلی کشور  امر مشکالت  اين  برنامه خود خواهند داشت.  در  بیشتر  را  ودروهای غیرفسیلی 

تراشه سیاستتامین  ضرورت  و  کرد  خواهد  بیشتر  را  وها  ارتقاء  رهبرنام   گذاری  برای  شر  داخلی   توانمندیيزی  ظرفیت  طريق  ای هکتاز 

   دهد.بیش از پیش نشان می  لی راخدر تولید اين قطعات و رفع نیازهای دداخلی    بنیاندانش

بل بخش قاهمچنان    اين رو  از  ؛نیست  منعطفچندان  ها  راشهوابستگی به تاز بعد کاهش  تولید خودرو در کشور    ساختار  مدتدر کوتاه  -6

 یلهستيالی و ی و رمنابع ارزتامین  م همچون های الززيرساخت ردنآوم  فراه،  لذاشد. ن خواهد توجهی از نیاز داخلی از طريق واردات تامی

  تواند در کاهش يافتن شمار خودروهای ناقص اثرگذار باشد.ص اين قطعات میترخیتشريفات گمرکی  در  
 


