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مقدمه

رشد اقتصادی و تغییر ارزشهای مصرفکننده ،فرصتها را برای بازیگران صنعت خودرو در منطقه آسیا تغییر میدهد.
آسیا ،موتور رشد مصرف در جهان بوده به گونهای که فرصت رشد مصرف  10تریلیون دالری در این منطقه طی دهه آینده وجود دارد .در سطح جهانی ،انتظار میرود که از
هر دو خانوار با حداقل درآمد متوسط رو به باال ،یکی در آسیا باشد و از هر دو دالر رشد مصرف جهانی ،یک دالر در این منطقه رخ دهد .تحقیقات جدید مؤسسه جهانی
مککینزی تصویری از پتانسیل بزرگ رشد مصرف در آسیا و الگوهای رشد اثرگذار بر بنگاههایی که به مصرفکنندگان آسیایی خدمات میدهند ،را ارائه داده است.
با افزایش درآمد در سراسر آسیا ،مصرفکنندگان بیشتری به باالترین سطوح هرم درآمد خواهند رسید .محرک اصلی رشد مصرف ناشی از پیوستن مصرفکنندگان بیشتری به
گروه با بیش از  11دالر مخارج روزانه بر اساس برابری قدرت خرید ،خواهد بود.
انتظار میرود ارزش بازار حمل و نقل در سراسر آسیا رشد کند؛ در حالی که الگوهای جدید مصرف ،ماهیت فرصتها را در منطقه تغییر خواهد داد .مصرفکنندگان ممکن است
رفتارهای جدیدی مانند در نظر گرفتن اشکال جدید مالکیت ،افزایش آگاهی زیست محیطی و تغییر ترجیحات برند اتخاذ کنند .فعاالن در بخش خودرو ،فرصتهایی برای
سرمایهگذاری بر روی این گرایشات برای ایجاد ارزش بیشتر برای مصرفکنندگان دارند .این فرصتها ممکن است شامل افزایش دسترسی از طریق خودرو مشارکتی ،بهبود
کیفیت محیط زیست ،امکان انتخاب گزینههای بیشتر وسایل نقلیه با ردپای اکولوژیکی متنوع مانند خودروهای برقی ،کاهش ترافیک و حوادث رانندگی و کاهش زمان
مصرفی برای رفت و آمد از طریق تغییر ترکیب حمل و نقل باشد.

اشکال جدید دسترسی به حمل و نقل منجر به تغییرات ارزش افزوده میشود
روش مرسوم برای درک و شناخت بهتر ماهیت رشد در بخش خودروهای چهارچرخ ،بررسی آن از طریق دریچه درآمد است .نفوذ مالکیت خودرو به خوبی در قالب منحنی  Sمبتنی
بر درآمد قابل توضیح است به نحوی که زمانی که جوامع کشورها به سطح درآمدی مکفی باال میرسند ،نفوذ مالکیت خودرو هم به شدت افزایش مییابد (نمودار  .)1کشورهایی که
سطح درآمد باالتری دارند ،فرصتهای قابل توجهی را برای بازیگران صنعت خودرو با مدلهای تجاری مبتنی بر فروش خودروهای سواری ایجاد کردهاند .با این حال ،اشکال جدید
حمل و نقل ،مانند خدمات کرایه و درخواست خودروی سواری ،از الگوی بسیار متفاوتی نسبت به روش مرسوم پیروی میکنند .در این الگوهای جدید ،نفوذ بستگی کمتری به درامد
دارد .مصرفکنندگانی که توانایی خرید خودرو را ندارند ،همچنان میتوانند به حمل و نقل مبتنی بر سیستم کرایه خودرو و تاکسیها دسترسی داشته باشند زیرا نسبتاً ارزان است،
بنابراین از لحاظ قیمتی مانعی وجود ندارد .در کشورهایی با درآمد نسبتاً پایین ،مانند اندونزی و مالزی ،نفوذ سیستم درخواست خودرو و تاکسیها ،بسیار بیشتر از کشورهای با درآمد
باالتر مانند ژاپن و کره جنوبی است .همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود ،با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی ،تمایل افراد برای استفاده از سیستمهای کرایه خودروی
سواری و تاکسیها کاهش مییابد .بنگاههایهای آسیایی ضریب نفوذ باالیی را به وجود آوردهاند و بسیاری از بازیگران بزرگ فناوری منطقه شرکتهایی از جمله  Didiدر
چین Grab and Gojek ،در آسیای جنوب شرقی و  Olaدر هند را ایجاد کردهاند.
نمودار.1رابطهبیندرآمدومصرفدربخشحملونقلدرحالتغییراست
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اشکال جدید دسترسی به حملونقل منجر به تغییرات ارزش افزوده میشود
با ظهور اشکال جدید دسترسی ،خلق ارزش در بازارهای حمل و نقل آسیا ممکن است از نقطه محوری که اشکال جدیدی از حمل و نقل و مناطق مختلف را در بر میگیرد،
عبور کند (نمودار  .)2مککینزی تخمین میزند در چین و ژاپن ،ارزش فروش خودروهای شخصی احتماالً طی دو دهه آینده به اوج خود خواهد رسید .در سه سناریوی مختلف
پذیرش فناوری ،پیشبینی میشود فروش خودروهای شخصی در ژاپن در این دهه به اوج خود برسد ،در حالی که در چین انتظار میرود طی  5تا  15سال این اتفاق عملی
شود .در یک سناریوی دیگر ،چنانچه گذار تغییر حملونقل با تاخیر روی دهد ،فروش خودروهای شخصی ممکن است برای مدت طوالنیتری به قوت خود باقی بماند .این
سناریو فرض میکند که هیچ مقررات جدیدی ازدحام و انتشار گازهای گلخانهای را کاهش نمیدهد ،فناوری خودروهای خودران تا سال  2030آماده نمیشود و
مصرفکنندگان ترجیح زیادی برای مالکیت خودروهای شخصی نشان میدهند و حساسیت زیست محیطی پایینی دارند .در چنین سناریویی ،سهم خودروهای شخصی از کل
مجموعههای ارزشی در صنعت ممکن است تا  5درصد کاهش یابد.
برای اقتصادهای نوظهور با نرخهای پایینتر مالکیت خودرو ،مانند هند و اندونزی ،مالکیت متعارف خودرو احتماالً به گسترش خود ادامه میدهد و با راهحلهای رو به رشد
حملونقل اشتراکی همزیستی میکند .انتظار میرود ارزش فروش خودروهای شخصی به رشد خود ادامه دهند به نحوی که انتظار میرود میزان ارزش فروش فعلی این نوع
خودروها طی دهه آینده ،دو یا حتی سه برابر شود.
در مورد راهحلهای حملونقل اشتراکی ،از جمله سواری ،خودرو
اشتراکی ،کرایه خودرو ،تاکسی ،شاتلها و تاکسیهای رباتیک ،انتظار
میرود نفوذ ،تحت همه سناریوها در سراسر آسیا به شدت افزایش
یابد .با ظهور اشکال جدید حمل و نقل اشتراکی ،مانند سواری آنالین
و تاکسیهای رباتی ،انتظار میرود حمل و نقل اشتراکی رشد کند و
 15تا  25درصد از ارزش حمل و نقل در آسیا را تشکیل دهد .رشد
حمل و نقل اشتراکی احتماالً در چین سریعتر خواهد بود ،در حالی
که انتظار میرود کشورهایی مانند هند و اندونزی با شتاب ،از سال
 2030به بعد ،حرکت طوالنیتری را در حمل و نقل اشتراکی تجربه
کنند.
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رفتارهای جدید مصرفکنندگان در حال تغییر دادن الگوهای مصرف است

تغییرات ارزش ،احتماالً ناشی از رفتارهای جدید مصرفکننده در دهه آینده است .بازیگران خودرویی که به دنبال رشد در آسیا هستند ،ممکن است پنج تغییر رفتاری کلیدی را در نظر
بگیرند.

 .1اشکال جدیدی از مالکیت در حال ظهور است

فشارهای اقتصادی ،تغییر نگرش مصرفکننده و فناوری ،بسیاری از مصرفکنندگان آسیایی را بر آن داشته تا جایگزینهایی را برای مالکیت سنتی ،از جمله اجاره ،خرید اشتراکی و یا
خرید دست دوم در نظر بگیرند.
استفاده از سیستم آنالین درخواست و کرایه خودرو ،شناختهشدهترین جلوه اقتصاد اشتراکی در حمل و نقل است .تخمین زده میشود که سرویسهای آنالین سواری مانند ،Didi
Grab ،Gojekو  Olaدر سال  2020به بیش از  800میلیون کاربر در سراسر آسیا خدماترسانی کرده باشند .فرصت بزرگی برای بنگاههایی وجود دارد که درگیر ارائه راهحلهای
حملونقل اشتراکی هستند ..به عنوان مثال ،هیوندای با  Grabبرای تسریع پذیرش خودروهای الکتریکی توسط بنگاهی در جنوب شرقی آسیا ،به صورت آزمایشی استقرار 200
خودروی الکتریکی هیوندای کونا در ناوگان  Grabدر سنگاپور همکاری کرده است.
با این حال ،سیستم آنالین درخواست خودرو شخصی تنها راهی نیست که مصرفکنندگان رویکرد خود را به مالکیت تغییر میدهند .خودروسازان بزرگ مانند تویوتا و هیوندای و
استارتآپهایی از جمله  Carroدر سنگاپور در حال راهاندازی خدمات خودرو مبتنی بر اشتراک هستند .بر اساس وبسایت ،شرکت تابعه تویوتا  Kintoدر ارائه خدمات حملونقل،
از جمله  Kinto Oneو  ،Kinto Flexهر دو خدمات اشتراک ماهانه تخصص دارد .که شامل بیمه ،نگهداری و ثبت نام میشود .در نظرسنجی اخیر ،حدود  55درصد از
مصرفکنندگان چینی گفتهاند که تمایل به استفاده از گزینههای اجاره به جای خرید خودروهای شخصی دارند.
مالکیت دست دوم نیز در حال افزایش است که با رشد خرید و فروش پلتفرم های دیجیتالی مانند Carouselدر سنگاپور پشتیبانی میشود .در بسیاری از کشورهای آسیایی ،از جمله
اندونزی و تایلند ،خودروهای دست دوم در حال حاضر بیشترین خودروهای فروخته شده را تشکیل میدهند .در چین ،اکثر فروش خودروها نو هستند و انتظار میرود با اجرای
سیاستهای مطلوب دولت ،بازار دست دوم حتی سریعتر رشد کند و کیفیت ساخت خودرو افزایش مییابد.
سازندگان تجهیزات اصلی که به دنبال سرمایهگذاری بر اساس مفاهیم جدید مالکیت هستند ممکن است در نظر داشته باشند که به کدام بازارها میتوانند با استفاده از رویکرد فروش
متعارف ،خدمت کنند و کدام یک ممکن است به مدل درآمدی متفاوتی نیاز داشته باشند  -به عنوان مثال ،ایجاد مشارکت B2Bبا ارائهدهندگان حمل و نقل یا منابع درآمدی جدید
مانند خدمات اشتراک خودرو.

رفتارهای جدید مصرفکنندگان در حال تغییر دادن الگوهای مصرف است
 .2همگرایی بزرگ در حال تغییر نقش سازندگان تجهیزات اصلی است
ماهیت تقاضای مصرفکننده با «همگرایی بزرگ» که در آن بسیاری از نیازهای مصرفکننده در حال تجمیع شدن است و توسط انواع گوناگون
اکوسیستمهای دیجیتال برآورده میشوند ،تغییر شکل میدهد .با استقبال بومیان دیجیتال از کانالهای جدید ،انتظارات از آنچه یک خودرو میتواند انجام
دهد ،در حال تغییر است و در عصر سختافزار کاالیی ،بازیگران خودرو ممکن است به این فکر کنند که چگونه تجربه مشتری را از طریق ایجاد
اکوسیستمهای حمل و نقل بهطور اساسی اصالح کنند.
به طور فزاینده ،وسایل نقلیه ممکن است دیگر تنها راهوسیلهای برای رسیدن از نقطه  Aبه  Bنباشند .در عوض ،ارتباط ،وسایل نقلیه را قادر میسازد تا
مرکزی برای بسیاری از جنبههای زندگی مصرفکنندگان ،از جمله سرگرمی و خرید باشند .بر اساس نظرسنجی مککینزی در سال  2020در مورد وسایل
نقلیه خودکار ،متصل و الکتریکی ،در چین 56 ،درصد از مصرفکنندگان مایل به تغییر برند برای ارتباط بهتر هستند .در یک مطالعه مککینزی ،خودروهای
الکتریکی با باتری چینی در مقایسه با سازندگان تجهیزات اصلی بین المللی در ارائه تجربه بهتر به مشتری از طریق راهحلهای ارتباطی پیشرفته ،مانند
رابطهای پیشرفته بین انسان و ماشین و برنامههای یکپارچه از طریق مشارکت با بازیگران فناوری محلی ،رتبه باالیی دارند .این امر جریانهای درآمدی
جدیدی را باز میکند و بنگاههای خودروسازی را قادر میسازد تا از فروش یکباره به مدلهای درآمدی مداوم و افزایش خدمات با ارزش افزوده روی آورند.
مطالعه دیگری از مککینزی نشان داد که نزدیک به  70درصد از مصرفکنندگان ترجیح میدهند پس از خرید اولیه ،هزینه رانندگی خودران را به جای
اینکه در قیمت اولیه لحاظ شود ،پرداخت کنند 60 .درصد از آنها به جای پرداخت های یکباره طرفدار مدل های پرداخت به ازای استفاده یا اشتراک ماهانه
هستند .مرکز مککینزی برای آینده حمل نقل تخمین میزند که مجموع درآمد خدمات اتصال در سراسر آسیا در سال  2030بین  80تا  120میلیارد دالر
باشد.

رفتارهای جدید مصرفکنندگان در حال تغییر
دادن الگوهای مصرف است
 .3کانالهایجدید،بنگاههایخودروسازیراقادرمیسازدتاتعاملبامشتریرادوبارهایجادکنند
تعامالت بنگاههای خودروسازی و مصرفکنندگان احتماالً در دهه آینده تغییر خواهد کرد .مصرفکنندگان به طور فزایندهای از رویکردهای
ارتباط مستقیم با مصرفکننده و روشهای نوآورانه برقراری تماس مانند نمایشگاههای مجازی و کانالهای دیجیتال استقبال میکنند .در
هند 95 ،درصد از مصرفکنندگان در نظرسنجی سال  2020ادعا کردند که از کانالهای آنالین برای تحقیق در مورد خودروهای جدید
استفاده میکنند و  54درصد از مصرفکنندگان ادعا کردند که در صورت داشتن این گزینه ،خودرو را به صورت آنالین خریداری میکنند.
طراحی تجربه یکپارچه سازی مشتری ممکن است نیاز به ایجاد رابط با اکوسیستمهای دیجیتال پیشرو داشته باشد .برخی از بنگاههای
آسیایی در روشهای جدید تعامل با مشتریان ،پیشرو هستند .یکی از این نمونهها ،بنگاه خودروسازی  NIOدر شانگهای چین است که
خودروهای الکتریکی را طراحی و توسعه میدهد NIO .به طور فعال از طریق ادغام برنامه خود ،با  ،WeChatنمایشگاههای سبک زندگی
منحصر به فرد تحت عنوان خانههای  NIOکه به عنوان مراکز اجتماعی عمل میکنند ،مشتریان را درگیر میکند .این کانالها طیف
گستردهای از نقاط تماس دیجیتالی را برای خرید وسایل نقلیه  NIOبه مشتریان ارائه میدهند .در هند نیز ،مرسدس بنز یک مدل جدید
فروش مستقیم به مشتری و پیشنهادات دیجیتالی جدید مشتریمحور مانند تجربه خدمات شخصیسازی شده و  WhatsAppرا به عنوان
یک پلتفرم ارتباطی برای به روزرسانی خدمات راهاندازی کرده است.

رفتارهای جدید مصرفکنندگان در حال تغییر دادن الگوهای مصرف است
 .4گرایشبهسمتمسئولیتپذیرینسبتبهمحیطزیست،احتماالًفروشخودروهایالکتریکیراافزایشمیدهد
با توجه به افزایش نگرانیها در مورد پایداری در آسیا ،موضوع مصرف سازگار با محیطزیست نیز در حال افزایش است .در یک نظرسنجی که توسط موسسه  Ipsosو
در اواخر سال  2019انجام شد ،بیش از  80درصد از پاسخدهندگان در چین ،هند و اقتصادهای نوظهور آسیایی براین باورند تغییراتی را در انتخاب محصوالت و خدماتی
که خریداری میکنند ،اعمال کردهاند؛ زیرا نگران تغییرات آب و هوایی هستندکه این روند احتماالً بر الگوهای مصرف در بخش خودرو تأثیر میگذارد .در چین ،از سال
 2017تا  ،2021نسبت مصرفکنندگانی که مایل به خرید یک خودرو با مصرف انرژی جدید ) (NEVهستند ،به طور قابل توجهی از  20درصد به  63درصد افزایش
یافته است .این تمایل در میان خانوارهای پردرآمد (با در آمدی ببش از  7445دالر دارند) قویتر است ،جایی که نزدیک به  90درصد به خرید  NEVفکر میکردند.
با افزایش ترجیحات مصرفکنندگان برای گزینههای پایدارتر ،که با تغییرات نظارتی که از تقاضا برای این گزینهها حمایت میکند ،تقویت میشود ،ترکیب سامانه تولید
و انتقال نیرو خودروهای شخصی در دهه آینده ،احتماالً تغییرات چشمگیری در آسیا خواهد داشت .در چین ،انتظار میرود تا سال  60 ،2030تا  80درصد از فروش
خودروهای وسیله نقلیه باطری خور الکتریکی ،خودروهای الکتریکی سلول سوختی ،خودروهای الکتریکی هیبریدی پالگین یا خودروهای الکتریکی هیبریدی باشد ،در
حالی که در ژاپن این تعداد ممکن است بین  50تا  60درصد باشد(نمودار  .)3در هند و اندونزی نیز این سهم می تواند به  30تا  50درصد برسد.
نمودار.3فروشخودرودرآسیاتاسال 2030بهمدلهایالکتریکیوهیبریدیتغییرخواهدکرد(درصد)
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رفتارهای جدید مصرفکنندگان در حال تغییر دادن الگوهای مصرف است

تغییر از خودروهایی با موتورهای دورنسوز (احتراق داخلی) به خودروهای الکتریکی نه تنها ممکن است به بازیگران خودرو نیاز داشته باشد
تا سبد محصوالت خود را تنظیم کنند ،بلکه احتماالً زنجیره ارزش کل صنعت خودرو را نیز به طور اساسی تغییر میدهد .به عنوان مثال،
انتظار میرود تامینکنندگان باتری نقش مهمتری در زنجیره ارزش ایفا کنند و متعاقباً ممکن است سهم بیشتری از مجموعههای ارزش را به
دست آورند .همانطور که اکوسیستم شارژ خودروهای الکتریکی توسعه مییابد و رقابتیتر میشود ،بازار ممکن است مانند آنچه در چین
مشاهده میشود و چهار بازیگر برتر بیش از  70درصد از سهم بازار را تشکیل میدهند ،تثبیت شود .بازار ،پس از فروش خودرو ،الکتریکی
کردن مجموعه جدیدی از قطعات خودرو را معرفی میکند و به شایستگیها و قابلیتهای فنی جدید نیاز دارد .با این حال ،با توجه به اینکه
هزینههای تعمیر و نگهداری ،برای وسایل نقلیه باتری خور الکتریکی تقریباً  40درصد کمتر از خودروهای موتور احتراق داخلی تخمین زده
میشود ،سود حاصله ممکن است کوچک شود.

رفتارهای جدید مصرفکنندگان در حال تغییر دادن الگوهای مصرف است
 .5برندهایآسیاییدرحالافزایشهستند
برندهای آسیایی سهم بزرگی را از کل فروش خودرو در منطقه (حدود  75درصد در سال  )2019به خود اختصاص دادهاند .این برندها در طول تاریخ از
مرزها عبور کرده و قهرمانان منطقهای بزرگی را ایجاد کردهاند .این پویایی در پنج سال گذشته تقویت شده و بازیگران منطقهای سه درصد از سهم بازار را
به دست آوردهاند .برندهای ژاپنی و کره جنوبی سهم قابل توجهی در تمام بازارهای آسیایی دارند .برندهای ژاپنی بیشترین سهم بازار را در استرالیا ،اندونزی،
ژاپن ،سنگاپور و تایلند به خود اختصاص دادهاند ،در حالی که برندهای کره جنوبی بیشترین سهم را در بازار داخلی خود به عالوه ویتنام دارند .در خارج از
ژاپن و کره جنوبی ،برندهای محلی معموالً سهم بازار کمتری دارند ،به جز در چین که بازیگران محلی بیش از  30درصد از بازار را در اختیار گرفتهاند و
مالزی که سهم آن بیش از  50درصد است.
همچنین به نظر میرسد که برندهای آسیایی در موقعیت مناسبی قرار دارند تا در حوزه خودروهای الکتریکی سود رو به رشدی را بدست آورند .در چین،
سهم فروش خودروهای الکتریکی توسط بازیکنان محلی به  75درصد رسیده و بازیگران بینالمللی اکنون در تالش برای نفوذ به بازار هستند .برای مثال،
در کره جنوبی ،تسال بیشترین سهم بازار را دارد ،اما بازیگران داخلی مانند هیوندای و کیا سهم باالیی از سایر بازارها دارند.

بنگاههای خودروسازی ممکن است نیاز به ترسیم مجدد نقشه رشد مصرف در آسیا داشته باشند
چشمانداز مصرفکنندگان آسیایی در حال تغییر است .افزایش درآمد ،منابع جدید رشد و الگوی مصرف جدید ،بنگاهها را ملزم میکند تا برای رقابت طی
دهه آینده آماده شوند .تحقیقات موسسه  MGIسه اقدام کلیدی را شناسایی میکند که بنگاهها میخواهند در دهه آینده در خدمت به مصرفکنندگان
آسیایی رقابت و پیشرفت کنند:
• نقشه رشد خود را دوباره ترسیم کنید .هر بنگاهی نقشهای از رشد دارد ،اما این نقشه میتواند به راحتی منسوخ شود ،مگر اینکه مدیریت همراه
با تالش هماهنگ برای درک و پایش بازارهای در حال تغییر پویا اقدام کند .بنگاهها ممکن است نیاز به بازنگری نسبت به اینکه که چگونه تقاضا
برای محصوالت و خدمات آنها تکامل مییابد و کدام یک از زوایای رشد ،مربوط به تجارت آنها است ،داشته باشند .در بخش خودرو ،فعاالن میتوانند
با سرمایهگذاری در خدمات اتصال ،سرگرمیهای داخل خودرو ،و رابط با اکوسیستمهای محلی و برنامههای فوقالعاده ،بر روی همگرایی بزرگ
سرمایهگذاری کنند NIO .چین تنها نمونهای از بنگاههایی است که از چندین زوایای جدید رشد ،بهره میبرد .این بنگاه با توسعه دستیارهای مجازی
و وسیله نقلیه باتری خور الکتریکی و با بهینهسازی ترکیب کانال آنها از طریق ایجاد رویکردهای ارتباط مستقیم با مصرفکننده و نمایشگاههای
مجازی ،همانطور که قبالً بحث شد ،انتظارات محلی دیجیتال را برآورده میکند.
• چابکی خود را افزایش دهید .با یک نقشه جدید رشد ،بنگاهها ممکن است مدل عملیاتی چابکتری را اتخاذ کنند .افزایش سرعت نوآوری به
منظور رسیدن سریعتر به بازار؛ توانمندسازی تصمیمگیرندگان محلی ،پرهیز از تصمیمگیری و اجرای متمرکز با هدف درک بهتر تفاوتهای ظریف
بازارهای محلی و حصول اطمینان از آگاهی دیجیتالی هیئت مدیره بنگاه ،از اقدامات الزم است .تخصیص مجدد منابع ممکن است بسیار مهم باشد،
زیرا بازیگران خودرو ممکن است نیاز به تخصیص مجدد سرمایهای قابل توجه به حوزههای رشد و فرصتها ،مانند برقرسانی و وسایل نقلیه داشته
باشند.
• بنگاهها نه تنها باید چابک باشند ،بلکه باید رویکردی باز و شبکهای داشته باشند .در بازارهای متنوع و پویا ،بنگاهها به سختی
میتوانند همه چیز را برای همه مصرفکنندگان فراهم کنند .برای بسیاری ،یک راه امیدوارکننده ممکن است شامل مشارکت و اکوسیستم باشد.
بنگاهها باید بسته به اینکه کدام نقش را میتوانند به طور موثر ایفا کنند ،تصمیم بگیرند که آیا اکوسیستم خود را رهبری کنند یا بخشی از اکوسیستم
موجود باشند .سازندگان تجهیزات اصلی بسته به استراتژی و قابلیتهای مورد نظر به رویکرد روشنی از موقعیت استراتژیک در سراسر اکوسیستم حمل
و نقل و سطح فناوری نیاز دارند.

جمعبندی

 با تنوع مصرفکنندگان منطقه و با تغییرترجیحات و رفتار ،بازار حمل و نقل آسیا
در حال تغییر است.
 ارزش بازار ،دیگر به سطح درآمدیمصرفکنندگان بستگی ندارد و
منحنیهای مصرف جدید در برخی از
دستهها در حال ظهور است.
 فرصتهای قابل توجهی پیش رویبازیگران صنعت خودرو و حملونقل قرار
دارد که الگوهای تغییر مصرف را ردیابی و
درک میکند.
 اکنون زمان بروزرسانی اطالعات دربازارهای مصرف آسیا و ترسیم مجدد
نقشه رشد است.

