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 در ایتالیابرقی موتورسیکلت نگاهی به وضعیت تولید 

 

 

 : مقدمه

بعنوان بزرگترین بازار غیر آسیایی موتورسیکلت،  ایتالیا

تعداد زیادی از مهمترین مناطق جغرافیائی اروپایی است که از 

برای حمل و نقل درون راحت و ارزان را  ،، این وسیله سادهمردم

یکی از  (به معنای زنبور)وسپا  .خود انتخاب کرده اندشهری 

 . رودخوشنام ترین برندهای موتورسیکلت در اروپا به شمار می 

هر  EICMAبزرگترین نمایشگاه اروپائی موتورسیکلت بنام 

ارائه نوآوریهای . ساله در ماه دسامبر در میالن برگزار می گردد

مزیت اصلی این  نو در ساخت موتور و دوچرخه،طراحی های جدید با 

 . نمایشگاه به شمار می رود

+++++++++++++ 

 ,Bimota, MV Agustaمانند موتورسیکلت  یتولیدکننده هابزرگترین 

Benelli, Moto Guzzi , Ducati  تنوع به تولیدات خود هرساله تالش می کنند

ی در حوزه یورو، مال در طول سالهای بحرانبا اینحال . بدهند

بعنوان  .صنعت موتورسیکلت سازی اروپا با کاهش تولید مواجه شد

هزار  000 بالغ بر 9002تولید این وسیله نقلیه در سال نمونه 

  . رسید دستگاه هزار  020به  9002بود که در سال دستگاه 

الیائی هم در ، شرکت های ایت رویآفنبه موازات گسترش  

طراحی و هم در سوخت موتورهای جدید به نوآوری های زیادی دست 

بهمین خاطر ساخت موتورسیکلت و اسکوترهای برقی به . یافته اند

فروش ماشین و موتور اگرچه . موازات گسترش فنآوری پیشرفت نمود

در ایتالیا کاهش یافته است اما صنعت ماشین های دوچرخ 

های الکتریکی و دوچرخه های برقی بخاطر الکتریکی شامل موتور

در . عدم نیاز به بیمه و مجوز و بنزین، رشد مداوم داشته است
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پیاجو شرکت به مالکیت  Moto-Guzzi and Apriliaشرکت طول این سالها، 

Piaggio (وسپاموتورهای  سازنده ) برند دوکاتی و Ducati  هم اکنون

  .ه استدرآمدآلمانی واگن  فولکس آئودی و به مالکیت

شرکت های ژاپنی نیز در صنعت موتورسیکلت سازی این کشور 

ندا با تولید موتورهای متوسط یک سوم وشرکت ه .حضور فعال دارند

 . بازار ایتالیا را در تسخیر خود گرفته است

 : شرکت های سازنده موتورسیکلت در ایتالیامهمترین 

Aprilia ،Benelli ،Beta Motor ،Bimota ،Borile ،CR&S ،Ducati ،

Energica Motor, Company ،Fantic Motor ،Ghezzi & Brian ،Gilera ،Italjet ،

Minarelli (engines only) ،Moto Guzzi ،Moto Morini ،Motobi ،MV Agusta  ،

Cagiva ،Paton ،Segoni Special ،Piaggio ،Terra Modena ،TM Racing ،

Vertemati ،Vyrus 

 

 

 5102وسایل دوچرخ در ایتالیا در سال و فروش وضعیت تولید 

جدول زیر نشان دهنده وضعیت تولید موتور های دوچرخ و 

 9000در مقایسه با سال . دوچرخه های پدالی در ایتالیا می باشد

تولید . بیشترین رشد را داشته اند 123ccتولید موتورهای تا 

 . درصد کاهش نشان داده است 00دوچرخه نیز بیش از 

بین المللی موتورسیکلت و وسایل دوچرخ  در جریان نمایشگاه 

بعنوان ، این کشور  9002 دسامبر در ( Eicmaایکما )ایتالیا 

هم در زمینه ( درصد بازار 02)هم در بخش فروش  پابازار اصلی ارو

 . شده است معرفی( درصد تولید اروپا 20)تولید

الکتریکی به دوچرخ وسایل حمل و نقل تولید  9002 ژوالیدر 

نسبت به مدت مشابه سال  رشد این بخش. رسیده است دستگاه 0409

دوچرخه های الکتریکی نیز فروش . بوده است% 0040بالغ بر  قبل

 22آنها توانستند . رده اندکوبی داشته و تولیدشان را دوبرابر خ

صادرات آنها هم  به . هزار دوچرخه الکتریکی به فروش برسانند

ارزش  .دهد درصدی را نشان می022بوده که رشد  دستگاه 02200میزان 

 . میلیون یورو بوده است 222فروش تولیدات بالغ بر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aprilia
https://en.wikipedia.org/wiki/Benelli_%28motorcycles%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_%28motorcycle_manufacturer%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Bimota
https://en.wikipedia.org/wiki/Borile
https://it.wikipedia.org/wiki/CR%26S
https://en.wikipedia.org/wiki/Ducati
https://en.wikipedia.org/wiki/Energica_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Fantic_Motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghezzi_%26_Brian
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilera
https://en.wikipedia.org/wiki/Italjet
https://en.wikipedia.org/wiki/Minarelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Moto_Guzzi
https://en.wikipedia.org/wiki/Moto_Morini
https://en.wikipedia.org/wiki/Motobi
https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Agusta
https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Agusta
https://en.wikipedia.org/wiki/Cagiva
https://en.wikipedia.org/wiki/Paton_%28motorcycles%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Segoni_Special
https://en.wikipedia.org/wiki/Piaggio
https://en.wikipedia.org/wiki/Terra_Modena
https://fi.wikipedia.org/wiki/TM_Racing
https://it.wikipedia.org/wiki/Vertemati
https://en.wikipedia.org/wiki/Vyrus
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گزارش داد که در ماه اکتبر بازار  9002نوامبر  9رویتر در 

رشد داشته وقفه تور بطور بی وایتالیائی وسایل دوچرخ و مفروش 

 000072تعداد فروش  9002در ده ماهه ژانویه تا اکتبر . است

  .دهد درصدی را نشان می 0042چرخ ثبت شده است که رشد ود دستگاه

بعنوان اتحادیه تولیدکنندگان موتورسیکلت در گزارشی  آنکام

 9002سال  اول شش ماه سی سی در 20رشد تولید دستگاههای باالی 

. برآورد کرده است درصد 07را نزدیک نسبت به مدت مشابه سال قبل 

در  9002در سال دوچرخ  042244002 بر اساس همین گزارش از کل فروش

 . گاه دوچرخه الکتریکی بوده استدست 224072، بالغ بر ایتالیا

چند مدل اصلی بعنوان موتورهای الکتریکی به بازار عرضه 

در است که  Tacita T-Raceمدل جدید یکی از مدل های معروف . شده است

 . بعنوان موتور الکتریکی به بازار معرفی شد 9002سال 

نیز اسکوترهای برقی تولید  (شرکت مادر وسپا) شرکت پیاجو

 شامل مدل هایی چون  دیگر ورژن های تولیدی در ایتالیا .کند می

genovese EcoMission, quelli di Vectrix, Govecs ed Etropolis مدل های  .می باشند

نیز از دیگر مدل های طراحی شده در این شرکت  تا آر، سایجدید 

 بشمار می رود

 قرار دارد CRP Groupکه تحت مالکیت  Energicaیکا ژبرند انر

از تکنولوژی پرینت سه مهمترین مدل موتورهای الکتریکی است که 

بعدی برای طراحی آنچه که سریع ترین و گران ترین ماشین هاست 

این شرکت دارای نمایندگی هایی در اروپا و . استفاده می کند

بخشی از شرکت مادر در مودنا پرینت سه بعدی . آمریکا می باشد

http://www.veicolielettricinews.it/delocalizzazione-inversa-eco-mission-compiuta/
http://www.veicolielettricinews.it/govecs-s3-4-3-video/
http://www.veicolielettricinews.it/etropolis-retro-uno-scooter-elettrico-per-tutti-video/
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 .برای طراحی های خود استفاده می کند Windformاست که از مواد 

را طراحی  Eva نرژیکا نیز مدل های جدید تحت عنوان تجاریشرکت ا

 .و به بازار عرضه کرده است

 
 : روابط با ایرانزمینه های بررسی 

درصد وسایل نقلیه مورد  2براساس آمار شهرداری تهران ، 

استفاده در تهران را موتورسیکلت های بنزینی تشکیل می دهند 

و  بودهها در جدول متهمان آلودگی هوا صدر نشین  موتورسیکلتاما 

با جثه کوچک بیش از یک چهارم آلودگی هوای تهران را تولید می 

بهمین خاطر تالش برای جایگزین کردن این موتورسیکلت ها با . کند

موتورسیکلت های برقی می تواند یکی از راههای مبارزه با 

ه بالغ بر صد ها هزار موتور هرسال .آلودگی هوای تهران باشد

اری می شود که سهم موتورهای برقی بسیار پائین ذبنزینی شماره گ

 .می باشد

ایتالیا یکی از کشورهایی است که در زمینه از سوی دیگر 

بوده های مختلف با ایران دارای روابط تجاری و اقتصادی گسترده 

رهای دارای توانمندیهای سطح باال برای تولید مشترک موتو و

  .الکتریکی می باشد

  همکاری  فرصت هایو نقاط قوت 

  

ایتالیا بخصوص با برند  آمده استگزارش این که در همانطور

یکا یکی از مهمترین تولید کنندگان موتورهای الکتریکی در ژانر

رشد برای  باالترین نرخ هایاین کشور یکی از . جهان می باشد

 . سترا در اروپا دارای الکتریکی اتولید و فروش موتوره

نقاط قوت 
 همکاری 

سابقه بسیار خوب در تولید 
 موتورهای بنزینی و الک تریکی

قابلیت تولید با 
 برند جهانی

خصوصی بودن صنعت 
 موتورسیکلت سازی در ایران

شرایط مناسب در 
داخل ایران از نظر 

گمرک و سرمایه 
 گذاری 
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بهمراه دیگر کمپانی های تولید دوچرخه و  کمپانی انرژیکا

تحقیق های خوبی برای بهتر شدن این نوع  موتور الکتریکی

موتورسیکلت ها انجام داده است که با برندهای معروف دنیا 

 . همسانی می کند

در کنار این مزیت می توان به ساختار سازمانی مناسب و 

تنوع تولیدات . رکت های ایتالیائی نیز اشاره کردخوشنامی ش

آنها در تولید انواع موتورهای الکتریکی چه در بخش جاده ای ، 

مسابقه، ورزشی و داخل شهری کمک می کند تا از این مزیت بتوان 

  .نهایت استفاده را برد

از سوی دیگر در ایران دو فاکتور اصلی وجود دارد اول 

رای این نوع موتورها صفر می باشد و اینکه تعرفه وارداتی ب

بالطبع یک امر مزاحم در تولید داخلی است اما نکته قابل ذکر 

این جاست که علیرغم تعرفه صفر گمرکی قیمت این موتورها به سه 

تولید در . یا چهاربرابر قیمت اصلی در بازار به فروش می رسد

قیمت ). ندداخل می تواند دست واسطه گران و سودجویان را کوتاه ک

است و با توجه دالر  200تا  000های برقی بین  واقعی موتورسیکلت

صفر بودن تعرفه گمرکی واردات این نوع موتورسیکلت نباید  به

سه یا چهاربرابر ، در حالی که قیمتی غیرمتعارف باشدقیمت آنها 

درصورت تولید ارزانتر در ایران، می توان امید . بفروش می رسد

ها شکسته شده و باعث ترغیب مردم به استفاده از داشت که قیمت 

 (.آن شود

وابسته به بخش یکلت سازی در ایران سصنعت موتوردوم اینکه 

، این امر می واحدهای بزرگ تولیدی دولتیخصوصی است و برخالف 

اجتناب در جذب سرمایه گذاری مشترک و تواند فضا را برای تسریع 

 .روکراسی معمول فراهم آوردواز ب

 : و نقاط ضعف همکاری در این زمینه چالشها

ایتالیا همانند چالشها و نقاط ضعف همکاری میان ایران و 

. دیگر زمینه های همکاری با سرمایه گذاران خارجی می باشد

حقوقی، ساختار صنعتی، تامین مالی، نبود چالشهای عمومی مانند 

 .از این دست موانع محسوب می گردد...فرهنگ مصرفی و

باعث شده که است بنزین قیمت در این بخش اولین چالش  اما

وجود انگیزه های کافی برای تهیه و خرید موتورسیکلت های برقی 

علیرغم تالش شهرداری ها و دولت برای مبارزه با . نداشته باشد

ی از سوی این و یا حتی بسته های تشویق آلودگی هوا، هیچ اجبار

ی هاسیکلت د کردن تردد موتورنهادها برای ممنوع کردن و یا محدو

  .بنزینی صورت نمی گیرد
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 چالش اول گران بودن تولید متاثر ازدومین چالش که 

در  . نسبت به تولید موتورسیکلت های بنزینی است موتورهای برقی

کارخانه مونتاژ و تولید موتور سیکلت  ۲۲۸ در داخل کشور ۰۸دهه 

 40تنها درحال حاضر به گفته مسئوالن  حال آنکه وجود داشت

تولید  مشکالت عمدهاین امر نشاندهنده . تولیدکننده وجود دارد 

در مورد کارخانه های تولید موتورهای برقی نیز . استدر کشور 

دو کارخانه موجود در ایران بعلت عدم  .وضع به همین منوال است

 . استقبال به تعطیلی کشانده می شوند یا شده اند

از کشورهای چین و هند نیز مزید بر علت  واردات ارزان قیمت

بیشترین سهم صادرات موتور به ایران  درصد 90با  چین. شده است 

 را دارد 

 
 
 

 

 

 


