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یتل،  یکتی از ایتد دال  . صنعت خودرو، به دالیل متعددی برای اقتصاد جهانی و رفاه حاصل از آن، ضروری استت 
مانند )ع پایید دستی و صنای( د و مواد شیمیاییالمانند صنعت فو)اید صنعت با صنایع باالدستی پیوند گسترده

. است که منجر به رشد اقتصادی می شود( خدمات پس از فروش

میلیتون نفتر در   8میلیون نفر در اروپا، 14نزدیک به . اشتغال در صنعت خودرو نیز بر اقتصاد تاثیر ویژه ای دارد
.میلیون نفر در چید، در اید بخش مشغول به کار هستند5ایاالت متحده و 

ایتاالت  تولیتد ناختالم ملتی، در    درصد7اروپا بیش از عالوه بر اید ها، گردش مالی حاصل از صنعت خودرو در 
.از تولید ناخالم کلی داخلی  را تشکیل می دهددرصد10چید و در درصد 3-3.5متحده 

.تاقتصاد جهانی به شدت وابسته به صنعت خودرو اس

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



(هزار عدد)2019تا2002تولید جهانی وسایل نقلیه موتوری در سال های 

میلیتتون 67، حتتدود 2019در ستتال 
ختتودروی ستتواری در سراستتر جهتتان 

اپی تولید شد و برای دومید ستال پیت  
. بتتازار جهتتانی رونتتدی نزولتتی داشتتت
روندی کته شتیوپ پانتدمی کرونتا در    

آن را تشدید کرده و نرخ2020سال 
رشتتد فتتروش منفتتی در بستتیاری از   
بازارهتتای بتتزرا جهتتانی را موجتت    

.گردید

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است
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ارشکشور با بیشترین تولید خودرو در گذر زمان براساس گز10

گان براساس داده هتای ستازمان بتید المللتی تولیدکننتد     
 بنتدی  وسایل نقلیه موتوری، طی سال های گذشتته رتهته  

د شتده را  کشورهایی که بیشترید تعتداد اتومهیتل تولیت   
نته،  بته عنتوان نمو  . دارند تغییر چشمگیری کرده استت 

کشور پیشتگا  در  10حتی در بید 1999چید در سال 
رتهتته 2009؛ امتتا در ستتال تولیتتد ختتودرو نهتتوده استتت

نخست را کس  کرده و موقعیتت ختود را نیتز در ایتد     
چید عالوه بر اید، فاصله بید. سال ها حفظ کرده است

. تبا تولیدکننده بعدی، یعنتی ااپتد، جالت  توجته است     
میلیتون اتومهیتل تولیتد   21حدود 2019چید در سال 

د میلیون دستگاه تولیت 8.3کرده، در حالیکه ااپد حدود 
.کرده است

OTCA

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



(2019)تعداد فروش خودروهای سواری در کشورهای آسیایی 

بستیاری از  . درصتد جمعیتت جهتان را تشتکیل متی دهتد      60منطقه آسیا و اقیانوسیه، 
؛ کشورهای منطقه از جمله چید و هند، کشتورهایی بتا رشتد ستریع جمعیتت هستتند      

.بنابراید پیشرفت اقتصاد و صنایع در آسیا دور از انتظار نیست
، رقهتای  ااپتد، چتید و کتره جنتوبی    در صنعت ختودرو در آستیا تعتدادی از کشتورها چتون      

، به عنتوان دومتید خودروستاز    2019شرکت تویوتا در ااپد در سال . قدرتمندی هستند
یتر رشتد   کشورهای فیلیپید، ویتنا  و مالزی نیز در سال هتای اخ . بزرا جهان تعیید شد

ر الهتته افتزایش نگرانتی هتا د    . چشمگیری در فروش خودروهای سواری تجربه کترده انتد  
شان و برنامه های ارائه شده نخصوص تغییرات آب و هوایی و آسی  های محیط زیستی

همی بر می دهند خودروسازان آسیایی نیز در مسیر تولید خودروهای الکتریکی قد  های م
.داشته اند

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



(هزار دستگاه)روند تولید خودروهای سواری در ایران 

آمارهای متفاوتی از حجم تولید و فتروش ختودرو   
درو ایران بزرگترید بازار خو.  در ایران ارائه می گردد
انتظتار متی رود بتا توجته بته      . در خاورمیانه را دارد

میلیتتونی ایتتران و پیرشتتدن ناوگتتان 80جمعیتتت 
از طرفی و کاهش تحریم های ظالمانهحمل و نقل

و ارائه مدل هتای جدیتد ختودرو، شتاهد افتزایش      
.تقاضا و تولید در سال های آتی باشیم

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



(هزار دستگاه)2019و  201۸خودروساز بزرگ در سال های 10مقایسه فروش جهانی 

2019

2018

2019و 2018خودروساز بزرا جهان در ستال هتای   10در نمودار روبه رو، 
فتولکس واگتد،   )گتروه خودروستازی فتولکس واگتد     . به چشم می خورند

10.9ود بتا فتروش حتد   ...(  آئودی، بوگاتی، المهورگینی، بنتلی، پورشته و  
ویوتا موتتور  برند تویوتا متعلق به ت. میلیون دستگاه در جایگاه اول قرار دارد

درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است و بعتد از 10ااپد تقریها 
در رنتو، نیستان و میتسوبیشتی کته    . فولکس واگتد در رده دو  قترار دارد  

و  در سال های گذشته به شرکای تجاری تهتدیل شتده انتد نیتز از جایگتاه د     
.تنزل کردند2019به جایگاه سو  در 2018

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است

خودروسییاز در ۴خودروسییاز بییزرگ  10از بییین 

میلییون از  ۳۳منطقه آسیا قیرار دارنید و ویدود    

را بیییه خیییود  2019فیییروش خیییودرو در سیییال  

.اختصاص داده اند



(2019-201۸)درصد تغییرات در فروش شرکت های بزرگ خودروساز 

ار دارد بازار خودروهای مسافری، تحت تاثیر توزیع ثروت در یک کشور قر
اهش کت . و به عنوان یک شاخم مناس  در ثهات مالی شناخته می شتود 

اد فروش تعداد خودرو در یک کشور می تواند نشان دهنده حرکتت اقتصت  
.آن کشور به سمت رکود باشد

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است

ختودرو تولیتد و   میلیتون  10.9، حتدود  2019گروه فولکس واگد در ستال  
میلیتون از  10.7حدود . را تجربه کرده است% 1.3رشد نسهت به سال قهل 

242خودروهای تولید شده در فولکس واگد را خودروهای سواری و حدود 
مطتابق . هزار دستگاه از خودروها را محصوالت تجاری تشتکیل متی دهنتد   

 تترید  گزارش ارائه شده توسط فولکس واگد، تیگتوان و پولتو از پرفتروش   
.بوده اند2019اتومهیل های اید سازنده در سال 



2020فروش خودرو توسط سازندگان به درصد در سال 
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6.4% 6.2% 5.6%

6.3% 4.5% 3.1%
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. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است

حاظ شرکت تویوتا جایگاه نخست را از ل
تته  حجم تولیدات از فتولکس واگتد گرف  

.است



صنعت خودروسازی و کرونا

ر در یک سال گذشته، شرکت های خودروساز در سراست 
جهان به منظور رعایت بهداشتت و ایمنتی مجهتور بته    

. تعطیلی یا کاهش فعالیت های خود شدند
فتته  خرده فروشی ها و تامید کنندگان قطعات چندید ه

تعطیل بودند و افراد زیادی درآمتد و شتغل ختود را از    
همه اید عوامتل دستت بته دستت هتم      . دست دادند

دادند تا میزان خرید و فروش جهانی خودرو، در ستال  
. پیدا کنددرصد کاهش 30تا 20بید 2020

طقته  کارشناسان جهانی تخمید می زنند بتر استاس من  
زمان نیاز است تتا صتنعت   سال 4تا 2بید جغرافیایی 

.خودروسازی به روال قهل از همه گیری کرونا بازگردد

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است
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2020فروش به میلیون در 
2019تغییرات به درصد در فروش نسهت به 

؟همه گیری کرونا چه تاثیری در فروش اتومبیل در سراسر جهان داشت

کشتور عوتو اتحادیته    27تعداد خودروهای سواری فروخته شتده در  . تاثیر چشمگیری بر بازارهای بید المللی خودرو داشته است2020بحران کرونا در سال 
، کمترید میزان کاهش فروش ختودرو را  2019درصدی نسهت به سال 6.1چید با کاهش . کاهش یافته است% 24در مقایسه با سال قهل 2020اروپا در 

.داشته است

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



بته  . همه گیری کرونا، چالش های جدیتدی در صتنعت ختودرو بوجتود آورده استت     
.درصد کاهش پیدا کرد30، 2020طوریکه تولید خودرو در نیمه ابتدای سال 

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



19-یدوچهار چالش عمده در زنجیره ارزش خودرو در مواجهه با بحران کو

1

2

3

4

هتان،  با شیوپ ویروس کرونتا، تتامید کننتدگان در سراستر ج    : تامید محدود قطعات خودرو
نی و عالوه بر اید، محتدودیت هتای قتانو   . خطوط تولید را قرنطینه یا به طور کامل خاموش کردند

.نیز منجربه افزایش کمهود قطعات شد( مانند بسته شدن مرزها)تجاری 

کتاهش  تامید محدود قطعات و استراتژی تولید به موقتع، بته همتراه   : تعطیل شدن تولید
یتل کتردن تولیتد    نیروی کار برای جلوگیری از شیوپ بیشتر کرونا، تولیدکنندگان را به سمت تعط

.  سوق داد

کترد؛  ا در نتیجه کاهش تقاضا، ورودی وجه نقد نیز کاهش پید: کاهش سرمایه در گردش
در در نهایتت خختایر نقتدی   . در حالیکه دستمزدها و بدهی های کوتاه مدت پرداخت نشده بودند

.عرض چند ماه به اتما  می رسد

ویروس ماننتد  اقدامات سیاسی اعمال شده برای مهار :کاهش فروش در خودروهای جدید
وضتع  توتعی  آن ، تعطیلی کارخانه ها و دفاتر فروش، اخراج کارگران و به دنهتال  آمدمنع رفت و 

.معیشتی مرد ، منجربه کاهش تعداد فروش خودرو شد

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



؟ویندمی گخودروسازی چهکارشناسان درباره تاثیر کرونا بر صنعت 

بتتازار ختتودروی اروپتتای   
غربی، حداقل بته حتدود   

ا سال زمان نیاز دارد ت10
.برسد2019به سال 

پروفسور دودنهاور 
مدیر مرکز تحقیقات خودروی آلمان

.مشتتکل اصتتلی در تقاضتتا استتت
متترد  اکنتتون ماشتتید خریتتداری 
نمی کنند و انتظار می رود کتاهش 
فتتروش بتتر درآمتتد خودروستتازان 

.تاثیرگذار باشد

فیدنتیس
حلیلگر تحقیقات خودروت

یره حتی اختالل در یک قسمت از زنج
یتد  تامید، می تواند باعث کتاهش تول 

ما برای. خودرو در ایاالت متحده شود
از ساخت ماشید به تما  قطعتات نیت  

.نمی توان کار کرد% 99.9با . داریم

د ایچکیکریست
معاون رئیس مرکز تحقیقات خودرو

بحتتتران کرونتتتا، احتمتتتاال 
کته  بزرگترید بحرانی است

و تاکنون بر صتنعت ختودر  
.تاثیرگذار بوده است

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است

OICAرئیس فابینفنگپروفسور 

Prof. Ferdinand Dudenhoeffer

چالش سودآوری

Kristin Dziczek

چالش تقاضاچالش تامین

Fu Binfeng

بزرگرتین بحران

Fidentiis



بر شرکت های خودروسازی براساس گزارش دیلویت19-تاثیر طوالنی مدت کووید

جترای  کاهش طوالنی مدت تقاضای مصرف کنندگان به دلیل ا
قوانید منع رفت و آمد در کشتورهای مختلت ، باعتث رکتود    
جهانی شده و به مرور زمان تتاثیر قابتل تتوجهی بتر درآمتد و     

.سودآوری خودروسازها دارد

شرکت های اتومهیل سازی ممکتد استت مجهتور شتوند بترای     
ادامه کار، سرمایه ختود را  بترا ی حمایتت از تکنولتوای هتای      

.پیشرفته و تحقیق و توسعه به کار گیرند

تصمیمات استراتژیک بترای ختروج از بازارهتای بتدون ستود     
جهانی و بخش خودرو تستریع متی شتود و بتا استتدالل هتای       

. دمنطقی میزان تولید به طور قابل توجهی کاهش می یاب

مواجته  تامید کننتدگانی کته بتا مشتکالتی در نقتدینگی     
ت هستند، ممکد است در اثر نامناست  شتدن وضتعی   

اری در بازار  تسلیم شوند و اختالل گستترده و فاجعته بت   
.کل اکوسیستم خودرو بوجود آورند

احتماال مقتدار قابتل تتوجهی بازستازماندهی در بختش     
تغییر خرده فروشی خودرو نیاز باشد زیرا فروشندگان در

.شرایط تقاضا سریع عمل نمی کنند

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



دورکار
ی

برقراری ارتباطات و تعامالت
مجازی

کرونا  یک فرصت برای صنعت خودروسازی

. وده استت همه سازندگان قطعات خودرو و خودروسازان در اید بحران مشکالتی را تجربه کرده اند؛ اما پاسخ ها  به اید مشکالت یکسان نهت 
تغییترات  . رده انتد برخی ترجیح داده اند که کمترید تغییرات را ایجاد کنند اما برخی دیگر  از اید فرصت برای پیشرفت و نوآوری استفاده کت 

:، فرصت هایی را برای خودروسازان بوجود آورده است19-بوجود آمده براثر بحران کووید
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خودکارکنانبرایرادورکاریامکان
جودونگرانیایدالهته.کردندفراهم
افتبهمنجردورکاریکهداشت

درنهایتاماشود؛کارکنانبهره وری
عالوهدورراهازکارکهشدمشخم

ایمزایکارکنان،بهره وریافزایشبر
.دمی کنفراهمنیزرادیگریبالقوه

ادهاستفبهمجهورراشرکت ها،19-کووید
دایوکردبیشتریارتهاطیابزارهایاز

کهبودخودروسازانبرایفرصتیک
یاویدیوکنفرانسطریقازجدیدیتجربه

نجاآازبعالوه،.کنندتجربهپیا  رسان ها
السدراتومهیلنمایشگاه هایاکثرکه

ان،خودروسازازبسیاریشدند،لغو2020
آنالیدصورتبهراجدیدخودروعرضه
ااالنترهیوندا،مثال،برای.دادندانجا 
ابآنالیدویدیوییکمپیددررا2021
.کردعرضهنفر800000حوور

یمشاغلمعدودازیکیخودروفروش
ربرابدرهمه گیریازقهلتاکهبود

کردهمقاومتآنالیدفروشوخرید
تصنعبرایفرصتیککرونا.بود

فروشقابلیت هایکهاستخودرو
.دبخشبههودراخودالکترونیکی
کهافرادیدادهنشانتحقیقات
آنالیدصورتبهراخودخریدهای

25ازدورهایددرمی دهندانجا 
.دیافته انافزایشدرصد50بهدرصد

الکرتونیکپذیرش تجارت 

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است



گامهای
کمککنندهبه
خودروسازاندر

19-بحرانکووید

تمرکزبر
شبکههای
دیجیتال

پذیرشبودجه
مبتینبرصفر

بهینهسازیدارایی
بامشارکتهای

اسرتاتژیک

تغیریمسریبه
جریانهایمکرر

درآمدی

در حال حاضر مشتری ها بیش از هر زمان دیگتری،  
. از شتتهکه هتتای فتتروش آنالیتتد استتتفاده متتی کننتتد

13استفاده از شهکه های آنالیتد بته طتور متوستط    
درصتد از کتاربران   70درصد رشتد داشتته استت و    

عامتل  تمایل دارند که پس از بههود شرایط نیتز بته ت  
بنتابراید حوتور در ایتد    . آنالید خود ادامته دهنتد  

.شهکه ها می تواند یک مزیت رقابتی باشد

ه درمواقعی که پول نقد کمیاب و عتد  اطمینتان بت   
آینده زیاد است، مشتریان در پتیش خریتدها متردد   

ایه اما از پیشنهادهای کوتاه متدت کته سترم   . هستند
حتران  ب. قابل توجهی نمی خواهد، استقهال می کننتد 

باعتث شتده کته مشتتریان از تعهتد بته       19-کووید
ال سرمایه گذاری های کالن خودداری کنند و بته دنهت  

.انعطاف پذیری بیشتر باشند

سرمایه گذاری در فناوری های خودران، یتک چتالش   
ان در جدی برای همه تولیدکنندگان و تتامید کننتدگ  

ت بنابراید منطقتی است  . صنعت خودروسازی است
یگر، بته  که فعاالن اید صنعت به جای رقابت با یکد

.همکاری بپردازند

ره در همان ابتدای همه گیری مشخم شد که زنجیت 
گی وابستتت. تتتامید چقتتدر پیچیتتده و شتتکننده بتتود 

نجتر  روزافزون به منابع تامید یک کشور می توانتد م 
.به بروز اختالالت شود

ادی اکنون که بسیاری از کارخانه ها تعطیتل و افتراد زیت   
 های دورکار هستند، فرصت مناسهی برای معرفی روش

نه با برای نمو. مناس  برای مدیریت سود و زیان است
ر ایجاد مکان کار منعط  و درنتیجه کتاهش محتل کتا   

ذاری فیزیکی، بخشی از هزینه های عملیتاتی سترمایه گت   
.می شود

امتا  . ستطح جهتان بتی ستابقه استت     در 19-کوویدپیامدهای 
 های  برخی بخشهمه گیری ویروس کرونا سرعت پیشرفت در 

ریع خودرو را که از چند سال پیش آغاز شده بتود، تست  صنعت 
گا  در ایتد بحتران بترای خودروستازان کمتک      5. کرده است

:کننده خواهد بود

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است

نایجادزنجریهتامی
انعطافپذیر

گام در دوران کرونا۵



نایع امتا برختی صت   . بحران کرونا، تاثیر قابل تتوجهی بتر تمتا  صتنایع تولیتدی داشتته استت       
کرونتا  نشان داده کته مطالعات ایپسوس. آسی  های بیشتری را تجربه خواهند کرد

-جدیتد  ممکد است تقاضای مشتریان اتومهیل را به طور دائمی تغییر دهد و برخی از عادات
در . ادامته پیتدا کنتد   -همچون استفاده از خودروهای شخصی به جای حمتل و نقتل عمتومی   

امید مواد قابل شرایط نامناس  بازار فعلی، شناسایی آسی  پذیری های زنجیره تامید و منابع ت
.اطمینان، می تواند به تولیدکنندگان در مقابله با بحران کمک کند

. هرگونه کپی برداری با ذکر منبع یا بازنشر کل گزارش بالمانع است. تمام حقوق متعلق به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا است

(Ipsos)
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 https://www.rolandberger.com

 https://carsalesbase.com
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 https://industryeurope.com
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