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اقتصاد جهانی به شدت وابسته به صنعت خودرو است.
صنعت خودرو ،به دالیل متعددی برای اقتصاد جهانی و رفاه حاصل از آن ،ضروری استت .یکتی از ایتد دالیتل،
پیوند گسترده اید صنعت با صنایع باالدستی (مانند صنعت فوالد و مواد شیمیایی) و صنایع پاییددستی (مانند
خدمات پس از فروش) است که منجر به رشد اقتصادی میشود.
اشتغال در صنعت خودرو نیز بر اقتصاد تاثیر ویژهای دارد .نزدیک به  14میلیون نفر در اروپا 8 ،میلیتون نفتر در
ایاالت متحده و  5میلیون نفر در چید ،در اید بخش مشغول به کار هستند.
عالوهبر ایدها ،گردش مالی حاصل از صنعت خودرو در اروپا بیش از  7درصد تولیتد ناختالم ملتی ،در ایتاالت
متحده  3-3.5درصد و در چید  10درصد از تولید ناخالم کلی داخلی را تشکیل میدهد.

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

تولید جهانی وسایل نقلیه موتوری در سالهای  2002تا 2019

(هزار عدد)

در ستتال  ،2019حتتدود  67میلیتتون
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 10کشور با بیشترین تولید خودرو در گذر زمان براساس گزارش OTCA
براساس دادههتای ستازمان بتیدالمللتی تولیدکننتدگان
وسایل نقلیه موتوری ،طی سالهای گذشتته رتهتهبنتدی

کشورهایی که بیشترید تعتداد اتومهیتل تولیتد شتده را
دارند تغییر چشمگیری کرده استت .بته عنتوان نمونته،
چید در سال  1999حتی در بید  10کشور پیشتگا در

تولیتتد ختتودرو نهتتوده استتت؛ امتتا در ستتال  2009رتهتته
نخست را کس

کرده و موقعیتت ختود را نیتز در ایتد

سالها حفظ کرده است .عالوه بر اید ،فاصله بید چید
با تولیدکننده بعدی ،یعنتی ااپتد ،جالت

توجته استت.

چید در سال  2019حدود  21میلیتون اتومهیتل تولیتد
کرده ،در حالیکه ااپد حدود  8.3میلیون دستگاه تولیتد
کرده است.
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تعداد فروش خودروهای سواری در کشورهای آسیایی ()2019

منطقه آسیا و اقیانوسیه 60 ،درصتد جمعیتت جهتان را تشتکیل متیدهتد .بستیاری از
کشورهای منطقه از جمله چید و هند ،کشتورهایی بتا رشتد ستریع جمعیتت هستتند؛
بنابراید پیشرفت اقتصاد و صنایع در آسیا دور از انتظار نیست.
در صنعت ختودرو در آستیا تعتدادی از کشتورها چتون ااپتد ،چتید و کتره جنتوبی ،رقهتای
قدرتمندی هستند .شرکت تویوتا در ااپد در سال  ،2019به عنتوان دومتید خودروستاز
بزرا جهان تعیید شد .کشورهای فیلیپید ،ویتنا و مالزی نیز در سالهتای اخیتر رشتد
چشمگیری در فروش خودروهای سواری تجربه کتردهانتد .الهتته افتزایش نگرانتیهتا در
خصوص تغییرات آب و هوایی و آسی های محیطزیستی و برنامههای ارائه شده نشان

میدهند خودروسازان آسیایی نیز در مسیر تولید خودروهای الکتریکی قد های مهمی بر
داشتهاند.
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روند تولید خودروهای سواری در ایران

(هزار دستگاه)

آمارهای متفاوتی از حجم تولید و فتروش ختودرو
در ایران ارائه میگردد .ایران بزرگترید بازار خودرو
در خاورمیانه را دارد .انتظتار متیرود بتا توجته بته

جمعیتتت  80میلیتتونی ایتتران و پیرشتتدن ناوگتتان
حمل و نقل از طرفی و کاهش تحریمهای ظالمانه
و ارائه مدلهتای جدیتد ختودرو ،شتاهد افتزایش
تقاضا و تولید در سالهای آتی باشیم.
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مقایسه فروش جهانی  10خودروساز بزرگ در سالهای  201۸و 2019
در نمودار روبهرو 10 ،خودروساز بزرا جهان در ستالهتای  2018و 2019
به چشم میخورند .گتروه خودروستازی فتولکس واگتد (فتولکس واگتد،
آئودی ،بوگاتی ،المهورگینی ،بنتلی ،پورشته و  )...بتا فتروش حتدود 10.9
میلیون دستگاه در جایگاه اول قرار دارد .برند تویوتا متعلق به تویوتا موتتور
ااپد تقریها  10درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده است و بعتد از
فولکس واگتد در رده دو قترار دارد .رنتو ،نیستان و میتسوبیشتی کته در
سالهای گذشته به شرکای تجاری تهتدیل شتدهانتد نیتز از جایگتاه دو در
 2018به جایگاه سو در  2019تنزل کردند.
از بییین  10خودروسییاز بییزرگ  ۴خودروسییاز در
منطقه آسیا قیرار دارنید و ویدود  ۳۳میلییون از
فیییروش خیییودرو در سیییال  2019را بیییه خیییود
اختصاص دادهاند.

2019
2018
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(هزار دستگاه)

درصد تغییرات در فروش شرکتهای بزرگ خودروساز ()2019-201۸
بازار خودروهای مسافری ،تحت تاثیر توزیع ثروت در یک کشور قرار دارد
و به عنوان یک شاخم مناس در ثهات مالی شناخته میشتود .کتاهش
فروش تعداد خودرو در یک کشور میتواند نشاندهنده حرکتت اقتصتاد
آن کشور به سمت رکود باشد.

گروه فولکس واگد در ستال  ،2019حتدود  10.9میلیتون ختودرو تولیتد و
نسهت به سال قهل رشد  %1.3را تجربه کرده است .حدود  10.7میلیتون از
خودروهای تولید شده در فولکس واگد را خودروهای سواری و حدود 242
هزار دستگاه از خودروها را محصوالت تجاری تشتکیل متیدهنتد .مطتابق
گزارش ارائه شده توسط فولکس واگد ،تیگتوان و پولتو از پرفتروشتترید
اتومهیلهای اید سازنده در سال  2019بودهاند.
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فروش خودرو توسط سازندگان به درصد در سال 2020
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صنعت خودروسازی و کرونا
در یک سال گذشته ،شرکتهای خودروساز در سراستر
جهان به منظور رعایت بهداشتت و ایمنتی مجهتور بته

تعطیلی یا کاهش فعالیتهای خود شدند.
خردهفروشیها و تامیدکنندگان قطعات چندید هفتته
تعطیل بودند و افراد زیادی درآمتد و شتغل ختود را از

دست دادند .همه اید عوامتل دستت بته دستت هتم
دادند تا میزان خرید و فروش جهانی خودرو ،در ستال
 2020بید  20تا  30درصد کاهش پیدا کند.
کارشناسان جهانی تخمید میزنند بتر استاس منطقته
جغرافیایی بید  2تا  4سال زمان نیاز است تتا صتنعت
خودروسازی به روال قهل از همهگیری کرونا بازگردد.
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همهگیری کرونا چه تاثیری در فروش اتومبیل در سراسر جهان داشت؟
بحران کرونا در سال  2020تاثیر چشمگیری بر بازارهای بیدالمللی خودرو داشته است .تعداد خودروهای سواری فروخته شتده در  27کشتور عوتو اتحادیته
اروپا در  2020در مقایسه با سال قهل  %24کاهش یافته است .چید با کاهش  6.1درصدی نسهت به سال  ،2019کمترید میزان کاهش فروش ختودرو را
داشته است.
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2
-26.7

همهگیری کرونا ،چالشهای جدیتدی در صتنعت ختودرو بوجتود آورده استت .بته
طوریکه تولید خودرو در نیمه ابتدای سال  30 ،2020درصد کاهش پیدا کرد.
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چهار چالش عمده در زنجیره ارزش خودرو در مواجهه با بحران کووید19-

1

تامید محدود قطعات خودرو :با شیوپ ویروس کرونتا ،تتامیدکننتدگان در سراستر جهتان،
خطوط تولید را قرنطینه یا به طور کامل خاموش کردند .عالوه بر اید ،محتدودیتهتای قتانونی و
تجاری (مانند بسته شدن مرزها) نیز منجربه افزایش کمهود قطعات شد.

2
3

4

تعطیل شدن تولید :تامید محدود قطعات و استراتژی تولید به موقتع ،بته همتراه کتاهش
نیروی کار برای جلوگیری از شیوپ بیشتر کرونا ،تولیدکنندگان را به سمت تعطیتل کتردن تولیتد
سوق داد.
کاهش سرمایه در گردش :در نتیجه کاهش تقاضا ،ورودی وجه نقد نیز کاهش پیدا کترد؛
در حالیکه دستمزدها و بدهیهای کوتاهمدت پرداخت نشده بودند .در نهایتت خختایر نقتدی در
عرض چند ماه به اتما میرسد.

کاهش فروش در خودروهای جدید :اقدامات سیاسی اعمال شده برای مهار ویروس ماننتد
منع رفت و آمد ،تعطیلی کارخانهها و دفاتر فروش ،اخراج کارگران و به دنهتال آن توتعی وضتع
معیشتی مرد  ،منجربه کاهش تعداد فروش خودرو شد.
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کارشناسان درباره تاثیر کرونا بر صنعت خودروسازی چه میگویند؟
بزرگرتین بحران

چالش تامین

بحتتتران کرونتتتا ،احتمتتتاال
بزرگترید بحرانی است کته
تاکنون بر صتنعت ختودرو
تاثیرگذار بوده است.

حتی اختالل در یک قسمت از زنجیره
تامید ،میتواند باعث کتاهش تولیتد
خودرو در ایاالت متحده شود .ما برای
ساخت ماشید به تما قطعتات نیتاز
داریم .با  %99.9نمیتوان کار کرد.

پروفسور فابینفنگ رئیس OICA

کریستید ایچک
معاون رئیس مرکز تحقیقات خودرو

Fu Binfeng

Kristin Dziczek

چالش تقاضا

چالش سودآوری

مشتتکل اصتتلی در تقاضتتا استتت.
متترد اکنتتون ماشتتید خریتتداری
نمیکنند و انتظار میرود کتاهش
فتتروش بتتر درآمتتد خودروستتازان
تاثیرگذار باشد.

بتتازار ختتودروی اروپتتای
غربی ،حداقل بته حتدود
 10سال زمان نیاز دارد تا
به سال  2019برسد.

فیدنتیس
تحلیلگر تحقیقات خودرو
Fidentiis

پروفسور دودنهاور
مدیر مرکز تحقیقات خودروی آلمان
Prof. Ferdinand Dudenhoeffer
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تاثیر طوالنیمدت کووید19-بر شرکتهای خودروسازی براساس گزارش دیلویت

تامیدکننتدگانی کته بتا مشتکالتی در نقتدینگی مواجته
هستند ،ممکد است در اثر نامناست شتدن وضتعیت
بازار تسلیم شوند و اختالل گستترده و فاجعتهبتاری در
کل اکوسیستم خودرو بوجود آورند.

کاهش طوالنی مدت تقاضای مصرف کنندگان به دلیل اجترای
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.

شرکتهای اتومهیلسازی ممکتد استت مجهتور شتوند بترای
ادامه کار ،سرمایه ختود را بترا ی حمایتت از تکنولتوایهتای
پیشرفته و تحقیق و توسعه به کار گیرند.

احتماال مقتدار قابتل تتوجهی بازستازماندهی در بختش
خرده فروشی خودرو نیاز باشد زیرا فروشندگان در تغییر
شرایط تقاضا سریع عمل نمیکنند.
تصمیمات استراتژیک بترای ختروج از بازارهتای بتدون ستود
جهانی و بخش خودرو تستریع متیشتود و بتا استتداللهتای
منطقی میزان تولید به طور قابل توجهی کاهش مییابد.
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کرونا یک فرصت برای صنعت خودروسازی
همه سازندگان قطعات خودرو و خودروسازان در اید بحران مشکالتی را تجربه کردهاند؛ اما پاسخها به اید مشکالت یکسان نهتوده استت.
برخی ترجیح دادهاند که کمترید تغییرات را ایجاد کنند اما برخی دیگر از اید فرصت برای پیشرفت و نوآوری استفاده کتردهانتد .تغییترات
بوجود آمده براثر بحران کووید ،19-فرصتهایی را برای خودروسازان بوجود آورده است:

برقراری ارتباطات و تعامالت
مجازی
کووید ،19-شرکتها را مجهور به استفاده
از ابزارهای ارتهاطی بیشتری کرد و اید
یک فرصت برای خودروسازان بود که
تجربه جدیدی از طریق ویدیوکنفرانس یا
پیا رسانها تجربه کنند .بعالوه ،از آنجا
که اکثر نمایشگاههای اتومهیل در سال
 2020لغو شدند ،بسیاری از خودروسازان،
عرضه خودرو جدید را به صورت آنالید
انجا دادند .برای مثال ،هیوندا ،االنترا
 2021را در کمپید ویدیویی آنالید با
حوور  800000نفر عرضه کرد.

پذیرش تجارت الکرتونیک
فروش خودرو یکی از معدود مشاغلی
بود که تا قهل از همهگیری در برابر
خرید و فروش آنالید مقاومت کرده
بود .کرونا یک فرصت برای صنعت
خودرو است که قابلیتهای فروش
الکترونیکی خود را بههود بخشد.
تحقیقات نشان داده افرادی که
خریدهای خود را به صورت آنالید
انجا میدهند در اید دوره از 25
درصد به  50درصد افزایش یافتهاند.

دورکار
ی

مانند سایر صنایع ،خودروسازان نیز
امکان دورکاری را برای کارکنان خود
فراهم کردند .الهته اید نگرانی وجود
داشت که دورکاری منجر به افت
بهرهوری کارکنان شود؛ اما درنهایت
مشخم شد که کار از راه دور عالوه
بر افزایش بهرهوری کارکنان ،مزایای
بالقوه دیگری را نیز فراهم میکند.
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 ۵گام در دوران کرونا
پیامدهای کووید 19-در ستطح جهتان بتی ستابقه استت .امتا

سرمایهگذاری در فناوریهای خودران ،یتک چتالش
جدی برای همه تولیدکنندگان و تتامیدکننتدگان در
صنعت خودروسازی است .بنابراید منطقتی استت
که فعاالن اید صنعت به جای رقابت با یکدیگر ،بته
همکاری بپردازند.

همهگیری ویروس کرونا سرعت پیشرفت در برخی بخشهای

در حال حاضر مشتریها بیش از هر زمان دیگتری،
از شتتهکههتتای فتتروش آنالیتتد استتتفاده متتیکننتتد.
استفاده از شهکه های آنالیتد بته طتور متوستط 13
درصد رشتد داشتته استت و  70درصتد از کتاربران
تمایل دارند که پس از بههود شرایط نیتز بته تعامتل
آنالید خود ادامته دهنتد .بنتابراید حوتور در ایتد
شهکهها میتواند یک مزیت رقابتی باشد.

بهینهسازیدارایی
بامشارکتهای
اسرتاتژیک

صنعت خودرو را که از چند سال پیش آغاز شده بتود ،تستریع
کرده است 5 .گا در ایتد بحتران بترای خودروستازان کمتک
کننده خواهد بود:
اکنون که بسیاری از کارخانهها تعطیتل و افتراد زیتادی
دورکار هستند ،فرصت مناسهی برای معرفی روشهای
مناس برای مدیریت سود و زیان است .برای نمونه با
ایجاد مکان کار منعط و درنتیجه کتاهش محتل کتار
فیزیکی ،بخشی از هزینههای عملیتاتی سترمایهگتذاری
میشود.

پذیرشبودجه
مبتینبرصفر

گامهای
کمککنندهبه
خودروسازاندر
بحرانکووید19-

ایجادزنجریهتامین
انعطافپذیر
در همان ابتدای همهگیری مشخم شد که زنجیتره
تتتامید چقتتدر پیچیتتده و شتتکننده بتتود .وابستتتگی
روزافزون به منابع تامید یک کشور میتوانتد منجتر
به بروز اختالالت شود.

تمرکزبر
شبکههای
دیجیتال

تغیریمسریبه درمواقعی که پول نقد کمیاب و عتد اطمینتان بته
جریانهایمکرر آینده زیاد است ،مشتریان در پتیشخریتدها متردد
هستند .اما از پیشنهادهای کوتاهمتدت کته سترمایه
درآمدی
قابل توجهی نمی خواهد ،استقهال می کننتد .بحتران
کووید 19-باعتث شتده کته مشتتریان از تعهتد بته
سرمایه گذاری های کالن خودداری کنند و بته دنهتال
انعطافپذیری بیشتر باشند.
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بحران کرونا ،تاثیر قابل تتوجهی بتر تمتا صتنایع تولیتدی داشتته استت .امتا برختی صتنایع

آسی های بیشتری را تجربه خواهند کرد .مطالعات ایپسوس ( )Ipsosنشان داده کته کرونتا
ممکد است تقاضای مشتریان اتومهیل را به طور دائمی تغییر دهد و برخی از عادات جدیتد -
همچون استفاده از خودروهای شخصی به جای حمتل و نقتل عمتومی -ادامته پیتدا کنتد .در
شرایط نامناس

بازار فعلی ،شناسایی آسی پذیریهای زنجیره تامید و منابع تامید مواد قابل

اطمینان ،میتواند به تولیدکنندگان در مقابله با بحران کمک کند.
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