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  مقدمه

ابت، افزایش رق موجباست که  ناهموارآهسته و  یبا روند ، ادامه رشدرودخو جهانی صنعت دورنمای

مالی اکثر  هایسنجه برفشار  تداومو در نهایت  ساختاریهای با چالش متناسب اصالحاتتشدید 

 .کنندگان این بخش خواهد شدتأمین فروشان وعمده ،فروشانخردهها به ویژه شرکت

با وجود  ( و2020در سال درصد  -17)رشد  قرار دارد یدر سراشیبی محسوسدر واقع بازار خودرو  
. باز گردداز بحران  رشد پیشبه  2023 سال قبل ازرود تا انتظار نمی افزایش خودروهای الکترونیک،

و  جابجایی در منجر به محدودیت گسترده، 19وید وقرنطینه در سراسر دنیا به دلیل شیوع ک اقدامات
ها شد و بازار خودرو کارخانهنام و ثبت موسساترو، های خودتعطیلی فروشندگان اتومبیل، نمایشگاه

فعالیت  افزایشمنجر به کاهش اقدامات قرنطینه با وجود اینکه  ای سوق داد.سابقهرا به سمت رکود بی
 و بهبازارهای مختلف یکسان نبوده  میانخودرو در  سرگیری تدریجی تقاضایه، اما ازاین بخش گردید

 بستگی خواهد داشت.  رنطینهشدت اقدامات جدید ق
 برخوردار از( و 2019در سال درصد کل بازار 28نوان بزرگترین بازار خودرو )چین به عکشور در 

به لطف پایان زود هنگام  است. ترمطلوباین روند ، محدودیتپس از  در دوران رشد آهنگ باالترین
از وسایل نقلیه عمومی به خودروهای  ی که برای اولین بارخریدارانوجود و  جابجاییهای محدودیت

متوالی از  ششمین ماه چین خودروی بازار 2020آوریل تا سپتامبر  هایماه طی ،شخصی روی آوردند
 این درحالی .رساندمیپایان به  -% 4رشد ساالنه را با  سال جارینهایتاً  و نهاد رشد خود را پشت سر

حتماال ا میلیون واحد خواهد رسید. 28 به تولیددرصد  +12 با رشدبازار مذکور  2021در سال ست که ا
و  یافتهادامه  2020اروپا و ایاالت متحده در نیمه دوم سال بازارهای  درتولید خودرو  روند کاهش

 2021% کاهش خواهند یافت که قسمتی از آن در سال  18% و  23به ترتیب  این مناطقعملکرد ساالنه 
 ،اندبه بلوغ رسیده دلیل تغییر اولویت نیازهای مردمبه  دوی این بازارها هردر واقع  جبران خواهد گردید.

، خرید اتومبیل برای اکثر خانوارها در اولویت اشتغال و دستمزد با وجود دورنمای نامطمئن و نامطلوب
بخش موجب رشد  1استفاده از خودروهای سبز بهکنندگان تمایل مصرفاگر ، حتی گیردمیکمتری قرار 

 روهای الکترونیکی شود.خود
 2019میلیون واحد کمتر از سال  14هان که دستگاه فروش خودرو در سطح جمیلیون  77با کمتر از 

گردش  ای مواجه گردد.این بخش با کاهش قابل مالحظه و حاشیه سود رود گردش مالیبوده، انتظار می
با کاهش قابل نیز  2020این بخش در نیمه اول سال  2مالی و درآمد قبل از بهره، مالیات و استهالک

                                           
 سازگار با طبیعت 1

2 EBITDA 
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، 3برای تولیدکنندگان تجهیزات اولیه خودرو -%47و  -%25به ترتیب ) توجهی مواجه گردیده است
 -%84و  -%40سازی، برای صنعت الستیک -%58و  -%25فروشندگان خودرو، برای  -%70و -28%

 مدیریت نقدینگیها برای حفظ معیارهای مالی و شرکتاین شرایط  تحت .رای اجاره خودرو(ب
های و ظرفیت پرتفویمشاغل و همچنین تعدیل حذف و مجبور به کاهش تعداد پرسنل   ،محدودتر خود

 گذاریهای سرمایهتولیدی خود )از نظر محصوالت/برندها و کشورها( و همچنین تنظیم دقیق برنامه
های انبار و همچنین عرضه سریعتر مدل موجودیکاهش مدت، موثر در کوتاهاز جمله اقدامات  .اندشده

تاکنون حاشیه کمتری ، فروش وسایل نقلیه با آالیندگی کمحاشیه سود  (الف)با این وجود:  .ستا جدید
شیوع کرونا موجب افزایش  (ب) ؛در مقایسه با خودروهای موتور احتراق داخلی ایجاد کرده است

ارتباطات و سازی پیادههای های مربوط به استراتژیریسکبه  مستلزم توجه بیشترشده و  هاهزینه
قابت اتحادیه اروپا، ر CO2 مقررات های مربوط به انطباق باریسک جریمه (ج) ؛باشدمیامین زنجیره ت

یشرفت پمدت برای های میانچالش (د)و را محدود می کند  2020در پایان سال برای رسیدن به هدف 
خودکار همچنان انندگی و ر خودروهای برقی گذاری گسترده و نوآوری دراز طریق سرمایهصنعت 

 وجود دارند.
را در سطح جهان ثبت نموده  بزرگ رشکستگیمورد و 25، بخش خودرو 2020اهه سوم سال سه م در

 متوجه هابخش عمده این ریسک رودانتظار می(. نسبت به دوره مشابه سال قبلافزایش مورد  16است )
بخش ، 34و  2 ردهکنندگان به ویژه تامین کنندگانعرضهفروشان، و عمده )مستقل( فروشانخرده

با  5اول هبه طور متوسط، تامین کنندگان رد .تر باشدکوچکهای برقی و همچنین بخشخودروهای غیر
 ،را دارند الکتریکیبه موتور  موتور احتراقیسیستم  اندازه بزرگ، توانایی تغییرو  داشتن توان قوی مالی

سازندگان خودرو در  .وارد گردد هابر آنفشار بیشتری از سوی سازندگان خودرو رود انتظار میاما 
وابستگی ری آسیایی تولیدکنندگان اروپایی که به باتمدت با مشکل روبرو خواهند شد؛ به ویژه میان

 اند.موفق نشدهخود با روندهای جدید  کسب و کارر تطبیق مدل د ترکلیبیشتری دارند یا به صورت 

 مروری کلی بر صنعت
  در بازارهای 19ید وشیوع کوبازگشت به حالت عادی در فروش وسایل نقلیه سبک پس از 

 ضاحمایت از تقا شده در های اتخاذسیاستبا  توأمبرتر )چین، ایاالت متحده و اروپا( 

 دست دومخودروهای بازار  جانباز ی رقابت قیمت  

 کاهش سریع در خودروهای دیزلی 

  خصوصا  محیط نظارتیگسترش خودروهای الکتریکی به ویژه در اروپا و چین و تغییر سرعت

                                           
3 )Original Equipment Manufacturers (OEM ولید کننده اصلی اجزای خودرو است.ت 
4  suppliersTier II & III (زدیک به خام مانند فلز یا کنندگان مواد خام یا نمینتأ شود وکنندگان قطعاتی که در اتومبیل استفاده میتأمین

 پالستیک(
5 Tier I suppliers شر(ها را مستقیماً بهکت هایی که قطعات یا سیستم OEM کنندعرضه میها.) 
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 (ICE) 6سوزدرونموتورهای  ساخت خودروهای برقی و ممنوعیتتولید برای  یارانه دولت

 ربوط تاریخی فروش و اختالالت م کاهشه خودروسازان و زنجیره تامین در پاسخ ب استراتژی
 19وید وکبه 

 هاتهدیدات احتمالی تعرفه 

  های تحقیق و توسعه، ، افزایش هزینه7جابجاییدر رانندگی خودکار و خدمات جدید نوآوری
 ای، ادغام و مالکیت و مشارکتهزینه سرمایه

 نقاط قوت
 اییجدید جابجکنندگان برای وسایل نقلیه با سوخت جایگزین و خدمات افزایش تمایل مصرف 

 (شهری در چین و وانت در تایلند کوچک های)برای مثال اتومبیل تنوع نیازهای داخلی 

 پشتیبانی از و  نرخ تجهیزات(بودن پایین بازارهای نوظهور )رشد طبقه متوسط، شرایط
 اندازهای میان مدت بازارچشم

  شاسی بلندهای برتر و وسایل نقلیه مدلتقاضا برای (SUV)8 سودآوری و کمک به
 خودروسازان

 طراحی(، تولید و مسائل مربوط به زنجیره تامین متمایزسازی در رسمی فعاالن تخصص( 

 سابقه در این بخش نوآوری بی 

  ر جهان تحقیق و توسعه در سراس گذاری در زمینهسرمایه بهتولیدکنندگان خودرو توجه ویژه 
 

 نقاط ضعف
 های مالیاتی(،ها، معافیتوابستگی فروش خودروهای جدید به اقدامات دولت )یارانه 

ر قیمت در بازاسطح های جاری( و های پولی )هزینه استقراض(، قیمت نفت )هزینهسیاست
 دست دوم.خودروهای 

  آلودگی، انتشار زیست الزاماتتشدید( محیطیCO2 که )ن های سنگیگذاریسرمایه مستلزم
 شود.و منجر به افزایش قیمت خودرو می بوده

 ری، دامنه رانندگی و تهای برقی در کوتاه مدت به دلیل هزینه بااتومبیل 9ارزش پیشنهادی
 گسترش شبکه شارژ

  جوان شهرهای بین نسل پاییندر سنین رانندگی ترویج و  –بلوغ بازار در اقتصادی پیشرفته 
 شود.نجر به رقابت شدید )بر اساس قیمت و نوآوری( میم -بزرگ

                                           
6 Internal Combustion Engines (ICE) 
7 new mobility services 
8 Sports Utility Vehicles 

9 Value proposition :رید خقوه از شما یا گزاره ارزش در واقع دلیلی است که شما در پاسخ به سوال چرا باید مشتری بال رزش پیشنهادیا

 .کند خواهید داد
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 و  10متصلرانندگی مربوط به های آوریها در زمینه فنآپهای فناوری و استارترقابت غول
 خودکار

 بر صنعت 19وید وبحران ک تأثیر شدید 

 بازارهای جهان تمامینام در کاهش ساختاری فروش و ثبت 

  لستانچندین منطقه در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده و انگافزایش ریسک اعتباری در 

 گ تجاریاثرات ثانویه جنباال در زنجیره تأمین جهانی خودرو به ویژه به دلیل  نااطمینانی 

  سودحاشیه تاثیر افزایش قیمت قطعات و تجهیزات خودرو بر 
 

 هازیربخش
وع : تنناشی از رقابت جهانی مواجهند شدیدبا فشار  خودرو تولیدکنندگان: تولید خودرو
اصلی برای  استراتژی کماکانهای عملیاتی و تعدیل هزینه اندازی مدل نوآورانهجغرافیایی، راه

 و و تملکادغام  گذاری،سرمایه های تحقیق و توسعه،هزینه مالی سودآوری و تامین حفظ
 صنعت است. تحولبه معطوف شدن های الزم در مشارکت

ه با و سودآوری باالتری را در مقایس درآمد اغلب رشد کنندگانتأمین: خودرو کنندگانعرضه
ومبیل افزایش محتوای  فناوری در هر ات، خودرو بازار تحول. کنندتجربه میتولیدکنندگان 

  .دباشمی)به عنوان مثال گازوئیل(  هامولفهبه برخی  مندینیاز چشمگیرهمراه با کاهش 

  ریسکارزیابی 

در  تعطیلی چندین کارخانه وبحران سالمت بخش جهانی خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار داده 
نی در پی نااطمینا از سوی دیگر .ه استسراسر جهان در نیمه اول سال موجب کاهش عرضه گردید

کاالی  کنندگان به این نوعو بالطبع تضعیف تمایل مصرف بحران سالمتاقتصادی ناشی از پیامدهای 
 2020ر سال درود انتظار میو  بودهدر حال سقوط تولید خودرو  .نیز متأثر گردیده است تقاضا ،بادوام

 کاهش یابد.درصد  2/21 نیز
از  2020سابقه تولید ناخالص داخلی در سال و پس از انقباض بی 2021رشد اقتصادی در سال احتماال 

بینی موسسه کوفاس تولید ناخالص واقعی جهان در سال در واقع، طبق پیش سر گرفته خواهد شد.
حتی وجود و با این  یابد.میدرصد افزایش  1/5 نیز 2021 و طی سال  کاهش یافتهدرصد  4/4، 2020

انداز بخش چشم. شد نخواهدجبران  2020، ضررهای نیمه اول سال بهبود فروش بخش در صورت
خودرو در قاره آمریکا به ویژه ایاالت متحده )یکی از بازارهای مهم جهانی( به دلیل ضعف کنترل 

 کماکانند، وشگیری در مقایسه با مناطق فوق که بازارهای مهمی برای بخش خودرو محسوب میهمه

                                           
10 connected driving : قلیه و زیرساختها نرانندگی متصل به ارتباط بین وسایل نقلیه )ارتباط وسایل نقلیه به وسیله نقلیه( و بین وسایل

ای بی سیم رد و بدل هدر حین رانندگی متصل ، اطالعات مربوط به ترافیک از طریق فناوری  .ایل نقلیه به زیرساخت( اشاره دارد)ارتباطات وس

 .می شود
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 .نامطمئن است
زیست ت محدودکننده با توسعه وسایل نقلیه الکتریکی و افزایش اقداما بخش خودرو ،عالوه بر این

با افزایش  این در حالیست که حال تحول اساسی است. در کماکان CO2انتشار گاز  محیطی مربوط به
صنعت خودرو ، خودکاربرقی و خودروهای بخش جدید در  فعاالنو ظهور  11تحرک الکترونیکی

هم بیکار خودروسازان سنتی  جدید،های با این چالش در رویارویی .گیردساختار جدیدی به خود می
 کنند.را دنبال میای های تازهمشارکتنمانده و 

 در مناطق مختلف جهان خودروارزیابی ریسک صنعت 

 آمریکای التین منطقه
آمریکای 

 شمالی
اروپای مرکزی 

 و شرقی
 آسیا اروپای غربی

خاورمیانه و 
 ترکیه

 باال باالبسیار  بسیار باال باالبسیار  باالبسیار  باال ریسک
  ،باشد.می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 

 اقتصادی  وضعیت
  خودروبر بخش  19وید وو کجهانی اقتصاد تاثیر منفی بحران 

در  ن بخشی ایهاو نمایندگی جاتمنجر به تعطیلی کارخان در اکثر مناطق جهان شدید اقدامات کنترلی
دت کاهش شدر حقیقت، با توقف ناگهانی تولید خودرو، تعداد وسایل نقلیه به  نیمه اول سال گردید.

مواجه  وارناهمتدریجی اما  یبهبود با 2020سه ماهه دوم  طی مناطق آسیا و اروپای غربی .ه استیافت
موجب  و ردیدهگ هاخانهکارمنجر به بازگشایی اهش یا حذف اقدامات کنترلی، بسته به مورد، ک .اندبوده

رسد ظر میناست، زیرا به  ترمطمئندر ایاالت متحده ناانداز بخش خودرو چشمگردد. بهبود تقاضا می
 .در این کشور وجود دارد 19وید وسالمت ناشی از کبحران کنترل اندکی بر 

یز ن تجاریخودروهای سبک که این امر، شامل  است کاهش یافتهتعداد ثبت نام خودرو در اروپا 

 اند.روبرو بوده تولید شدیدی درآلمان و اسپانیا به عنوان دو تولیدکننده اصلی خودرو، با افت  گردد.می

و  انسبت به چین و اروپ گیریهمهبه دلیل گسترش دیرتر فروش خودروهای سبک در ایاالت متحده 

. ه استودتر بودبسیار محد ن کشورهاای ، در مقایسه بامحدودکنندهاقدامات  توام با تاخیرشروع متعاقباً 

  درصد کاهش فروش را ثبت نموده است. 1/23، 2020این کشور در نیمه اول سال  با این وجود
خودروسازان و  ،محیطیشرایط . در واقع، باشدمی دوره گذارکماکان در در مجموع بخش خودرو 

دهد. پیش از بروز بحران تولیدکنندگان تجهیزات را به سمت توسعه موتورهای الکتریکی سوق می
سایل نقلیه آالینده آغاز شده بود، اما شرایط ، مقررات و استانداردهای جدیدی درخصوص و19ید ووک

که از سال )مقررات  خواستار کاهش اینبرخی از تولیدکنندگان اتومبیل  خاص بهداشتی موجب گردید
تا از جانب نهادهای اروپایی به تعویق انداختن این قوانین  .شوند( در اروپا اجرایی شده است 2020

                                           
1 1 e-mobility 
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احتماال حمایت باشد. در نتیجه نمی پذیرمحیطی امکانبه دلیل شرایط اضطراری زیست 2021سال 
و هیبریدی به  خودروهای برقیهای بخش شد تاعمومی اروپا، چین و ایاالت متحده موجب خواهد 

 یابند.سرعت بهبود 

 این بخش در مناطق مختلفمتفاوت احیای سرعت پیشرفت 
درصد رشد اقتصادی  5/7) رسد که به جز چیناما به نظر نمی ،است در جریانآسیا قاره روند احیای 

برای سایر مناطق چندان قابل توجه  رشداین  ،(2020سال  %1در مقایسه با  2021شده در سال بینیپیش
بر تمایل خانوارها به  ،گیرینگرانی استفاده از وسایل نقلیه عمومی به دلیل همهچین واقع در در  باشد.

های مختلفی دولت مشوق ،به منظور احیای این بخش .است اثر گذاشتهاستفاده از خودروی شخصی 
با سوخت  هایروخود ده شهر این کشور برایدر است. به عنوان نمونه در سطح محلی، در نظر گرفته 

شود. در سطح ملی نیز دولت برنامه یارانه پرداخت می 2020مارس تا دسامبر  ماه نبی شدهفروخته جدید
 .تمدید نموده است 2022های برقی را تا سال کمک مالی خود برای خرید اتومبیل

 7/9با کاهش ، 2020فعالیت اقتصادی در سال  دلیل کاهش مصرف خانوارها، حجمبه در منطقه یورو 
بینی درصدی برای منطقه پیش 7/7ها، رشد با افزایش فعالیت 2021اما در سال  .درصدی روبروست

به دلیل تمدید اقدامات محدودکننده تا اما  ،استتدریجی  این بخشبا این وجود، روند احیای  .شودمی
پیش کمتر از سطح اقتصادی همچنان های شاخص. رودا روند کندتری نسبت به آسیا پیش میب ماه می،

نام برای مثال در فرانسه ثبت .هستند رو به افزایشاما تولید و تقاضا  ،باشندمی19ید واز بحران کو
که درصد افزایش داشته است  2/1نسبت به سال قبل  2020خودرو از سر گرفته شده و در ماه ژوئن 

در  احیاءشرایط  حالاینبا  برای خرید خودرو بوده است. ز آن به دلیل اختصاص یارانه دولتبخشی ا
نسبت به ژوئن  2020برای مثال ثبت نام خودرو در ایتالیا در ژوئن  ایتالیا، اسپانیا و آلمان دشوارتر است.

، 2020شرایط انگلستان نیز نامناسب بوده و در ژوئن سال  درصد کاهش داشته است. 1/23سال قبل 
پرسی همه تحت تأثیر قبال هم این بخش به شدت درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. 35

های گمرکی موجب گردید در حقیقت افزایش تعرفه قرار گرفته بود.پا خروج انگلیس از اتحادیه ارو
از جمله  آنهااز  البته برخی که ها در این کشور نمایندی کارخانهتولیدکنندگان خارجی تهدید به تعطیل

 تهدید خود را عملی نمودند. فورد و هوندا پیشتر
 وارد روزانه مبتالیان پیوستهقاره آمریکا یکی از مناطقی است که به دلیل ضعف مدیریت بحران، تعداد م

ادامه داشته و مانند چین فروش وسایل نقلیه سبک در این کشور نسبتا  ،با این وجود .افزایش یافته است
دالر برای  4000)به طور متوسط . فروشندگان اتومبیل با تخفیف در قیمت یا اروپا سقوط ننموده است

تعطیل هستند و برخی  مچنانه هاعالوه بر این برخی کارخانه دهند.ادامه میبه فروش خود  هر خودرو(
  اند.دیگر نیز هنوز به ظرفیت تولید کامل خود بازنگشته

عمدتا  . این تغییراتاز نظر ساختاری، بخش خودرو در سطح جهانی دستخوش تغییرات اساسی است
شود در میان و بلندمدت بینی میپیشوتورهای برقی بوده و مربوط به انتقال از موتورهای حرارتی به م
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)تولیدکننده 12مانند تسال یفعاالن جدیدورود برقی عمدتاً مربوط به  گسترش حمل و نقل  .ابندادامه ی
در مواجهه ست. در عرصه صنعت خودروسازی ا یشروی دنیافعاالن پدر بین سایر  (وسایل نقلیه برقی

به منظور تحقیق و توسعه انجام داده و بخش گذاری قابل توجهی در اتومبیل سرمایهبا این روند، بخش 
 دهد.جدید، وسایل نقلیه برقی خود را توسعه می افزایش توان رقابتی با فعاالن

و  کتجارت الکترونیاین بخش کمک نموده است. در واقع  به تسریع تحوالت 19وید وبحران ک
دید جهای به شدت توسعه یافته و منجر به ظهور شیوه طی بحران سالمت سازی کلی اقتصاددیجیتال
نوان شود. به عهای توزیع مشاهده میدر بخش خودرو، سازماندهی مجدد کانال گردیده است.مصرف 

 موده است.ن آنالین اجرامثال، تسال استراتژی خود را با بستن مراکز فروش فیزیکی و تمرکز بر فروش 
ی حفظ برا انداز پولو پس کنندهبا انتظارات مصرف انطباق گرفته؛دو هدف را نشانه  خط مشیاین 

 نگیزه دربا ایجاد ا تواندمی موقعیتاین  .19وید وک مربوط بهثبات مالی در شرایط بحران اقتصادی 
و شرکت برای مثال د .تشویق به مشارکت نماید ، آنها راهابا هدف کاهش هزینه تولیدکنندگان سنتی

از  ند نمود.میلیون وسیله نقلیه تجاری خواه 8فورد و فولکس واگن به به طور مشترک اقدام به تولید 
ست، های خدمات فناوری نیز در حال ظهور اسوی دیگر مشارکت بین تولیدکنندگان خودرو و شرکت

 نمایند.نو همکاری میاز جمله همکاری بین گوگل و رنو که برای بهبود فرایندهای صنعتی ر
 

 جهانی و گرمایش آلودگی ضد با افزایش مقررات بخش خودرو مواجهه فعاالن
تانداردها این اسهای سنگین برای مطابقت با گذاریاین اقدامات تولیدکنندگان را مجبور به سرمایه

نده به لیه آالیاستانداردهایی با هدف محدود نمودن فروش وسایل نق 2020در اروپا از ژانویه  نماید.می
 اوگان( از سوی نCO2دی اکسید کرین )اجرا در آمده است. در صورت انتشار بیش از حد مجاز 

 جریمه خواهند شد. ،اندرا رعایت ننموده مقررات ی کهروش، خودروسازانف

                                           
1 2 Tesla 


