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  مقدمه

، )EVs(1علیرغم افزایش فروش خودروهای برقیرود روند احیای بازار جهانی خودرو، انتظار می

 بحران تقاضای جهانی با 2020این صنعت که در سال  توان گفت. در حقیقت میآهسته و دشوار باشد

کمبود تراشه، افزایش  ناشی از های عرضهبا محدودیتناهمگون توأم روند رشدی اکنون با  ،مواجه بود

چنین در . روبروستجهانی  زنجیره تأمیندر  ی موجود)فوالد، پالستیک( و تنگناها هاقیمت نهاده

های ساختاری، چالشهای موردنیاز به دلیل تعدیل ، ضمن تشدید زمینه رقابت و افزایششرایطی

 کنندگانعرضه آنتر از فروشان و مهمعمده فروشان/ها، به ویژه خردهمالی اکثر شرکت هایشاخص

داشته و قرار  خودروسازان در موقعیت بهتری این در حالیست که. تحت فشار قرار خواهد گرفت

 .خود را کاهش دهندبر درآمد و حاشیه سود  های واردهفشارخود، محصوالت تنظیم ترکیب  با توانندمی

خواهد  یجا رب 2021سال  دررا رشد محدودی ول سال، در نیمه ا بهبود چشمگیرعلیرغم بازار خودرو 

درصدی  به ویژه در چهار بازار  27، فروش جهانی خودرو با افزایش 2021در نیمه اول سال  شت.گذا

 39به  درصد در ژاپن( 12درصد در اروپا و  28درصد در ایاالت متحده،  29درصد در چین،  26برتر )

در مقایسه با رقم رشد این رسید.  افزایش نسبت به ابتدای سال( میلیون دستگاه 2/8میلیون دستگاه )

نه جهانی منجر به محدودیت گسترده زمانی که قرنطی بسیار قابل توجه است؛ 2020سال ضعیف  عملکرد

و  گردیدها ثبت نام و کارخانه هایینمایندگها، خودرو، نمایشگاه هایگاهفروش تعطیلیو  حمل و نقل

گرچه با  .سوق داد میلیون واحدی( -5/12درصدی یا  -14)رشد  ایسابقهه رکود بیبازار خودرو را ب

درصد  -19درصد کاهش نسبت به فصل قبل و  -18) نیز 2021در سه ماهه سوم  فروشافت وجود 

 رشد ضعیفی را در نیمه دوم سال ثبت خواهدصنعت این ، کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته(

 میلیون دستگاه 81)فروش خودروهای جدید در سطح جهان ، 2021رای سال بشود میبینی پیشکرد. 

رشد محدودی ، در حالی که تمام بازارهای برتر در بهترین حالت، درصد رشد داشته باشد 4 (فروش

برخی بازارهای داخلی  ( و+ درصد2+ درصد، اروپا 7+ درصد، ایاالت متحده 3چین را تجربه نموده )

 . (درصد -4درصد و هلند  -6 بلژیک درصد، -4 آلمانمواجه خواهند بود )منفی با رشد نیز 

توأم با شیوع دوباره  کهاست یی در کشورها 19-کووید های شدید، محدودیتیکی از علل این امر

تقاضا  امر،کنند که این اتخاذ میرا  گیرانه و غیرقابل گذشت()سخت 2«تحمل صفر»ویکرد ، رویروس

                                           
1 Electric Vehicles 
2  Zero Tolerance approach 

 

  2021در سال  خودروصنعت  جهانی چشم انداز
  اویلر هرمس و کوفاسبه نقل از موسسات 

 

 

 

 مدیریت ریسک
 

 

 
 

 صنایع گزارش
 



 

 

 

 
2 

 صندوق ضمانت صادرات ايران

www.egfi.ir 1400 بانآ 

، نیز مهمتر علت. یا مانند چین کاهش داده استآس ویژه در بازارهای کلیدی نوظهوررا بهعرضه نیز و 

مجبور به  ،کنندگانمصرفمناسب علیرغم تقاضای که خودروسازان را  ستهاهادیتشدید کمبود نیمه

 است. نموده کاهش تولید خودرو در همه کشورها 

گذاری را به خودروسازان این عدم تطابق جهانی بین عرضه و تقاضا بخشی از قدرت قیمت خوشبختانه 

های ناشی از کاهش و زیان هاهزینه نهادهافزایش حدودی دهد تا گرداند و به آنها فرصت میباز می

لیست ر حاداین . جبران کنند ،حداقل تا زمانی که میزان موجودی انبار به سطح معمول برسدرا تولید 

نشان  از خودگذشته در مقایسه با سال عملکرد مالی خوبی  2021در نیمه اول سال خودرو  که صنعت

به ل نسبت به ابتدای سا کل بخش قبل از کسر بهره و مالیات گردش مالی و سود کهطوری به ؛داد

 . نمود+ درصد رشد 180+ درصد و 43ترتیب 

ی تا امل منفسایر عوتضعیف و  عادیبه سطح تراشه  تأمین یعنی بازگشت تدریجی اصلیدر سناریوی 

 5/89ه ب رشد ساالنهدرصد  10فروش خودروهای جدید با  شودبینی میپیش، 2022پایان نیمه اول سال 

غم رشد علیرو  ( برسد2021نسبت به سال  یلیون دستگاهم 5/8افزایش ) 2022میلیون دستگاه در سال 

 اقی بماند.باز همه گیری در اکثر کشورها تر از رشد ساالنه پیش همچنان پایینفروش خوردوهای برقی، 

عمده فروشان و مهمتر از آن  ،)مستقل( فروشانخرده متوجهها ای از ریسکر این زمینه، بخش عمدهد

مصون نیستند،  نیزبه ویژه خودروسازان اروپایی  خودروسازانمدت در میان خواهد بود.کنندگان تامین

ر دمدل های تجاری خود را  نتوانندیا  بیشتر شدههای آسیایی بستگی آنها به باتریچنانچه وابه ویژه 

درصدی انتشار  60کاهش طرح  و «سبز»به خودروهای  گانکنندمصرف فزاینده  تمایلجهانی با  سطح

 همراه رود نفوذ خودروهای برقیانتظار می .سازگار نمایند 20303تا سال  اتحادیه اروپا دی اکسید کربن

 15-20 به  2021درصد در سال   10-8 طیفاز های بسیار متنوع در بازارهای منطقه مدل ی ازبا ترکیب

 .افزایش یابد 2025سال  درصد در

 مروری کلی بر صنعت

 کمبود تراشه استمرار و میزان 

 به صورت پراکنده یا جهانی احتمال شیوع دوباره ویروس 

 های حمل و نقلها، شامل بهای انرژی و هزینههر گونه افزایش در قیمت نهاده 

 ادوام کننده و تمایل/ظرفیت آنها برای خرید کاالهای بتمام عوامل موثر در اطمینان مصرف

 اجتماعی بیکاری(های انداز، تنشقیمت مانند اتومبیل )دستمزد، پسگران

  یارانه عمومی پرداخت گسترش خودروهای الکترونیکی و تغییرات در محیط نظارتی خصوصا

                                           
3  Fit for 55 Plan  
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 موتورهایساخت ممنوعیت  همچنین و ، قوانین انتشار دی اکسید کربنبرای خودروهای برقی

 4 (ICE) سوزدرون احتراقی
 

 نقاط قوت

 این جدید کنندگان برای وسایل نقلیه با سوخت جایگزین و خدمات افزایش تمایل مصرف

  صنعت

 ای اجرهای دولت، گذار به وسایل نقلیه کم آالینده )مشوق برای تسهیلهای حمایتی سیاست

 (ییبنازیر هایطرح

  یجایگزین و افزایش تقاضا برایقدیمی شدن قطعات خودرو در بازارهای پیشرفته 

  و پشتیبانی از جهیزات(بودن نرخ ت)رشد طبقه متوسط، پایینزارهای نوظهور باشرایط 

 میان مدت بازار  اندازهایچشم

 (ایاالت متحدههای شهری در چین و وانت در نوع نیازهای محلی )برای مثال اتومبیل 

 شاسی بلندهای برتر و وسایل نقلیه تقاضا برای مدل (SUV)5  سودآوری و کمک به

 خودروسازان

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

 بهبود فروش صنعت در سراسر جهان  

 سابقه در بخشنوآوری بی 

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

 نقاط ضعف

 گسترش  با پذیری آنسیبجهانی و تشدید آبه نوسانات زنجیره تامین تولید  بخش وابستگی

 )تراشه، باتری(های اصلی نهادهبه ویژه  و وابستگی 6ه هنگام نیازبتولید سیاست کارگیری به

 ای هها، معافیتدولتی )یارانه بازدارنده و وابستگی فروش خودروهای جدید به اقدامات

یمت های جاری( و سطح ق)هزینههای پولی )هزینه استقراض(، قیمت نفت مالیاتی(، سیاست

 در بازار خودروهای دست دوم

 و  طی شده مسافتری، تهای برقی در کوتاه مدت به دلیل هزینه بااتومبیل 7ارزش پیشنهادی

 گسترش شبکه شارژ

                                           
4 internal combustion engines (ICE) 

5 Sports Utility Vehicles 
6  Just in time model 
7 Value proposition 
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  آلودگی، انتشار  الزاماتتشدید( زیست محیطیCO2 که )ین های سنگگذاریسرمایه مستلزم

 .شودو منجر به افزایش قیمت خودرو می بوده

 هرهای ش نسل جوانسنین پایین بین  در رانندگیو ترویج  بلوغ بازار در اقتصادهای پیشرفته

 رقابت شدید )بر اساس قیمت و نوآوری(  و بروز بزرگ

 مربوط به رانندگی متصل و  هایآوریها در زمینه فنآپهای فناوری و استارترقابت غول

 8خودکار

  بر صنعت 19ید وشدید بحران کوتاثیر 

 ها به عنوان نهاده اصلی صنعت خودروهایکمبود نیمه 

 تجاری جنگاثرات ثانویه به دلیل  جهانی خودرو به ویژه نجیره تامیننااطمینانی باال در ز 

 سود حاشیه تاثیر افزایش قیمت قطعات و تجهیزات خودرو بر 

 

 هازیربخش

 جهان  در سطح هاشهکمبود ترا در ارتباط بامدت کنونی : عالوه بر مسائل کوتاهخودرو ولیدت

شار فخودرو با  زنجیره تامین از جمله حمل و نقل، تولیدکنندگانموجود در  هایگلوگاهو 

مواجه  های نوآورانهاندازی مدلراه و نوع جغرافیاییناشی از ت رقابت جهانی شدید ناشی از

و تأمین مالی دآوری سو استراتژی اصلی برای حفظ کماکانهای عملیاتی و تعدیل هزینه بوده 

در معطوف  الزم هایو مشارکت ادغام و تملک ،گذاریهای تحقیق و توسعه، سرمایههزینه

ار سیستم تأمین برق و خدمات نقلیه جدید تا رانندگی خودک در عرصهشدن به تحول صنعت 

 باشد.می

 )و  درآمد اغلب رشد فروشندگان خودرو ،19پیش از شیوع کووید  :خودرو عرضه )فروش

 دهدشواهد کنونی نشان میکردند. اما تجربه میسودآوری باالتری را در مقایسه با تولیدکنندگان 

نیز از آن پس و  همتضرر گردیدگیری از همهکه آنها از نظر گردش مالی و سودآوری بیشتر 

تری ، فروشندگان دست اول موقعیت مالی قویمیانگینبه طور ند. اهسود کمتری را تجربه نمود

 رند؛ امابرخوردا برای گذار از موتور احتراقی به الکتریکی یبهترتوان مدیریت  از و داشته

 ،خودرو بازار تحول .همچنان ادامه یابد تولیدکنندگان خودرو جانبرود که فشار از انتظار می

 هامولفهبه برخی چشمگیر نیازمندی همراه با کاهش افزایش محتوای  فناوری در هر اتومبیل 

                                           
8 connected driving: زیرساختها و قلیهن وسایل بین و )نقلیه وسیله به نقلیه وسایل ارتباط (نقلیه وسایل بین ارتباط به متصل رانندگی 

بدل  و رد سیم بی ایه فناوری طریق از ترافیک به مربوط اطالعات ، متصل رانندگی حین در .دارد اشاره) زیرساخت به نقلیه وسایل تارتباطا)

 شود. می
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ه خودروهای احتراقی و همچنین که فعالین صنعت در عرض باشدمی)به عنوان مثال گازوئیل( 

 دهد.فروشندگان خرد را در معرض ریسک قرار می

  ارزیابی ریسک

تصادهای از اقیابد که عمدتاً به تدریج از بحران سالمت بهبود می صنعت جهانی خودرو 2021در سال 

لیل ده به عرض در بخش از سوی دیگر، بهبود گیرد.نشأت میاروپا  تاحدیآمریکای شمالی و  آسیا،

در برخی ا و خودروسازان رروبروست با مشکل  کماکان 2020ها از پایان سال کمبود جهانی نیمه هادی

ول ا، سودآوری این بخش در سه ماهه توقف خط تولید نموده است. با این وجودبه مجبور مواقع 

هانی، جدر سطح  درصد بود. 75/0در حالی که در شش ماه گذشته تنها  ،درصد رسید 7/1 رقم به 2021

ه رشد ک هدرصد افزایش یافت 50سال قبل  دوره مشابه نسبت به 2021تولید خودرو در سه ماهه دوم 

ل در پایان سا نیز افزایش فروش جهانی خودرو .رقم خواهد زد 2021رای کل سال درصدی ب 4/11

اشی تا حدی نو  باشدمی 2019ه که همچنان کمتر از سطح مشابه سال گردیدبرآورد درصد  9 ،2021

های فروش خودرو 2021در سه ماهه دوم . شایان ذکر آنکه است (EV) از فروش خودروهای الکتریکی

 .داده استدر اروپا را تشکیل  از کل فروش درصد 5/37 برقی

سابقه تولید انقباض بی و پس از 2021در سال  یجهان رشد اقتصاد ،بر اساس نظر موسسه کوفاس

که فروش صنعت با این وجود، در حالیافزایش خواهد یافت.  6/5 تا ،2020ر سال ناخالص داخلی د

قتصاد اجدید، بر های در نتیجه اعمال محدودیتخودرو رو به بهبود است، تهدید موج جدید ویروس و 

 .جهان و صنعت خودرو به طور یکسان فشار می آورد

 محدودکنندهافزایش اقدامات  الکتریکی و بخش خودرو با توسعه وسایل نقلیهعالوه بر این، 

این در حالیست که با  کماکان در حال تحول اساسی است. CO2محیطی مربوط به انتشار گاز زیست

برقی و جدید در بخش خودروهای  ظهور فعاالنو 9الکترونیکی تکنولوژی استفاده از وسایلفزایش ا

، های جدیدویارویی با این چالشگیرد. در رخودکار، صنعت خودرو ساختار جدیدی به خود می

 کنند.ای را دنبال میهای تازهخودروسازان سنتی هم بیکار نمانده و مشارکت
 در مناطق مختلف جهان خودروارزیابی ریسک صنعت   

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

                                           
 الکتریکی و خودروهای هیدروژنی شامل خودروهای تمام الکتریکی، هیبریدی   9

 اسیفیکپ -آسیا منطقه
اروپای مرکزی و 

 شرقی

آمریکای 

 التین

خاورمیانه و 

 ترکیه

آمریکای 

 شمالی
 اروپای غربی

 باال باال باال باال باال باال ریسک
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 اقتصادی  وضعیت

 است. ودبقویا رو به بهش خودرو ، بخدر شرایط کنونیها علیرغم کمبود نیمه هادی

ایاالت متحده و سیاست  درهای تشویقی اجرای بستهناشی از بهبود اقتصاد آمریکای شمالی و چین، 

است. اما در  ی بخش را احیا نمودهتقاضا گردیده و بخش تولید منجر به تقویتدر چین، پولی تطبیقی 

ظر در ابتدا به ن به تأخیر افتاده است.بخش  این بهبود شدن اقدامات محدودکننده،اروپا به دلیل طوالنی

ها، به عنوان کمبود نیمه هادیاما ، باشندرسید تولیدکنندگان آماده پاسخگویی به این تقاضای فزاینده می

صنعت را دشوارتر این ، بهبود بسیاری از صنایع دیگر( نهاده اصلی بخش تولید خودرو )و همچنین

ولید در سال جاری جبران کمبود همچنان ادامه دارد، زیان ناشی از ت این از آنجایی که نموده است.

بهای خودرو این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت کاالها منجر به افزایش  نخواهد نشد.

وضوح به ، بهبود کلی بخش های جدید سالمتلبته منوط به محدودیتو ا با این حال .استگردیده 

تولید ، 2021در سه ماهه اول چین درصدی  3/18رشد اقتصادی استثنایی  به دلیل .شوددیده می

و  درصد افزایش یافت 80 ،2021بسیار جلوتر از سایر کشورها، در سه ماهه اول  این کشورخودروی 

 روند این در حالیست که همراه شد. 2020دی نسبت به سه ماهه اول درص 400یش از با رشد فروش ب

 نبوده ، مطلوبدوره قبلها، همانند د نیمه هادیمدتاً به دلیل کمبوع 2021سه ماهه دوم  تولید بخش در

 . پاسخگوی تقاضای باال باشد نتوانست و

درصد  73 ،2021ماهه اول گرچه فروش در سه . است رو به بهبود با سرعتی کمتر در اروپا، این بخش

است.  2019سال  رقم مشابه درصد کمتر از 22ایش داشته، اما دوره مشابه سال گذشته افز نسبت به

سهم خودروهای الکتریکی فروخته شده در کشورهای مختلف اروپایی در سال  شایان ذکر است که

 .های قوی به طور قابل توجهی افزایش یافته استبه دلیل انگیزه 2021

درصد نسبت به دوره مشابه سال  138، 2021در آمریکای شمالی، تولید خودرو در سه ماهه دوم سال 

بایدن در ایاالت متحده بسته مشوق دولت  ناشی از اجرایتقاضای قوی به قبل افزایش یافته، که 

 ها قرار دارد.نهادهدر معرض کمبود  کماکاناین صنعت گرچه  گردد؛بازمی

تولیدکنندگان و موجود، شرایط  واقعدر ت. ش دستخوش تحول بزرگی اسعالوه، این بخبه 

مقررات ، 2021سال  دهد.سعه موتورهای الکتریکی سوق میتو سمت کنندگان تجهیزات را بهتامین

، کمیسیون اروپا نمونهبه عنوان  تشدید گردید. خودروهای سواری جدید CO2 انتشارحاکم بر 

با هدف دستیابی به حمل و نقل  2035و دیزلی جدید را از سال  ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی

های هیبریدی و الکتریکی به . در نتیجه، بخشپیشنهاد کرده است 2050کامالً کربن زدایی شده تا سال 

خواهند مندی از حمایت عمومی به ویژه در اروپا، چین و ایاالت متحده، به سرعت بهبود دلیل بهره
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 یافت. 

توان در تمام نقاط جهان مشاهده روش خودروهای برقی و دست دوم، بهبود این بخش را میبا افزایش ف

درصد  30این کشور با در برگرفتن  2021تولید سال و در چین قوی بوده  بخش خودرو بهبود کرد.

نقلیه وسایل استفاده از  برآورد گردیده است. نگرانی 2019بیشتر از سال درصد  9/0 حجم جهانی،

. به منظور تقویت اثر گذاشته است خرید خودرو بر تمایل خانوارها به نیز گیری به دلیل همه عمومی

 2022هایی مانند یارانه برای خرید خودروهای برقی تا سال فعالیت این بخش، مقامات دولتی مشوق

 یای دولتهیارانه و در پی اعمال باشدمی 2021تولید در سال  احیایشاهد  . اروپا نیزانددر نظر گرفته

فروش خودروهای غیراحتراقی روبرو شده با افزایش گیرانه زیست محیطی، و اجرای مقررات سخت

علیرغم کمبود  قابل مشاهده است. به عنوان مثال،صنعت نیز فعاالن مالی  عملکردبهبود کلی در  است. 

درصد باالتر از سطح  46 را 2021در سال  خود درآمد خالص 10«استالنتیس» ها، کمپانینیمه هادی

 مشابه سال قبل گزارش نمود. 

و از موتورهای  است از دیدگاه ساختاری، بخش خودرو در سطح جهانی دستخوش تغییرات اساسی

تغییر این  کند. بر اساس نظر کوفاسالکتریکی حرکت میموتورهای حرارتی به سمت استفاده بیشتر از 

جدیدی مانند  عمدتاً به فعاالن تحرک الکترونیکی ظهور دارد. ادامهو بلندمدت  در میانساختار 

. در کننده وسایل نقلیه الکتریکی و از رهبران جهانی این صنعت مرتبط استبه عنوان تولید11«تسال»

تحقیق و توسعه زمینه در حال سرمایه گذاری هنگفتی در  صنعت خودرومواجهه با این روند، کل 

دهد. به را گسترش می خود خودروهای الکتریکی ، طیفجدید فعاالنن رقابت با ای برایو باشد می

« استالنتیس»کمپانی  که همگی متعلق بهAlfa Romeo و  DS،Lancia  عنوان مثال، برندهای

 البته اینبرقی خواهند شد.  %100به بعد،  2027و  2026، 2024به ترتیب از سال های  باشند،می

های هزینهاز آنجا که دش مالی و اشتغال این بخش تأثیر بگذارد. بر گر تغییرات اساسی ممکن است

موتور  ،شودیک موتور حرارتی تخمین زده می هزینهتعمیر و نگهداری یک ماشین الکتریکی نصف 

سال عمر بیشتری  10تا  7ها نسبت به خودروهای احتراقی نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد و باتری

کاهش خواهد حجم عملیات پس از فروش و تعداد ساعات کار  تغییر نوع موتورها،با  دارند. در نتیجه

 یافت.

در   کمک نموده است.بخش و دیجیتالی کردن فروش  تغییر ساختار روندبه تسریع ، 19بحران کووید 

منجر  و بحران سالمت به شدت توسعه یافته طی کل اقتصادسازی واقع، تجارت الکترونیک و دیجیتال

                                           
1 0 Stellantis 
1 1  Tesla 
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 های توزیعکانال سازماندهی مجددهای جدید مصرف شده است. در بخش خودرو ور شیوهبه ظه

مراکز فروش فیزیکی  بستناستراتژی خود را مبتنی بر  «تسال»به عنوان نمونه شرکت . شودمشاهده می

کننده و انطباق با انتظارات مصرفهدف از این سیاست را اتخاذ نموده و  تمرکز بر فروش آنالین و

عنوان نموده است.  19کووید ها برای حفظ ثبات مالی در شرایط بحران اقتصادی مرتبط با کاهش هزینه

ها با حذف اند. اکنون شرکتاز این استراتژی دیجیتال پیروی کرده نیز سایر تولیدکنندگان و فروشندگان

 ،و تحویل درب منزل خرید آنالین دهند.مشتری ارائه میجربه جدیدی را به برخی از موانع خرید، ت

فعاالن . با این حال، بیشتر ستهاها انتظار در نمایندگیسریع و آسان و حذف ساعتخریدی  یتجربه

به  نیاز و دردسریک تجربه بدون الزم بوده و شاید نتوانند  فناوری، فرآیندها یا نیروی کارفاقد  ،صنعت

انگیزه در تولیدکنندگان  تواند با ایجادموقعیت می. این را به مشتریان خود ارائه دهندی مراجعه به نمایندگ

فولکس »و « فورد»دو شرکت مثال،  برای ها، آنها را تشویق به مشارکت نماید.سنتی با هدف کاهش هزینه

 خواهند نمود. تجاری  دستگاه خودروی میلیون 8 اقدام به تولید به طور مشترک «واگن
 

 سازگاری فعاالن بخش خودرو با افزایش مقررات ضدآلودگی و گرمایش جهانی  ضرورت

های سنگین برای مطابقت با این استانداردها گذاریاین اقدامات تولید کنندگان را مجبور به سرمایه

به  استانداردهایی با هدف محدود نمودن فروش وسایل نقلیه آالینده 2020در اروپا از ژانویه  نماید.می

 ،ناوگان فروش ( از سویCO2از حد مجاز دی اکسید کربن )در صورت انتشار بیشاجرا در آمده است. 

اتحادیه اروپا نیز در نظر  جریمه خواهند شد.مشمول ، اندخودروسازانی که مقررات را رعایت ننموده

های دیگر از جمله اکسیدهای را که استاندارد جدیدی برای انتشار آالینده 7یورو  2025دارد تا سال 

باشد؛ برای تایید نشده میهای سوختهنیتروژن، مونوکسید کربن، ذرات ریز معلق در هوا و هیدروکربن

 خودروها اجرا کند.

آئودی و ولوو  های خودروسازی مانندکمپانی گردید تاباعث  هاهیندآالسقف مجاز محدودیت در تعیین 

تانداردهای گرچه تمایل به پذیرش اس. سازندهای جدید موتور احتراقی را متوقف توسعه فناوری

بر تقسیم بازار، نظارت  ریسک گرفتندر نظرضدآلودگی در بازارهای اصلی خودرو وجود دارد، اما با 

در ایاالت متحده، جو بایدن رئیس جمهور  یابد.بین بازارهای اصلی ضرورت میهمگنی استانداردها 

مشخص خواهد کرد  خودروهای الکتریکی کارگیریبه جهترا هدف ملی جدیدی  بزودی نیز آمریکا

خود را به این  نیمی از کل فروش خودروهای جدید 2030خواهد تا سال میاز خودروسازان نیز  و

 .اختصاص دهند خودروها


