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رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔـﺮوه ﺗﺠـﺎری ﻗﻘﻨـﻮس :ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫـﺎی »ﻣﻮﺳﺴـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮدی« در ﺳﺎل  2019اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ در
ﺑﺎزار اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ 1درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ 16.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد 0.7درﺻﺪی در ﺳﺎل  2018اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان از رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺑﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و آراﻣﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎزار ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه را در
ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺎل  2019ﻓﺮوش
ﺧﻮدرو در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺮﻓـﯽ اول ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪﻋﻨـﻮان آﺧﺮﯾـﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ ﺧﻮدروﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو

ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻌﺪی داﻣﻦ زد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺧﻮدرو
ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺷﺪ ﻓﺮوش
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻋﺪم ﺗﻮازﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ 2.5درﺻﺪی وارد آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪن در اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻌﺮﻓـﻪای 10درﺻـﺪی ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و ﺧﻮدروﺳـﺎزان اروﭘـﺎﯾﯽ از اﻓﺰاﯾـﺶ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺧﻮدروﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر
دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
روی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮدرو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،اﺟﺒﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ روﺑﻪرو ﮐﺮده ،زﯾﺮا ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺑﻨﺰﯾﻦﺳﻮز( آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ،در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺎن
ﻟﯿﻒ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ 33ﻫﺰار دﻻر ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﻮدروﺳﺎزان اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ در ادﻋﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم روﯾﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﺴﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ) (WLTPاز اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﻮقﻫﺎ
و ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺎه اوت ﻓﺮوش ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .اﻣﺎ در اداﻣﻪ ،اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺧﻮدروﺳﺎزان در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری آراﻣﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار ،ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎزار ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اروﭘﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در اروﭘﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺪود 3ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی »ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮدی« در ﺳﺎل  2019اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ 1درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻪ 16.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد
0.7درﺻﺪی در ﺳﺎل  2018اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از رﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻮدی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺮﻓﻪای ﺑﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮوه ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺟﮕﻮار ﻟﻨﺪروور ﺑﯿﺶاز ﻫﺮ ﺧﻮدروﺳﺎز اروﭘﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮی در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ20 .درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﮕﻮار
ﻟﻨﺪروور در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ از آن وﻟﻮو ﺑﺎ 14درﺻﺪ
از ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد.
بامو ،ﻣﺮﺳﺪس و ﻓﻮﻟﮑﺲواﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  8 ،12و 3درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﻓﺮوش ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ» .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﯿﭻ رﯾﺘﯿﻨﮕﺰ« ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ،ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اروﭘﺎ در ﺳﺎل 2019
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿـــﺮد» .ﻣﻮﺳﺴﻪ  LMCاﺗﻮﻣﻮﺗﯿﻮ« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦﮐﻪ اﺛﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  WLTPدر ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﭘﺎﺳﮑﯿﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ »ﻣﻮﺳﺴﻪ  «LMCدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﺎل  ،2018ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶاز 1درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻊﺗﺮاﺷﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
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