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  نگاهی به چالش های صنعت خودرو ايران و جهان
 

  ١٣٨٧هم آبان دازدو هشنبيک                                                                                                        آارآو
 

 
   اقتصادی مقابله با بحران جهانی خودروسازان برایكردهايرو

 دي خودرو، تولیجهانژه بازاريبه وآارآسب وبازارش آمده دريرآود پ و  اقتصادسرمايه دارییبحران جهان

کسب سود بيشتر افزايش اختالف طبقاتی راه اندازی جنگها  .ا به تكاپو انداخته استيل را در سراسر دنيآنندگان اتوموب

ز آاهش مالی ي و نی بزرگ صنعتیر آشورهايكا و ساي آمریمت سوخت، بحران ماليش قيل ديگری مثل افزاوعوام

  .  روندیا به شمار ميد فروش خودرو در دنين علل آاهش شديمصرف آنندگان، مهمتر

 ی عملیوهاي از نظرات مشاوران و آارشناسان خود، سناریري با بهره گیك از خودروسازان بزرگ جهانياآنون هر 

 بر عملكرد آنان یمرور.  گذارندیج و مرحله به مرحله آنها را به اجرا ميده اند آه به تدريعبور از بحران تدارك د

قبل برای مقابله با اين بحرانها بکند آوچكتر در هنگام برخورد با معضالت تواند ما را آگاهتر ازير مي اخی هفته هایط

  .مايه داری با اقدامات حل خواهد شد بجران جهان سرآيا راستی .مشابه، همراه داشته باشد

  ديپنج هفته توقف تول: بنز
 جالب توجه یاقدامدرداده بودند اما شرآت بنز خبرل آاهش تقاضايبه دلد خوديآاهش تول ازیادي زیهان شرآتياش ازيپ

البته . كندي، به مدت پنج هفته متوقف مد خودروي خریقاضا برات آاهش ویل بحران ماليبه دلد خود را ياعالم آرد تول

  . بداييادامه م٢٠٠٩ ه يژانو١٢ شود و تا يم آغاز٢٠٠٨دسامبر ١١ یعنيه يالت ژانويتعط قبل ازید، اندآين توقف توليا

   و ادغام یآاهش تعداد آارمندان ادار: سلريآرا
  

آل آارمندان .  آندیزار نفر را اخراج م ه۵د خود معادل يقه سفي یرويك چهارم نيسلر اعالم آرده يشرآت آرا

  .ل شونديك چهارم آنها قرار است تعدي هزار نفر هستند آه ٢٠سلر يآرا

 يیحال نهادرگروه جنرال موتورزدرسلري ادغام آرایاعالم آردند، مذاآرات برازينسلريك شرآت آراينزدمنابع آگاه و

تالش ها هم ازي خبرگزاریالبته برخ .خواهد گرفتارياخترا درسلري آنترل آرایبه زودجنرال موتورزشدن است و

د ي خری برای، پولی فعلیط بحرانيشرادرند جنرال موتورزيگويمداده اند وسان خبرين - ادغام با رنویبراسلريآرا

 متحمل یاديت زخسارري اخیهابحراناست، از كايآمربازاردرصد فروش آن در ٩٠آهسلريشرآت آرا. سلر ندارديآرا

  . افته استيدرصد آاهش ٣٠ش ازي ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بین شرآت طيزان فروش ايم. شده است

   موقتیليد و تعطيآاهش تول:  هایفرانسو
دستور  شرآت رنو. اند د شدهي خودرو، مجبور به آاهش تولیبازارهال رآود دريبه دل  فرانسهی خودروسازیها شرآت

ا دو هفته صادر آرده ك تي به مدت یه، مسكو و اسلووني خود را در ترآی و خارجی موقت چند آارخانه داخلیليطتع
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  .  قبل اعالم آرد سه هزار نفر را اخراج خواهد آردیرو هم زده و چنديل ني دست به تعدیسال جاررنو در. است

صادر آرده  ل آاهش فروشي به دلی سال جارد را در سه ماهه چهارميتروئن هم دستور آاهش تولي س-گروه پژو

ط يع در مقابل شرايار سريآه گروه پژو مجبور به واآنش بس  ـ عنوان آردPSAرعامل ي مد-ن استرف يستيآر. است

ح آرد ياسترف تصر.شود ی می سال جارین امر بدون شك باعث آاهش سودآوريد داده آه ايتول  شده و آاهشیبحران

  .  است٢٠٠٩سال   بهتر شدن اوضاع پژو دری برایا ن اقدام، مقدمهيشتر بوده و ايب  چهارمد در سه ماههيآاهش تول

  یطيست محي زیآنار گذاشتن شعارها  :واگن فولكس
م و فقط خواستار عادالنه ي نداری دولتیها ارانهي به یازيچ نيرعامل گروه فولكس واگن اعالم آرده هيچ مديناند پيفرد

به زبان . ميه اروپا هستي مربوط به مصرف سوخت خودروها در اتحادیطيمح ستين زيان در قویرقابت طيشدن شرا

ن بكشد، فولكس ييست را پايط زيله محي فتی، اگر اروپا قدرین گروه خودروساز آلمانيرعامل ايساده تر، به زعم مد

   .  آندی بر بحران غلبه میواگن به راحت

  ديآاهش و توقف تول: سان ين

م گرفته دو خط ين شرکت تصميا. د خود به مرحله اجرا در آورده استي توقف خطوط تولی برايیح هاسان ژاپن طرين

سان اآنون يد داشتند و نيتول قبال آاهش  خطوط  ن يا. س به مدت دو هفته متوقف کنديد خود را در شمال شرق انگليتول

دات دو کارخانه خود در ژاپن را يگرفته تولم ين تصميسان همچنين. د آنها عزم خود را جزم آرده استي توقف تولیبرا

  .به مدت پنج ماه کاهش دهد

  کاي امریع خودروسازيزان فروش صنايآاهش م
 یع خودروسازيزان فروش صناي کرد مینيش بيجمعه پکا روزيآمر فورد دریبخش فروش شرکت خودروسازلگريتحل

  .ر باشديل اخست ساين سطح در بين تريکا در ماه اکتبر امسال، در پائيامر

  .ن مسئله دانستي به اقتصاد کشورشان را از عوامل ايیکاي مصرف کنندگان امری اعتمادی و بی رکود اقتصادیو

ش ي پیو. افتيکا در ماه اکتبر کاهش خواهد ي ساخت امریزان فروش خودروهايم: باس به خبرنگاران گفتيجرج پ

 ینيش بيهزار دستگاه پ ون و پانصديلير ماه سپتامبر دوازده مکا که ديانه فروش خودرو در امريزان سالي کرد مینيب

  .ابديون دستگاه کاهش يليازده ميشده بود به 

 در یکا است، کارشناسان اقتصادي امریت که قطب صنعت خوروسازيترويترز از ديوزبه نقل ازرويكونيبه گزارش ا

باس يپ.  دانندیم کا يفعال بودن اقتصاد امر  یصهاشاخ ن ينخستسال را ازهرن ماهانه فروش خودرو دريانگيکا ميامر

دو رقم در ن يباالتر به اکتبر ماه  دريیکاي امریخودروها بازارن شرکت درينان دارد که سهم ايگفت شرکت فورد اطم

  .ابدي یش مير افزايسال اخ

   نفر از شرآت ولوو ٨۵٠ اخراج 
 از یکينفر از کارکنان خود را در ٨٥٠ بر بازار، ل رکود حاکمي ولوو سوئد اعالم کرد، به دلیشرکت خودروساز

  . زات،اخراج خواهد کردي ساخت تجهیواحدها

 اعالم کرده بود حدود ز است، قباليون و اتوبوس ني ولوو که سازنده کامی است که شرکت خودروسازین در حاليا
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 ی، برايی اروپایبازارهاقاضا درزان تيل کاهش مين شرکت به دليا. کارکنان خود را اخراج خواهد کرداز نفر۵٠٠

. کرده استصادرهشدارزيک و سوئد ني بلژیون سازيکارکنان خود در کارخانه کام نفر از۴٠٠و ش از هزاريب

 مبارزه با کاهش یرو، تالش برايل نين تعدياهدف از: ران ولوو نوشتيمد ازYngve Rosen تدپرس به نقل ازياسوش

  . کار داردیرويننفرهزار١۶ش از ي است شرکت ولوو بی گفتن .تاسبازار مصرف دریتقاضا

  سان موتوردر نظر دارد پانصد تن از کارگران خود را اخراج آندين 
خود را  کارگران  و پانصد تن از مجموع سه دارد درنظر جمعه اعالم کرد درروزسان موتوري نیشرکت خودروساز

  .کنداخراج 

 ژاپن، اي اسپانیکارخانه هان کارگران درياخراج ا اعالم کرد  یه اياطالعبا انتشار سان موتوري نیشرکت خودروساز

سان ين یو، شرکت خودروسازيتوکاز   فرانسهیخبرگزاربه نقل ازوزيكونيبه گزارش ا .کا صورت خواهد گرفتيامرو

  .م شده بود گذشته به طور پراکنده اعالی هفته هایکارگران طاين   اخراج خبر د کرديتاک موتور

  کارخانهاز سال دویکارگران خود ط هشتاد تن از و ششصد و هزار دارد نظر م کرده بود که درن شرکت قبال اعاليا

دارد  نظر ن دريسان همچنين.  امسال اخراج خواهند شدی انها طیصد تايو س اخراج کند که هزار ا ياسپان بارسلون در

  .ژاپن اخراج کندمه وقت خود را در يوهشتاد کارگر ن  هفتصد

ر دسامبر، دو هزار سان روز جمعه اعالم کرد که تا اخي نیو معاون شرکت خودروساز  اتير عمليگا مديش یوکييتوش

 افزود هزار یو. کا و بارسلون اخراج خواهند شد ي امرین شرکت در کارخانه هايتمام وقت ا کارگرانو پانصد تن از

  .خراج خواهند شدن مدت در ژاپن ايدر هم زيموقت ن کارگر

   کاروانی سازنده خودروهایورشکستگ
  . گرفته اند قراریآلمان در آستانه ورشکستگ آاروان دری سازنده خودروهای شرکت های بحران اقتصادیپدر

د، بانک يگو یشرکت کناس تابرت م.  کرده استی کاروان اعالم ورشکستگید کننده خودروهاين شرکت توليتربزرگ

د ي گوی کارکنان کناس تابرت میس شورايرئ.ات خود ادامه دهدي تواند به حین شرکت نمين رو اياند از دهیها وام نم

 بانک یبرا :دي افزای میو . دهدی مانند کناس تابرت وام نمی متوسطی کند که چرا بانک ها به شرکت های،درک نم

  . بحران شود دچارین شرکتيست که چنيها مهم ن

 شود یز از آن حذف ميشغل ن ٥٠٠ سقوط کند،هزار وین شرکت آلماني ان ان اگر ایسنقل ازوز به يكونيبه گزارش ا

  . ديب خواهند ديز آسيرمجموعه آن ني زیهاو شرکت

د،رکود ي گوین کشور ميدولت ا . بزرگ صادر کننده جهان استی از کشورهایکي ،آلمان : افزودیونيزين شبكه تلويا

ان شرکت ين ميادر . وارد کرده استیاديب زين کشور آسيبه اقتصاد ا ،ه وجود آمده بین الملليسطح ب که دریاقتصاد

  . متحمل شده اندیشتريان بي کوچک و متوسط ضرر و زیها

    

   نايکشنبه دوازدهم آب -آارآو

  


