اﻓﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﻮﻧﺪای-ﮐﯿﺎ؛ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﮐﺮه ای ﻫﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﺳﺎل  2017را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﺮوه ﻫﯿﻮﻧﺪای-ﮐﯿﺎ اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﻓﺮوش  7.25ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8.25ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2017
ﺣﺪود  4.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﺮوش

 5.08دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﯿﺎ ﻣﻮﺗﻮرز ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ  2.75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف  3.17ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﯿﻮﻧﺪای-ﮐﯿﺎ

در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﻦ ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
در

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

ﯾﺎ

ﺷﮑﺴﺖ

ﺧﻮدروﺳﺎزان

دارﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﺮوش  8.25ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ،2017ﻫﯿﻮﻧﺪای-ﮐﯿﺎ ﻓﺮوش
 7.55ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو را ﺑﺮای ﺳﺎل  2018ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ رﻗﻢ،

آﻣﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل رﺷﺪی  4درﺻﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺮه ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،آﻣﺪه:

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش در ﺑﺎزارﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ در ﮐﻨﺎر رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار دﺷﻮار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ،2016ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﻮﻧﺪای-ﮐﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود 7 ،درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﮐﺮه ای ﻫﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی  Chung Mong-kooرﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﯿﻮﻧﺪای-ﮐﯿﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

