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Globalna sprzedaż samochodów
ma osiągnąć poziom 100 mln w 2019 roku. Prognozuje się, że Chiny i Indie
zdynamizują wzrost sprzedaży w 2017 i 2018 roku, rekompensując z nadwyżką
spadek w USA i Wielkiej Brytanii.
Chiny, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA utrzymują wiodącą rolę w sprzedaży
samochodów elektrycznych z silnym wzrostem, który przekroczy liczbę 3 mln
samochodów elektrycznych na świecie w 2017 roku. Natomiast Niemcy, Japonia i
USA utrzymują wiodącą rolę w dziedzinie badań i rozwoju oraz opatentowanych
technologii.
Zdaniem Euler Hermes, Chiny i Indie są na najlepszej pozycji w wyścigu globalnej
sprzedaży samochodów w szybko zmieniającym się sektorze motoryzacyjnym, który
w 2019 roku przekroczy liczbę 100 mln.
- Z racji tego, że Europa wychodzi z zapaści, a zdaniem producentów na całym
świecie produkcja samochodów znów jest „cool”, spodziewamy się w tym roku
wzrostu liczby rejestracji nowych pojazdów na świecie o 2.1% - powiedział Ludovic
Subran, główny ekonomista Euler Hermes. - Niemniej jest to tylko połowa wzrostu z
2016 roku, gdyż USA i Wielka Brytania odnotowują spadek rejestracji nowych
pojazdów, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży samochodów używanych, z kolei
Chiny wstrzymały na początku roku ulgi podatkowe na sprzedaż samochodów.
Euler Hermes prognozuje, że światowa sprzedaż pojazdów wyniesie 95,8 mln w
2017 r. (zmiana r/r +2,1%) i 98,2 mln w 2018 r. (+2.5%), by osiągnąć szczytową
liczbę 100 mln pojazdów w 2019 roku. Na czele stawki, jako największy udziałowiec
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wzrostu sprzedaży, uplasują się Chiny, przed Indiami. Kraje te z nadwyżką
zrekompensują spadek sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii.
Trzy powody wyjaśniające prognozę:
1. Ryzyka rynkowe - Chiny wstrzymały zachęty podatkowe na początku 2017 r., w
USA zaostrzono warunki finansowe, a zbliżający się Brexit ma niekorzystny wpływ
na siłę nabywczą Wielkiej Brytanii. Pozytywny impuls płynący z Europy i reszty
świata nie zrekompensuje spowolnienia. Ponadto, zaostrzające się globalne warunki
finansowe w 2018 roku spowodują wzrost kosztu zadłużenia gospodarstw
domowych i zapasów producentów.
2. Ożywienie na rynkach samochodów używanych - Rozwijający się rynek wtórny w
USA i Wielkiej Brytanii oraz ekspansja w Chinach przyczyniają się do spowolnienia
wzrostu sprzedaży nowych pojazdów w skali globalnej.
3. Popyt na nowe usługi w zakresie mobilności i rozwój jazdy autonomicznej
sprawiają, że samochody znów stają się modne.
Ponadto, choć to wciąż niewielka część całkowitej floty samochodowej, liczba
pojazdów elektrycznych (EV) na całym świecie może przekroczyć 3 mln w 2017
roku, po przekroczeniu progu 2 mln w 2016 i 1 mln w 2015 roku. Pomimo iż
sprzedaż samochodów zasilanych z akumulatorów stanowi znikomą część rynku
światowego, Chiny, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i USA są liderami rynku.
Prognozuje się, że do końca 2017 roku udział Chin i USA w globalnej sprzedaży
pojazdów elektrycznych wyniesie ponad dwie trzecie. Wielkość dotacji rządowych,
rozwój sieci ładowania elektrycznego i spadające ceny akumulatorów (ze względu
na postęp technologiczny) to kluczowe czynniki wzrostu na rynku samochodów
elektrycznych.
Tak jak w całym przemyśle, kondycja finansowa sektora motoryzacyjnego jest różna
w poszczególnych krajach i podsektorach. Niemniej rentowność pozostaje na
wysokim poziomie w całym sektorze. Z wyjątkiem amerykańskich i włoskich
producentów samochodów poziom obciążenia zadłużeniem producentów jest
obecnie niższy od poziomu sprzed kryzysu. Płynność i nakłady kapitałowe pozostają
stabilne.
- W raporcie zidentyfikowano trzy dźwignie dla innowacji: nakłady na badania i
rozwój, technologia możliwa do opatentowania i wzrost zewnętrzny. Tradycyjni
producenci w Niemczech, Japonii i USA wiodą prym w dwóch pierwszych
kategoriach, zaś Chiny i Indie wykazują agresywny wzrost. Chiny są światowym
liderem w technologiach informatycznych i komunikacyjnych M&A, z transakcjami
wynoszącymi 6,2 mld USD w latach 2012-2017 - wyjaśnia Maxime Lemerle, szef
badań sektorowych i główny autor raportu.
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