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سيارات

لندن ــ العربي الجديد

فـــي إعــــان صــــادم ملــعــظــم شــركــات 
السيارات العاملية، خرجت تويوتا 
مــارس/  نهاية  لتكشف  اليابانية 
الـــســـنـــوي عــلــى  إنـــتـــاجـــهـــا  ارتــــفــــاع  آذار، عــــن 
مستوى العالم خال فبراير/ شباط املاضي، 
لتنجو من موجة هبوط اإلنتاج التي ضربت 
مختلف الشركات، بسبب أزمة نقص الرقائق 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــهــدد بــخــســارة مصنعي 
العام  الــســيــارات نحو 61 مليار دوالر خــال 

الجاري.
ويبدو أن كارثة تسونامي املدمر التي وقعت 
فادحة  خسائر  وألحقت  ســنــوات،  عشر  قبل 

بــشــركــة تـــويـــوتـــا، هـــي نــفــســهــا الـــتـــي أنــقــذت 
الــتــجــاريــة األكــثــر مبيعا فــي العالم  الــعــامــة 
اآلن. في عام 2011، عندما دمر زلزال توهوكو 
املحيطات  مياه  غمرت  اليابان،  وتسونامي 
مــصــانــع شــركــة »ريـــنـــســـاس إلــكــتــرونــيــكــس« 
الـــيـــابـــانـــيـــة، وتــــوقــــف اإلنــــتــــاج فــــي املــنــشــآت 
شكل هــذه العواقب 

ُ
لــم ت الــغــارقــة. وبــالــطــبــع، 

ضـــربـــة كـــبـــيـــرة لــلــشــركــة فـــحـــســـب، بــــل شــكــل 
التسونامي ضربة مدمرة لصناعة السيارات 
اليابانية بالكامل، والتي كانت تعتمد بشكل 

كبير على »رينساس« في أعمالها.
اإللكترونية  الرقائق  وجــود  غياب  ظــل  وفــي 
ــة لــتــصــنــيــع كـــل شـــئ آنــــــذاك بـــــدءًا من  الــــازمــ
ــــى شــــاشــــات الـــلـــمـــس، اضـــطـــرت  اإلرســـــــــال إلــ

تويوتا إلــى اإلغـــاق أو إبــطــاء اإلنــتــاج لعدة 
أشـــهـــر، بــيــنــمــا تــعــهــدت بــعــد هــــذه الــحــادثــة 
باالبتعاد عن مخاطر االعتماد في التصنيع 
ــلـــى مـــــــورد واحـــــــد لـــلـــمـــكـــونـــات الــرئــيــســيــة  عـ
. وبعد عقد من الزمان، ربما تجني 

ً
مستقبا

تـــويـــوتـــا، ثــمــار الـــخـــطـــوات الــتــحــوطــيــة الــتــي 
اتبعتها في أعقاب الكارثة الطبيعية، بينما 
اآلن  نفسها  العاملية  السيارات  تجد صناعة 
أمـــام تــســونــامــي جــديــد، ولــكــنــه تــقــنــي، يهدد 

بشل أدمغة السيارات الحديثة.
عامليًا  السيارات  صناعة  شركات  وتــضــّررت 
الــرقــائــق املستخدمة فــي إدارة  مــن عــجــز فــي 
املــحــركــات وأنــظــمــة مــســاعــدة الــســائــق، التي 
تـــأتـــي بــشــكــل أســـاســـي مـــن آســـيـــا وبــخــاصــة 
ــوان، حــيــث طـــاولـــت مــعــظــم املــنــتــجــن في  ــايـ تـ
ــات املــتــحــدة وحــتــى الــصــن  أوروبــــــا والــــواليــ
وكوريا الجنوبية التي تضم شركات عماقة 

في صناعة الرقائق .
الـــذي أحدثته أزمــة  الــواســع  ورغـــم الضجيج 
الرقائق وإعان الكثير من الشركات العاملية 
تباعًا عن انخفاض إنتاجها، وإعان البعض 
عـــن الــتــوقــف مــؤقــتــا، أطـــلـــت تــويــوتــا لتعلن 
قبل أيام عن نجاحها في تجنب أزمة نقص 
إمـــدادات الرقائق، بل وارتــفــاع إنتاجها على 
ــــاس ســـنـــوي فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط بنسبة  أسـ

4.5% وكذلك مبيعاتها بنسبة %7.4.
ــرت املـــجـــمـــوعـــة الـــيـــابـــانـــيـــة أن إجــمــالــي  ـــ وذكــ
إنـــتـــاجـــهـــا الــــــذي يــشــمــل »تـــويـــوتـــا مـــوتـــور« 
و»دايــهــاتــســو مـــوتـــور« و»هــيــنــو مـــوتـــورز«، 
وصل في الفترة املذكورة إلى نحو 797.8 ألف 
التجارية لشركة  العامة  ســيــارة. وتــصــدرت 
تـــويـــوتـــا قــائــمــة أغـــلـــى الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
لشركات صناعة السيارات عامليًا مع وصول 

قيمتها إلى أكثر من 59 مليار دوالر، بحسب 
الــتــقــريــر الــســنــوي األخـــيـــر ملــؤســســة »بـــرانـــد 
ــــدس« بــقــيــمــة  ــيـ ــ ــــرسـ ــانــــس«، تـــلـــيـــهـــا »مـ ــنــ ــايــ فــ
بقيمة  و»فــولــكــســفــاغــن«  دوالر  مــلــيــار   58.2
دبــلــيــو »بنحو  إم  »بـــي  ثــم  مــلــيــار دوالر،   47
لــوكــالــة  تـــقـــريـــر  ووفــــــق  دوالر.  مـــلـــيـــار   40.4
بلومبيرغ األميركية، فإن تويوتا وهي أكبر 
ــارات فـــي الـــعـــالـــم، واصـــلـــت زيــــادة  ــيـ مــنــتــج سـ
الــتــصــنــيــع لــلــشــهــر الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، 
بما يظهر مرونتها في مواجهة أزمــة نقص 
الــرقــائــق اإللــكــتــرونــيــة الــتــي أجــبــرت الــعــديــد 
العمل في  العاملية على تعليق  من الشركات 

بعض مصانعها خال األسابيع األخيرة.
ــيـــة  ــيـــركـ وقـــــــــدرت شــــركــــة االســـــتـــــشـــــارات األمـ
»أليكس بارتنرز« خسائر شركات السيارات 
على  واملبيعات  اإلنــتــاج  تــراجــع  مــن  العاملية 
ــائـــق اإللــكــتــرونــيــة  ــرقـ ــة نـــقـــص الـ ــ خــلــفــيــة أزمــ
بحوالي 14 مليار دوالر خال الربع األول من 
العام الحالي املنقضي بنهاية مــارس/ آذار، 

بينما توقعت وصول هذه الخسائر إلى 61 
مليار دوالر للعام الجاري بأكمله.

وبــيــنــمــا كـــانـــت شـــركـــات الـــســـيـــارات تعتمد 
سياسة تصنيعية طويلة املدى، أضحت وفق 
اإلدارة  رهينة  األميركية  االستشارات  شركة 
قصيرة املدى، حيث باتت تفكر في األسبوع 

املقبل أو الشهر املقبل.
ونتجت أزمة الرقائق اإللكترونية عن جائحة 
ــا، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي زيــــادة  فـــيـــروس كــــورونــ
الــطــلــب عــلــى الــرقــائــق املستخدمة فــي إنــتــاج 
الــهــواتــف الــذكــيــة، وأجــهــزة التلفاز، وأجــهــزة 
الكمبيوتر، التي زادت مبيعاتها خال فترة 
للبقاء  الكثيرين  واضــطــرار  العاملي  اإلغـــاق 

في املنازل والعمل عن بعد.
فــيــه مــــــوردو قطع  الـــــذي أدرك  الـــوقـــت  وفــــي 
كبيرة  كميات  نفاد  بــدء  متأخرين  السيارات 
ســيــارة،  لكل  الــازمــة  الدقيقة  املعالجات  مــن 
في  منهمكة  الرقائق  صناعة  شــركــات  كانت 
املحمولة  للهواتف  الــازمــة  املــعــدات  تصنيع 
ــزة  ــهــ ــــي األلـــــعـــــاب وأجــ ووحــــــــــدات الـــتـــحـــكـــم فـ
املتسوقون  يشتريها  كـــان  الــتــي  الكمبيوتر 

بجنون منذ بداية جائحة كورونا.
الصينية أيضا،  السوق  إلــى  األزمــة  وتزحف 
رغم أنها حققت نتائج إيجابية واضحة في 
األشهر األخيرة، رغم جائحة كورونا، حيث 
أعــلــنــت شـــركـــة »نـــيـــو« فـــي األســـبـــوع األخــيــر 
أنـــهـــا ســتــوقــف  املــــاضــــي،  ــن مـــــــارس/ آذار  مــ
بمقاطعة  أحــد مصانعها  في  مؤقتًا  اإلنتاج 
»آنهوي« بسبب نقص الرقائق اإللكترونية، 
لــتــصــبــح بـــذلـــك أول شـــركـــة صــيــنــيــة رفــيــعــة 
السيارات تستسلم ألزمة  لتصنيع  املستوى 
الرقائق التي أدت إلى إخماد خطوط مصانع 

السيارات حول مستوى العالم.

أزمة »الرقائق« 
تشل أدمغة 

السيارات

)Getty( طرازات تويوتا األعلى مبيعا في العالم

)Getty( بورشه تصف الطلب المتزايد على سياراتها باالستثنائي
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61 مليار دوالر خسائر 
متوقعة للشركات بسبب 

أزمة الرقائق

ارتفاع إنتاج تويوتا على 
أساس سنوي في فبراير/

شباط بنسبة %4.5

ارتفاع الطلب على 
سيارات بنتلي 50% على 
أساس سنوي في يناير/

كانون الثاني

نيويورك ــ العربي الجديد

التي  الواسعة  االقتصادية  التداعيات  رغــم 
ــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا عــلــى  ــائـــحـ خــلــفــتــهــا جـ
معظم ســكــان الــعــالــم، إال أنــهــا ســاهــمــت في 
تضخم ثـــروات شــرائــح مــن األثــريــاء السيما 
املــتــعــامــلــن فـــي أســـــواق األســـهـــم والــعــمــات 
ــفـــرة، األمـــــر الـــــذي انــعــكــس تــبــاعــًا على  املـــشـ
ــول الــفــارهــة ومــنــهــا الــســيــارات  حــيــازة األصــ
ــرات تسجيلها  الــفــاخــرة الــتــي تــظــهــر املـــؤشـ

طفرة في املبيعات لم تتحقق منذ عقود.
تريليونات   7 العاملية  األســهــم  أضــافــت  فقد 
 ،2021 ــاري  ــ ــجـ ــ الـ الــــعــــام  بــــدايــــة  مـــنـــذ  دوالر 
ــة الـــســـوقـــيـــة لــلــعــمــات  ــمـ ــيـ ــقـ ــمـــت الـ وتـــضـــخـ
الرقمية ألكثر من 1.4 تريليون دوالر بفعل 
املــكــاســب املــحــقــقــة مـــن املـــضـــاربـــات، بــخــاف 
األنشطة االقتصادية األخرى التي استفادت 
فــي تحقيق مــكــاســب خيالية  الــجــائــحــة  مــن 
مــثــل الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة، كــل هـــذا كـــان له 
صدى واسع على مبيعات السيارات باهظة 
الثمن مثلما كان الحال مع العقارات الفارهة 

واملجوهرات أيضا.
الــفــاخــرة  الــســيــارات  يشتهر صــنــاع  وبينما 
السيارات  عــدد  عــن  الكشف  حــول  بتكتمهم، 
أنهم  إال  أرباحهم،  أو مقدار  التي يبيعونها 
ـــيــــرة فــي  ــة األخـ ــ ــ يــــجــــدون صـــعـــوبـــة فــــي اآلونـ
 فقط، حول مدى 

ً
تجنب التباهي، ولو قليا

نجاحهم في عام 2020.
ــــن شـــركـــة  ــد كـــشـــف أدريــــــــــان هــــــوملــــــارك، مـ ــقـ فـ
»بــنــتــلــي« لــلــســيــارات الــفــاخــرة خـــال مكاملة 
عبر الفيديو مع الصحافين في 23 مارس/ 
آذار، وفـــق وكــالــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة، أن 
الشركة شهدت مع بدية العام املاضي »أقوى 
مــعــدل طــلــبــات مــنــذ عـــام 2003، بينما بــدأت 
يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2021 
بنفس  مــقــارنــة   %50 بنسبة  تــزيــد  بطلبات 
الفترة مــن الــعــام املــاضــي، وهــو أعلى إنتاج 

في تاريخ الشركة التي عمرها 101 عامًا.
أعلى بنحو  اآلن  :«مبيعاتنا  وقــال هــوملــارك 
 بالعام املاضي، حتى مع األخذ 

ً
30% مقارنة

فـــي االعـــتـــبـــار أن الـــعـــام املـــاضـــي حــقــق رقــمــًا 
أن يضربنا  األمـــر  ب 

َّ
يتطل فــســوف  قــيــاســيــًا، 

كــويــكــب حــجــمــه أكــبــر مـــن )كــويــكــب كــوفــيــد( 
ــا عـــن مـــســـارنـــا مــــرة أخـــــــرى.. إنــنــا  ــنـ إلخـــراجـ

نشهد طفرة ما بعد الحرب«.
لألبحاث،  العاملية  »تكنافيو«  وكانت شركة 
قــــد تـــوقـــعـــت مــنــتــصــف الــــعــــام املـــــاضـــــي، أن 
الواليات  الفاخرة في  تنمو سوق السيارات 
املتحدة بمقدار 6.7 ماين وحدة في الفترة 

من 2020 إلى 2024.
توقعت   ،2021 لعام  السنوي  تقريرها  وفــي 
»ستاتيستا« وهي شركة أملانية متخصصة 

أن تصل  واملستهلكن،  الــســوق  بــيــانــات  فــي 
عائدات الواليات املتحدة في قطاع السيارات 
الــفــاخــرة إلــى 6.9 مــلــيــارات دوالر خــال هذا 

العام وحده.
ــيــــس تـــحـــلـــيـــل قــســم  وقــــــــال مـــايـــكـــل ديــــــــن، رئــ
في  إنتلجينس«  »بلومبيرغ  فــي  الــســيــارات 
إلى  التاريخ يشير  املــاضــي:«  الشهر  تحليل 
الفخمة  الرياضية  السيارات  الطلب على  أن 
العاملي  الركود  من  الرغم  قويًا، على  سيظل 

املرتبط بالوباء«.
وأضـــــاف أن نــتــائــج مــثــل زيـــــادة ســعــر سهم 
فــيــراري بنسبة 27% العام املــاضــي، وسجل 
 
ً
الطلبات لدى المبورغيني، الذي جاء كاما

خــال األشهر التسعة األولــى من عــام 2021 
دليل على هذه القوة«.

ــــن شـــركـــة  ــلـــمـــان مـ ــنـــكـ واعـــــتـــــرف ســـتـــيـــفـــن ويـ
»بوغاتي« بأنه فوجئ بمدى نجاح العامة 
عــامــًا في  الــبــالــغــة 112  الفرنسية  الــتــجــاريــة 
الشركة  أن  إلــى  الــوبــاء، مشيرا  على  ب 

ُّ
التغل

»أبلت باًء حسنًا بشكل ال يصدق«. 

»أثرياء كورونا« 
ينعشون مبيعات الماركات الفارهة

مرسيدس تنافس تسال بطراز جديد

تستعد شركة »مرسيدس-بنز« لكشف النقاب عن نموذج رائد جديد، من املتوقع 
السيارات  قطاع  فــي  باملنافسة  تعهدها  بعد  للبطارية،  متفوق  بمدى  يتسم  أن 
لنموذج  األول  الظهور  وسيكون  الفائقة.  التكنولوجيا  ذي  الفاخرة  الكهربائية 
كــأول مرسيدس  الــجــاري،  إبريل/نيسان  »إي كيو إس« )EQS( في 15  سيارة 
السيارات  الكهربائية، ما يعد عالمة فارقة لصانع  للسيارات  مبنية على دعائم 
السيارات  ي 

ّ
لتبن  

ً
طويال وقتًا  استغراقه  بسبب  النتقادات  تعّرض  الــذي  األملاني، 

الكهربائية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ األميركية.

هيونداي تكشف عن »توسان« الجديدة

التي تعد  تــوســان،  مــوتــور، نموذجا جــديــدا مــن ســيــارة  أطلقت شركة هيونداي 
وأوســع  أكبر  بحجم  ليأتي  العالم،  على مستوى  مبيعًا  هيونداي  ســيــارات  أكثر 
مــن الـــطـــرازات الــســابــقــة. وأصــبــحــت تــوســان أطـــول وأعـــرض مــن ذي قــبــل، بطول 
إجمالي 4500 مم وعرض 1865 مم، وارتفاع 998 مم. وتتوفر بقاعدة عجالت 
لتلبية  الفاخرة  بالتفاصيل  تميزها  وقاعدة عجالت قصيرة، فضال عن  طويلة 
على  الجديدة  السيارة  ويعتمد تصميم  للشركة.  بيان  وفق  العمالء،  احتياجات 
املظهر  الجريئة،  الجانبية  الخطوط  وتعزز  هيونداي.  من  »الرياضي«  التصميم 

الرياضي للسيارة. كما تم تجديد أقواس العجالت الخلفية.

جنرال موتورز تدرس قبول »بيتكوين«

تدرس مجموعة جنرال موتورز، عمالق صناعة السيارات األميركية، قبول عملة 
ثاني  املــوافــقــة،  حــال  لتصبح  سياراتها،  شــراء  كأحد سبل  الرقمية،  »بيتكوين« 
شركات السيارات التي تدشن لعهد العمالت املشفرة، بعد شركة تسال لصناعة 
السيارات الكهربائية األميركية. ونقل موقع »موتور وان« املتخصص في أخبار 
السيارات عن املديرة التنفيذية لجنرال موتورز، ماري بارا، قولها في تصريحات 
صحافية أخيرًا، إن املجموعة ستدرس أوال وتراقب مدى اهتمام عمالئها بعملة 
بيتكوين، والشريحة املستخدمة لهذه العملة من عمالئها في تعامالت أخرى، قبل 
اتخاذ قرار نهائي بالسماح باستخدامها في شراء سيارات من ماركات تابعة 

»جنرال موتورز«. لـ

جديد السيارات

يبدو أن كارثة تسونامي المدمر، التي وقعت في اليابان 
قبل عشر سنوات، وألحقت خسائر فادحة بشركة تويوتا، 
مبيعا  األكثر  التجارية  العالمة  أنقذت  التي  نفسها  هي 

في العالم اآلن من تسونامي جديد

تويوتا تنجو من هبوط اإلنتاج 
بفضل »تسونامي المدمر«

Sunday 4 April 2021
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