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  نگاهي به ظرفيت هاي صنايع خودروسازي اتريش

)، سهم عمده اي در اقتصاد اتريش دارد. نظر به محدود بودن بازار خودرو  Automotiveصنايع مرتبط با خودرو (
هزار دستگاه)، صنايع خودرويي اين كشور از ابتدا براي حضور در بازارهاي جهاني برنامه ريزي و  480ميليون و  6اتريش( 

سرمايه گذاري كرده و توجه به بازارهاي صادراتي، در واقع موتور محركه اين بخش است. صنايع كوچك با بهره مندي از 
  قابليت هاي فني و منعطف، در شاخه هاي مختلف توليد قطعات خودرو و ملزومات جانبي آن سازمان يافته اند.

ه ند كزار و اتوماسيون خودرو نيز فعالطراحي اب شركت هاي اتريشي عالوه بر ماشين آالت خودروسازي، در بخش
مي تواند به افزايش بهره وري و كيفيت توليدات منجر شود. آموزش، كيفيت باالي استاندارد و از همه مهمتر، ارتباط 
مستقيم با شبكه گسترده خودروسازان و برندهاي معتبر بين المللي در ساير نقاط جهان، از عوامل موفقيت بخش خودرو 

  اتريش است. 

صنايع مرتبط با خودرو در اتريش در سال هاي گذشته نه تنها موقعيت خود در مهندسي خودرو و موتور، توليد 
خودروهاي تجاري و ويژه را در بازار حفظ نموده اند بلكه برخي شركت هاي فعال در اين زمينه با توسعه و ارتقاء فعاليت 

  از توليد نرم افزار براي ناسا تا ساخت انواع پهباد هم اقدام كرده اند. هاي خود به صنايع هوايي هم وارد شده و 

هزار نفر نيروي كار  170شركت با  700مجموع افراد شاغل در صنايع مرتبط با نيروي محركه اتريش، بالغ بر 
ايع ت منفصله و صنهزار نفر از آنان مستقيم در صنايع خودروسازي شامل توليد خودرو، موتور، گيربكس، قطعا 30است كه 

جانبي فعاليت دارند. بقيه در ساير بخش ها مانند قطار و حمل و نقل ريلي، آسانسور، باالبر، كابل، تله كابين، قايق، جرثقيل 
ميليارد  8/14ميليارد يورو بوده كه  5/21بيش از  2014و ... فعاليت دارند. حجم عملكرد بخش خودروسازي اتريش در سال 

درصد به آفريقا و  1در صد به آسيا،  9درصد به آمريكا،  12ده است. از صادرات صنايع خودرو اتريش، يورو آن صادر ش
ميليارد يورو نيز واردات خودرو  4/6حدود  2014درصد به اتحاديه اروپايي انجام مي شود. اتريش در سال  77اقيانوسيه و 

  و لوازم جانبي داشته است. 

مليون و  2كاميون،  19478خودرو،  123600بيش از  2014تريش در سال شركت هاي فعال در بخش خودرو ا
هزار موتور و گيربكس صادر كرده اند. شايان ذكر است خودرو اتريشي وجود ندارد اما شركت هاي مهم اين كشور  200

ات خودرو است، ) كه يكي از مهمترين توليد كنندگان مستقل موتور و قطع Magna Steyrمانند مگنا اشتير در گراتز ( 
سدس بنز و بي ام و مي عالوه بر طراحي نسل جديد خودرو و موتور، به توليد برخي خودروهاي شركت هاي بزرگ مانند مر

و  Klass  SLSميليون خودرو در شركت مگنا توليد شده است. براي مثال موتور مدل هاي معروف  5/2كنون پردازد. تا
Sls Roadstar   بنز، پژو مدلRC2  وBMW X3  37كارخانه در  37كارمند و  10200در مگنا توليد مي شود. مگنا 

ميليون يورو و رتبه اولين شركت اتريشي در  906ميليارد و  10مگنا بالغ بر  2014كشور جهان دارد. حجم عملكرد سال 
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كرده  E‐Carي با عنوان سرمايه گذاري هاي گسترده اي بر روي خودروهاي برق 2010اين صنعت را دارا است. مگنا از سال 
  يكي از موفقيت هاي مگنا در اين رشته از فعاليت است. Mila EVاست. همچنين توليد مدل 

 1948نيز از شركت هاي معتبر اتريشي فعال در بخش طراحي خودرو و موتور است. در سال   AVL Listشركت 
پايه گذاري كردند. شركتي كه بعدها در جايگاه  را  AVL List، شركت Hans Listتعدادي از مهندسين اتريشي زير نظر 

يكي از برترين توليد كنندگان جهاني طراحي خودرو و سيستم موتور قرار گرفت. از كارهاي مهم اي وي ال، توليد كاربراتور 
راحي انقالبي در صنعت خودرو سازي ايجاد كرد. اين شركت هم اينك بر روي ط 70ديزل با تزريق مستقيم بود كه در دهه 

 150ميليارد و  1اي وي ال  2014خوردوهايي با مصرف باتري ليتيوم يون در حال فعاليت است. حجم عملكرد سال 
درصد آن به امر تحقيق و توسعه اختصاص يافته است. جايگاه اي وي ال در اين صنعت در  10ميليون يورو اعالم شده كه 

ام و موتور است. از ساير شركت هاي معتبر اتريش كه در صنايع مرتبط اتريش، در رتبه چهارم و پس از مگنا، بنتلر و بي 
 Zizalaكه قطعات ضد فرسايش در موتور آن، داراي شهرت جهاني است،   Mibaبا خودرو فعاليت دارند مي توان به شركت 

ده ها مورد ديگر سازنده عمده انواع قطعات خودرو و  Grillerكه در بخش چراغ خودروهاي لوكس فعاليت دارد و شركت 
  اشاره كرد.( بانك اطالعاتي شركت هاي اتريشي در اين صنعت به پيوست است). 

از مهمترين هاي توليد دوچرخه و موتور سيكلت برقي است و با توجه به استقبال بازار از  KTMهمچنين شركت 
 173بيش از  2015و از جمله در سال نوع برقي توليدات آنان، سرمايه گذاري هاي گسترده اي در اين قسمت انجام داده 

  هزار دستگاه موتور سيكلت و دوچرخه برقي صادر كرده است.

متاثر از تغييرات اساسي در الگوهاي زيست محيطي و ضرورت استفاده از انرژي هاي پاك در حمل و نقل، بسياري 
و هيبريدي متمايل گشته كه بيش  از سرمايه گذاري هاي جديد در اين صنعت به سمت طراحي و توليد موتورهاي برقي

از هر چيز، متكي به دانش فني باالست. به عبارت ديگر دغدغه هاي كنوني بسياري از خودروسازان برتر جهاني، تنها حفظ 
و ارتقاء كيفيت نيست، بلكه تالش براي دستيابي به تكنولوژي هايي است كه بتواند با الگوهاي رايج و روبه رشد كنوني 

د. اين نكته از مسير همكاري و مشاركت صنايع و موسسات تحقيقاتي عملي خواهد بود. در اتريش موسسه سازگار باش
درصد سهام آن متعلق به وزارت حمل و نقل، نوآوري و  46/50، كه http://www.ait.ac.atتحقيقات تكنولوژي 

درصد آن در اختيار فدراسيون صنايع است، مهمترين مرجع مستقل تحقيقات غير دانشگاهي  54/49تكنولوژي است و 
است كه در بخش هاي مختلفي چون زيرساخت، صنعت، تكنولوژي، حمل و نقل و خودرو، بهداشت، محيط زيست، براي 

  نطباق توليد كنندگان اتريشي در جهت مواجهه با الزامات جهان فردا كه چندان هم دور نيست، تالش مي نمايد. ا

درصد آن را خودروهاي سواري  87ميليون دستگاه است كه  280كشور اتحاديه اروپايي  27كل خودروهاي 
خودروهاي اين حوزه را در اختيار دارند. متوسط درصد كل  64تشكيل مي دهد. آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا و اسپانيا 

خودرو به ازاء هر هزار نفر، باالترين در ميان  693به ازاء هر هزار نفر است اما ايتاليا با  473سرانه خودرو در اتحاديه اروپايي 
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از سوز دارد كه خودرو گ 779090به ازاء هر هزار نفر است. همچنين ايتاليا  828اين كشورهاست. اين رقم در آمريكا 
  باالترين در ميان كشورهاي اتحاديه اروپايي است.

ميليون در چين،  23هزار دستگاه خودرو در جهان توليد شده است كه  847ميليون و  89حدود  2014در سال 
 4بيش از هزار در ژاپن،  774ميليون و  9هزار در آمريكا،  660ميليون و  11هزار در اتحاديه اروپايي،  61ميليون و  17

تا  2000ميليون در كره جنوبي و بقيه مربوط به ساير مناطق جهان بوده است. مقايسه استفاده از خودرو بين سال هاي 
دستگاه  157دستگاه به ازاء هر هزار نفر به  39نشان مي دهد كه بيشترين رشد مربوط به آسيا بوده بنحوي كه از  2010

 دستگاه در هر هزار نفر رسيده است.  101دستگاه به  66ن رقم از در هزار رسيده است. در خاورميانه اي

فهرست ده شركت بزرگ اتريش در صنايع خودرو( طراحي، توليد، موتور، گيربكس و قطعات ) بهمراه 
  2014حجم عملكرد خالص در سال 

‐ The 10 largest companies of the automotive industry in Austria by net 
turnover in million EURO (2014) 

Source: www.trendTOP500.at 
)                           نام شركت                          2014حجم عملكرد (ميليون يورو 

1. Magna International Europe AG 10,906.00

2. Benteler International AG 7,556.00

3. BMW Motoren GmbH 3,618.00

4. AVL List GmbH 1,150.00

5. Cross Industries AG  1,086.30

6. KTM AG 864.60

7. Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co. KG  764.93

 8. Zizala Lichtsysteme GmbH 725.00

9. CNH Österreich GmbH (Steyr-Traktoren. Case IH) 612.80

10. BRP-Powertrain GmbH & Co KG 542.00

 

 


