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OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN
ORTAK SINAVI

Pandemi, küresel tedarik zincirlerindeki zayıf halkaları gün yüzüne çıkardı. Otomotiv 
endüstrisindeki tedarik zincirleri karmaşık ve sınır (kıta) ötesi. Üretim ve lojistiğin eşgüdümlü 

(Avrupa çapında) bir şekilde yeniden ve daha güçlü ʻstart almasıʻ sağlanmalı. 

S
on aylardaki “COVID-19“ pandemi 
süreci global otomobil piyasasını 
derinden sarstı. Bir birine bağlan-
tılı uluslararası tedarik zincirle-

ri koptu, fabrikalardaki seri üretim durdu, 
otomobil ve yedek parça talebi radikal bir 
çöküş yaşadı. 

Son yıllarda köklü bir transformasyon 
sürecinden geçen otomobil sektörü, “elekt-
rikli araçlar“ ve “otonom sürüş“ teknolojile-
rine rekor boyutlarda yatırım yaptı. Patlak 
veren “Dieselgate“ skandalı branşın “ağır 
toplarını“ uluslararası tazminatlar öde-

meye zorladı. Şüphesiz krizlerin doğasın-

da “zamansız“ patlamak gibi kötü bir ka-

rakteristik özellik mevcut. Fakat süregelen 

“Korona“ krizi, zaten finansal açıdan ağır 

yaralı olan otomotiv sektörünün yaraları-

na resmen tuz basmış oldu. “Old Economy“ 

devleri çok zamansız ve amansız bir vazi-

yette; “ters ayakta“ yakalandı.

PANDEMİNİN TEDARİK ZİNCİRİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Korona virüsü salgını, tedarik zincirleri-

nin bölgeselleşmesini gerçekten hızlandı-

racak mı, yoksa bu devrimsel fikir sırf “içi 

boş“ bir teoriden mi ibaret? Uluslararası 

“supply chain“ uzmanları orta vadede çok 

radikal değişiklikler beklemeselerde, üre-

tici şirketlerin pandemi sürecinden çok sa-

yıda ders çıkaracaklarından emin.

Bekle ve gözlemle! Bu slogan ve tutum, 

Mart ve Nisan aylarında birkaç hafta bo-

yunca çok sayıda şirketin- ister istemez- 

gündemini şekillendirdi. Prodüksiyondaki 

duraksamayı otomobil üreticileri, sayıları 

binlerle ölçülen tedarikçilerini, “gözlemle-

yerek“ değerlendirdi. Bu süreçte Bavyera-
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lı otomobil devi BMW örneğin kurduğu özel 
bir uzman ekibiyle 12 bin tedarikçisini ay-
rıntılı olarak “taradı“. Likidite eksikliği bu-
lunan ve bundan dolayı ticari varoluşu risk 
altında olan, alt tedarikçisini bu vesileyle 
özellikle mercek altına almış oldu. Fabrika-
lar son haftalarda üretime tekrar başlamış 
olsalarda, uzmanlar virüsün tedarik zinci-
rinde derin izlar bırakacağını öngörüyor. 
İleriye dönük “önlem planlamasında“ eko-
nominin bölgeselleşmesi ve dijitalleşmesi-
ne kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.

Şirketler kendilerini daha fazla koruma-
ya özen gösterecek. Özellikle yedi seviye-
ye (supply chain layer) kadar karmaşık te-
darik zincirlerinin bulunduğu ve Avrupa ile 
Çin arasında deniz taşımacılığının bir ay-
dan fazla süre aldığı otomotiv endüstrisin-
de. Hemen hemen her şirket küresel teda-
rik zincirlerini tekrar gözden geçirdikten 
sonra, daha fazla yerel bir yapıya trans-
forme olma olasılığı çok yüksek bir ihtima-
le sahip. “Bölge için bölge‘den“ -Doğu Avru-
pa´dan Avrupa için, Çin’den Çin için- eğilimi 
yoğunlaşacak. Çin, Doğu Avrupa ve Meksi-
ka arasındaki ücret farklılıkları artık o ka-
dar büyük değil. Ayrıca, üreticilerin yerel 
stoklarının artması muhtemel.

Pandemi, küresel tedarik zincirlerinde-
ki zayıf halkaları gün yüzüne çıkardı. Oto-
motiv endüstrisindeki tedarik zincirleri 
karmaşık ve sınır (kıta) ötesi. Üretim ve lo-
jistiğin eşgüdümlü (Avrupa çapında) bir şe-
kilde yeniden ve daha güçlü “start alması“ 
sağlanmalı. 

YARATICI OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ
Pandemi sürecinin başlangıcında üre-

timde olası aksaklıkları önlemek adına “ya-
ratıcılığinı“ kanıtlayan “ana üreticiler“ de 
(OEM) oldu. Öyle ki, virüs dünya çapında bir 
salgına dönüşmeden hemen önce, Uzakdo-
ğu pazarında otomotiv endüstrisinin kimi 
“kıvrak“ manevralarına şahit olduk. Camia 
“söylentilerine“ göre bazı Avrupa şirketle-
ri hatırı sayılır sayıda elemanını büyük va-
lizlerle Çin’e gönderdi ya da Çin-Avrupa 
arası İpek Yolu‘nu yüklü kamyonlarla ka-
tettiler. Yine bir başka iddiaya göre, Kuzey 
Amerikalı bir otomobil üreticisi zamanın-
da montaj bandına parça yetiştirmek uğru-
na Çin’den Los Angeles’a 50’den fazla özel 
uçuş gerçekleştirdi. Alman atasözü “zorda 
olan şeytan, sinek dahi yermiş“ sektörün 
düştüğü bu durumu çok iyi özetliyor bence.

KRİZE DAYANIKLI 
TEDARİK ZİNCİRLERİ

Yaklaşık 10 yıl önce otomobil endüstrisi 
bileşen ve sistem üretimini tekrar otomo-

bil üretim tesislerine yaklaştırmaya başla-
dı. Kuzey Amerika için Meksika, Batı Avru-
pa için Doğu Avrupa, Çin iç pazarı için Çin. 
Krize dayanıklı tedarik zinciri ihtiyaç “çağ-
rıları“ Fukushima’daki nükleer felaketten 
sonra zirve yapmış olmasına karşın, ön-
lemler bir kaç Japon üreticisinin tedarik 
zincirinin uçtan uca “şeffaflığını“ (end to 
end supply chain visibility) artırmasından 
daha öteye gitmedi. 

KÜRESEL SALGIN STRATEJİSİ YOK
Güncel kriz için hali hazırda bir strate-

ji yok. Sektörün bu özeleştiriyi yapması ve 
kabul etmesi gerekir. Fakat diğer yandan 
belirtmem gerekiyor ki, bu global “bunalı-
ma“ uygun bir strateji belirlemek de esasen 

çok güç. Vurguladığım Fukushima felake-
tiyle kıyaslamak doğru değil. Sene başın-
daki “bölgesel“ bir Wuhan senaryosuna uy-
gun strateji geliştirebilirsiniz fakat dünya 
çapındaki bir pandemiye cevaben bir “aksi-
yon planı“ belirlemek, Alman deyimiyle, tam 
bir “Herkül görevi“. Real senaryoyu yaşadı-
ğımız global krizde, küresel ekonomi nere-
deyse aynı anda durduğu için, (daha) böl-
gesel bir tedarikçi yapısı da sadece sınırlı 
avantajlar sunuyor. Malların sınır ötesi akı-
şı çok güç olsa da ve sekteye uğrasa da ger-
çekleşiyor. Asıl sorun büyük kapsamlı üre-
tim kesintileri.  

En nihayetinde COVID-19 “domino efek-
ti“ pazara yani “satış rakamlarına“ çok sert 
bir darbe vurdu. Sektörün son aylardaki en 
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büyük derdi, yerel kısıtlamalarla da ilişki-
li olan ve radikal zayıflayan pazar taleple-
ri. Tedarikçilerin otomobil üreticilerinden 
önce üretime başlama ve hacmi yükseltme 
gereksinimi; diğer bir sorunu teşkil ediyor. 
Hammaddelerini veya alt bileşenlerini dile-
diği hız ve sayıda temin edemeyen çok sayı-
da tedarikçi bulunuyor. 

Satış, üretim ve bileşenler arasındaki bu 
“asimetrik“ denge kaçınılmaz sorunlara yol 
açıyor. Çin şimdilerde yeniden yükselişte. 
Avrupa henüz istediği üretim kapasitesi-
ne ulaşmıs değil. Kuzey Amerika veya Av-
rupa içi üretilen çok sayıda parça eksikliği 
yaşanıyor. Yukarıda belirttiğim tüketici ta-
lebi yükselişe geçse dahi, tedarik zincirin-
deki problemler giderilmediği sürece, pro-
düksiyon pazara cevap verecek durumda 
olamayacak.

TEDARİK ZİNCİRİ HALEN KOPUK
Cümlelerimden fark ettiğiniz gibi, se-

körtün ortak endişesi ve en zayıf halkası; 
küçük tedarikçiler. Zira mevzu bahis şir-

ketlerin çoğu şu sıralar resmen bir ticari 
“yaşam mücadelesi“ içindeler ve ne yazık ki 
büyük otomobil üreticilerinde varolan (her 
ne kadar kısmen erimiş olsa da) finans re-
servlerine sahip değiller. Tartışmasız “te-

darikçi zinciri“ genel otomobil endüstrisi-
nin yumuşak karnı. Şimdi en büyük zorluk; 
bu son derece karmaşık olan sistemi, tüm 
“anahtar oyuncularıyla“ beraber, entegre 
bir şekilde işlevsel tutmak. Kolektif çıkar 
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uğruna, zaten ciddi bir transformasyon sü-
reci geçiren otomobil sektörü, bu zorluğun 
üstesinden gelmek mecburiyetinde.

COVID-19 VE OTOMOBİL 
PRODÜKSİYONU

2019 yılında “otomobil ülkesi“ Almanya´-
da yaklaşık 4,7 milyon araç üretimi ger-
çekleşti. Bu rakam global prodüksiyon 
hacminde yüzde 5,9 luk bir orana eşit. Bu 
değerin 1997 yılında yüzde 11,8 olduğunu 
göz önünde bulundurursak, Alman ekono-
misinin lokomotif sektörünün son 13 yılda 
sürekli “kan kaybettiğini“ görürüz. 

2020 yılında Almanya’daki üretimin 
iyimser (best case scenario) bir tahmin-
le 3,8 milyon bandına çekilmesi bekleni-
yor. Bu düşük rakam reel prodüksiyon ka-
pasitesinin 1,3 milyon altında. Biraz daha 
kötümser bir senaryoda (worst case sce-
nario) 2020 yılında Alman fabrikalarında 
sırf 3,4 milyon otomobil üretilecek ve so-
nuç itibariyle ulusal prodüksiyon kapasite-
sinin 1,7 milyon altında kalınacak. Ülke “bi-
lançosunda“ bu rakam, 2000 senesinden 
bu yana en düşük yerli üretim bandı olmuş 
olacak. Uzmanlar dünya çapındaki otomo-
bil prodüksiyonunun bu sene minimum 
yüzde 20 gerileyeceğini tahmin ediyorlar. 

Ülkelere göre Korona kısıtlamaları nede-
niyle Avrupa otomotiv endüstrisinde üreti-
lemeyen araç sayıları (01.06.2020): 

OTOMOBIL SATIŞLARI 
“YERLERDE“

Korona virüsünün yayılması, birçok bü-
yük otomobil pazarında benzeri görülme-
miş bir çöküşü beraberinde getirdi. Örne-
ğin, dünyanın en büyük pazarı olan Çin’de 
fabrikalar Şubat ayına kadar kapalı kaldı. 
Şubat ayında satışlar yüzde 80 oranında 
düşüş yaşadı. Mart ortalarında bu rakam-
lar bir önceki yılın yüzde 50 altında kaldı. 
Çöküş başlangıçta çok şiddetli olsa da, Çin 
üretiminin yeniden start almış olması şu 
anda tüm endüstriye umut veriyor. Zira Av-
rupa ve diğer kitalardaki satışların çökü-
sünü, otomobil şirketleri Çin pazarıyla bir 
nebze “dengeleyebilir“.

Avrupa otomobil üreticileri “Association 
des Constructeurs Européens d’Automo-
biles“ (ACEA) derneğine göre, AB’de sadece 
Mart ayında yüzde 55 daha az yeni araç sa-
tıldı. Bu oran Nisan ayı itibariyle yüzde 76´yı 
gördü. 2019 yılı Nisan ayında, Avrupa Birli-
ği‘nde satılan 1,1 milyon araç sayısı, bu yılın 
aynı döneminde 270 bin otomobile kadar 
geriledi. Ülkeler bazında ele alırsak, Avru-
pa hacim piyasaları arasında Nisan ayın-
da sadece Almanya bu “unvanı“ hak ediyor. 

Birliğin en güçlü ekonomisine sahip ülkede 
120 bin 840 yeni otomobil kayda geçti. Ge-
çen senenin aynı dönemine kıyasla bu ra-
kamın yüzde 61,1’lik bir düşüşe denk gel-
diğini düşünürsek, bahsettiğim unvan bir 
“züğürt tesellisinden“ öteye gidemiyor ma-
alesef. Yine geçtiğimiz Nisan ayında; Fran-
sa’da sadece 20 bin 997 yeni kayıt (-yüzde 
88.8), İtalya’da 4 bin 279 (-yüzde 97.6) ve İs-
panya´da 4 bin 163 otomobil satışı (-yüzde 
96.5) gerçekleşti. Eski AB ülkesi Ingiltere 
pazarında 4 bin 321 yeni araç satışı yaşan-
dı, bu veri de böylelikle bir önceki yılın yüz-
de yüzde 97.3 altında kaldı. 

Uzmanlara göre, dünya çapında otomo-
bil satışları bu yıl yüzde 18 oranında düşe-
cek. Bu bilgi, önümüzdeki birkaç ayın oto-
mobil üreticileri (ve tabi ki tedarikçileri) 
açısından çok çetin geçeceği anlamına ge-

liyor. Örneğin “kısa dönem çalışma ödene-
ği“ mevzusu (ve benzeri kısıtlamalar) son 
aylarda olduğu gibi, sene sonuna kadar şir-
ketlerin sürekli gündem konusu olacak.

Almanya’daki otomobil satıcıları, Mart ve 
Nisan aylarında normalden yaklaşık yüz-
de 80 daha az sipariş aldıklarını bildiriyor. 
Normal şartlar altında ilkbahar mevsimi-
nin yeni araç satışı açısından “hızlı sezon“ 
olduğunu hesaba katarsak, ne denli ola-
ğan dışı günler yaşandığını tekrar fark et-
miş oluruz.

Bayilerin avlularında bekletilen araç 
başı maliyetin günde 28 Avro olduğu varsa-
yılır. Bu fiks masraf hesabını yaklaşık 300 
araca sahip orta büyüklükte bir otomobil 
satıcısı için yaparsanız, ayda yaklaşık 250 
bin Euro´luk bir külfet ortaya çıkar. 

Dünyanın ikinci en önemli otomobil pa-
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zarı olan ABD´de sıfır kilometre araç satış-
larında düşüş gösteriyor; pazar lideri Ge-
neral Motors (GM) ve rakip Fiat Chrysler 
yılın ilk çeyreği satışlarında güçlü düşüş-
ler bildirdi. Alman sanayi devi Volkswagen 
de yılın ilk üç ayında ABD’de bir önceki yıla 
göre yüzde 13 daha az otomobil sattı. 

“EKMEK KAPISI“ ENDİŞESİ
Otomobil endüstrisi, kuşkusuz dünya’nın 

en önemli ekonomik sektörlerinden biri. 
Bahsettiğimiz sanayi dalının üretici ve te-
darikçi şirketleri sırf Avrupa Birliği sınırla-
rı içinde 2,6 milyon insana istihdam sağlı-

yor. “Dolaylı istihdamı“ da hesaba katarsak, 
bu rakam 3,5 milyona ulaşıyor. Yaklaşık 
865 bin işçisiyle bu alanda Almanya zirve-
deki yerini uzun yıllardan beri koruyor. 

Mayıs ayında Almanya´da yapılan bir ka-
muoyu araştırması sonuçlarına göre, oto-
mobil sektörü çalışanlarının yüzde 40´ı di-
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ğer branşlara nazaran, yakın gelecekte 
iş yerlerini kaybetme endişesi yaşıyor. Di-
ğer branşların ortalamasında bu oran yüz-
de 25 civarında. Korona krizi sonucunda 
önümüzdeki 12 ay içinde, Almanya otomo-
tiv sektöründe yüzde 10´luk efektif bir istih-
dam kaybı yaşanacağı öngürülüyor. 

Kuşkusuz 130 yıllık otomotiv sektörü 
2020 senesinin ilk yarısında “parlak“ bir 
dönem geçirmedi. Pandemi sonrası global 
branşın tekrar “normalleşmesi“ aylar de-
ğil, yıllarla ölçülüyor. COVID-19 pandemisi-
nin beraberinde getirdiği ekonomik sorun-
lar, sektörün ne ilk, ne de son krizi olacak. 

Fakat bu seferki “meydan okuma“ zaten 
“Disruption“ (iş modeli bozulması), “E-Mobi-
lity“ (elektrikli araçlar) ve “Autonomous Dri-
ving“ (sürücüsüz araçlar) gibi inovatif (ve 
masraflı) konularla kendini geleceğe ha-
zırlayan ve “yeniden keşfeden“ global oto-
motiv endüstrisini kolektif bir mücadele-
ye zorluyor.

“Old Economy‘de“ taşlar yerinden oyna-
maya devam ediyor. Sektör devlerinin bu 
zorluğun üstesinden gelmek için göstere-
cekleri “dayanışma“ tarihsel olduğu kadar 
“hayati öneme de“ sahip.

Esen kal güzel insanım.


