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2015درسال  پيش بيني اكونوميست از تحوالت جهانيباتوجه به 

هفت پیشنهادبراي صنعت 
2015بيني عمده خـودرا از مـوثرترين رويـدادهاي اقتصـادي سـال       موسسه اكونوميست، مانند هرسال، چند پيش

ها و تاثيرات اقتصادي آنهاست، قبل از آنجا كه رويكرد اين گزارش بيش از هرچيز معطوف به نگراني. ميالدي منتشركرد

ـ ، برخـي  ارتباط بندهاي آن با آينـده صـنعت خـودرو   باتوجه به شده اين گزارش و   از ارائه ترجمه خالصه نهادهايپيش

:ايم اجرايي در حوزه استراتژي و راهبردهاي كالن را درادامه آورده

:)هاي تجديدپذير تمركز بر انرژي(  هاي مبتني برنفت حركت به سوي حذف انرژي .1

بدين معنـي. فاصله بگيرند -ها ومواد وابسته به آن  انرژي - در دو شاخه اصلي از نفتبايد صنايع خودروسازي 

گرمـايش و بـراي  خطـوط توليـد،   در  (هـاي فسـيلي   كننده انواع انـرژي  صرفم ،راحل توليد كه صنايعطي مكه اوالً 

هـايي اجـراي برنامـه   ضمن طراحي و ،هستند...) ها و قطعات با مواد اوليه نفتي، روغن(و مواد وابسته ...)سرمايش و

، اقـدام بـه...)و ، جلـوگيري از اتـالف  بازيافت، هـدايت انـرژي  (ور از منابع موجود جويي و استفاده بهره براي صرفه

مصـرفنـوع و ميـزان   ريـزي   و دوم در طراحي و برنامهجايگزيني مواداوليه، قطعات و  موادپشتيبان غيرنفتي نمايند

.هاي نو، بيش ازپيش توجه نمايند جويي و جايگزيني سوخت وري، صرفه سوخت خودروهاي توليدي، به بهره

:توجه به چابكي سازماني .2

، اعمال تغييـرات عمـده در فرآينـدها،يبخصوص خودروسازان بايد باتوجه بيشتر به چابكي سازمان ،ها سازمان

سرگذاردن نگاه قديمي به كسب وكـار، را آغاز نمايند و سازمان وهمكاران خود را براي پشتمحصوالت و بازاريابي 

در مناطقي كه نقطه تمركز تجارت خواهندبود ها گذاري جابجايي سرمايهضمن آنكه كسب آمادگي وتوان . آماده كنند

.نگري مديران خواهد داشت نيز نشان از هوشياري و آينده
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)نماينده انحصاري(  Exclusive Agencyدر عقد قراردادهاي استحكام روابط  .3

ال تكنولوژي و خريـدهاي معتبر چيني براي انتق مدت با شركت ميانو برقراري ارتباط و عقد قراردادهاي محكم 

اما باتوجه به قدرت يافتن چـين در اقتصـاد،. قطعات از نكاتي است كه شايد در وهله اول چندان مهم به نظر نرسد

ها قيمت و شرايط ارائه كاال وخدمات خودرا تغيير دهند و به دنبال سود اي نزديك چيني دور ازذهن نيست كه درآينده

با انحصاري كردن بازار و حقوق نمايندگي شركتهاي تواند باتوجه به اين، سازمان مي. بيشتر يا مشتريان بهتر باشند

منطقه، همچنين استفاده از بزرگراه ارتباطي خلوتي كه به سمت روسيه ايجاد شده اسـت،حتي در  چيني در كشور و

چين، با توجه بـه. كندجلوگيري  ،در دوره قدرت گرفتن چين "خالي ماندن دست"استفاده شركتهاي چيني و  از سوء

يكـم، بررسـي فرهنـگ بـازار هـدف و: كنـد  دومؤلفه، قدرت اقتصادي خود را علي الخصوص درصادرات تقويت مي

هـاي توليـد بـا كاسـتن از كيفيـت قطعـات و تقليـل دوم، كـاهش هزينـه   ؛سازي محصوالت براي آن فرهنگ ويژه

و ظاهر زيباي محصـوالت و خـدماتي) User friendly(زمان، توجه به رفاه مشتريان هاي فني خودرو و هم مشخصه

هاي يكي از روندهايي است كه اغلب شركت) Automation(در همين راستا خودكارسازيكند كه به بازار عرضه مي

معظم دنيا در ارائه محصوالتشان مدنظر دارند چراكه سليقه جهاني مشتريان نيز به سوي رفاه و راحتي بيشـتر ميـل

بايـد و در طراحـي كرده استبراي مثال مشتري دنده اتوماتيك به جاي دنده دستي در خودرو روز به روز افزايش مي

.اين امكان بايد مدنظر قرارگيردوجود ... ، موتور وخودرو، داشبورد

سازي و افزايش كاربري پشتيباني –ورود به بازار خودروهاي نظامي  .4

دفاعي در داخل كشور و كشورهاي  –گيري براي توليد وعرضه محصوالت باكاربري نظامي  بازاريابي و سفارش

الخصـوص در يكي ديگر از راهكارهاي حفظ منافع درشرايطي خواهد بود كه بيشترين بودجه كشـورها علـي   منطقه

دركنـار آن، بـازار وسـيع و پرسـودي بـراي .هاي دفاعي و نظامي خواهدشد ، صرف تجهيز و پشتيباني سيستمآسيا

شود زيرا همانطور كـه تر مي گستردهروز نيز  هاي مختلف براي محصوالت گوناگون وجود دارد كه روزبه سازي كاربري

كنـد كـه الزمـه در بند پيشنهاد شماره شش بيان شد، طبع عمومي مشتريان، به سوي رفاه و راحتي بيشتر ميل مي

فروشـنده –جويي در زمان خريد نيز بر رابطـه مشـتري    اين رفاه. سازي محصوالت براي مشتريان است اختصاصي

ري دوست دارد همه چيزهايي را كه الزم دارد از يك فروشنده و يكجا خريداريتاثيرگذار است بدين معني كه مشت

)اي خواربار به وضوح ديده مي شود هاي زنجيره گسترش اين فرهنگ در افزايش روزافزون فروشگاه(نمايد
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هزينه اما موثر روي محصوالت هاي رقابتي كم ايجاد مزيت .5

هـاي رقـابتي بـه محصـول هرچنـد يگر، افزودن مزيـت هاي مختلف به يكد با نزديك شدن محصوالت شركت

افزارهاي ارزش افزوده ارائه نرميكي از اين مزايا، . هزينه، موجب افزايش تمايل مشتريان براي خريد خواهدشد كم

هـاي رسـان  ي، اطالعهاي هشداردهنده خراب روي محصوالت باقابليت ارتباط با ابزارهاي ديجيتال همراه مانند برنامه

.است... هاي اجتماعي اختصاصي محصول و و مسير، شبكه خدمات

)تغيير رويكردهاي مديريت بازاريابي(  تبليغات و برندسازيتغيير رويكرد ابزارهاي  .6

...)و تلويزيون، بيلبـورد (هاي ثابت  و رسانه) ها و مجالت روزنامه(هاي مكتوب باكاهش روزافزون مخاطبان رسانه

تغييرافزارهاي همراه،  ازپيش آنها از نرم هاي اجتماعي و استفاده بيش اي حضور مخاطبان در شبكه و افزايش لحظه

هـاي مبتنـي هـاي ديجيتـال و شـبكه    هاي مكتوب به سـوي رسـانه   از رسانهتبليغات و برندسازي  ابزارهاي رويكرد

.سهم بازار سازمان جلوگيري نمايدكاهش برند و ارزش سقوط  تواند از فراموش شدن، همراه مي براينترنت

)تغيير رويكردهاي روابط عمومي(  هاي جديد ارتباط با ذينفعان از شيوه مندي بهره .7

افزارهاي تلفن همراه براي برقـراري ارتبـاط مسـتمر بـا هاي اجتماعي و نرم ريزي براي استفاده از شبكه برنامه

بـرد و توسـعه برنـد، افـزايش تفاده از ابزارهاي مداخله فرهنگي براي پيشذينفعان و اسكليه كاركنان، مشتريان و 

وري، كيفيت و تعهد در داخل سازمان موجب حفظ مشتريان فعلي و ، درعين افزودن بهرهفروش و ارتقاي سهم بازار

ي ازدرصـد بيشـتر   "توجـه "رويم نياز مشتريان به  بديهي است هرچه پيشتر مي. خواهد بود جذب مشتريان جديد

.گيرد از سازمان را دربر مي ) انتظارات ملموس ( سبد مورد انتظارشان

93دي  –هاي اطالعات استراتژيك  اداره سيستم
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نمودار+  خالصه گزارش اكونوميست

دستخوش تغييرات بسيار خواهد شد و مفروضاتي كه سال 2015روشي كه مردم به جهان مي نگرند، در سال 

سال جاري ميالدي در زمينه اقتصاد و فـن آوري، نقـاط برجسـته آمـاري .اند از بين خواهند رفتهاي سال برقرار بوده 

.متعددي خواهد داشت

در اختيـار آمريكا به لطف انقالب گاز شـيل و بـا  . اقتصادي هستند-ترين تغييرات پيش رو، جغرافيايي مشخص

،الملـل  هاي روابط بين بسياري از جنبهو  )1شكل ( شدهكننده نفت دنيا سعودي، بزرگترين توليد گرفتن جايگاه عربستان

كند كه برتـري نفتـي بيني مي آژانس بين المللي انرژي پيش. شد دنحول دستيابي آمريكا به نفت، دستخوش تغيير خواه

.و پس از آن نيز ادامه خواهد يافت 2050آمريكا تا سال 
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ثروت تركيبي افراد ثروتمند. آسيا همچنان رو به رشد است و اعداد و ارقام نشان دهنده آن است ،حال عيندر 

بسـياري از. ، از شمال آمريكا بيشتر خواهد بود2015در سال ) دارندثروت ميليون دالر  1كساني كه دست كم (آسيايي 

70به دليل رشد آسيا در طي  اذبه اقتصادي دنيامركز جارزيابي كرده اند كه  ،اقتصاد لندنموسسه تحقيقات كارشناسان 

 -ميانـه ايـن مسـير    2015تا سـال  . به جايي ميان هند و چين منتقل خواهد شد ،از آتالنتيك؛ 2050تا  1980سال و از 

).2شكل ( خواهدبود ،در شمال شرقي خليج فارس در ايران ،بندر ماهشهر - جابجايي جاذبه اقتصادي دنيا

گذاري مستقيم خارجي آن بـه سـمت داخـل نخست سرمايه. پشت سر خواهد گذاشتدو نقطه عطف را  ،چين

رشـد يافتـه ،كه چين به عنوان يك قدرت اقتصادي جهاني جايگاهي استامر نشان دهنده   اين) 3شكل ( خواهد رفت 

دست كم در -ترين اقتصاد آغاز كرده و آمريكا را  را به عنوان بزرگجديد ، سال دوم اينكه چين براي نخستين بار. است

.شگفت زده كرده است -) 4شكل (زمينه برابري قدرت خريد 
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2015در سال  ،اتحاديه اروپادفاعي كل با هزينه  ،)چين به غير از(پاسيفيك  /هزينه هاي دفاعي در منطقه آسيا 

).5شكل ( كند  برابري مي

از كامپيوترهـاي شخصـي پيشـي ،فـروش تبلـت   2015در سال . است روي حال پيشفن آوري نيز همواره در 

از مجموع ارزش تبليغات روزنامه هـا، مجـالت و بيلبوردهـا ،درآمد حاصل تبليغات اينترنتي در آمريكا). 6شكل (گيرد  مي

خي از افراد چنـدينبر. )8شكل (اشتراك تلفن همراه از جمعيت جهان بيشتر خواهد شد ). 7شكل (پيشي خواهد گرفت 

.در كشورهاي با ارتباطات آلوده و مشكوك حساب كاربري خواهند داشت خصوصاً
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، افرادي كه در فيس بوك فعال هستند از آنهايي كه در چين زندگي مي كنند بيشتر خواهـد بـود2015در سال 

.محسوب مي شداگر اين شبكه اجتماعي يك كشور بود، پرجمعيت ترين كشور دنيا ) 9شكل (


