
 منظوره چند نقلیه وسایل در PSA  و فیات مورد : Niche بازار در همکاری

 

 اتحاد تشکیل که با ندگرفت تصمیم PSA و فیات امریکا، شمال در کرایسلر و اروپا در رنو موفقیت توسط تحریکبا 

 شوند.منظوره  چند خودرو ظهور حال در بازار وارد جدید، کامال خودرو تولید و توسعه طراحی، برای

 های حرکت امکان ی،ورود رشد به رو هزینه با همراه بخش این محدود گستره که دهد می نشان مورد این مطالعه

 و خطرات، و گذاری سرمایه گذاری اشتراک به برای عمدتا اتحاداین  نتیجه، یک عنوان به. را کاهش می دهد مستقل

 یک نمونهاین کار  ترتیب، این به. شده است طراحی مشترک کارخانه یک در مقیاس اقتصاد آوردن دست به برای

 که موازنه شود واقعیت این توسط منافع آن که داریم استرسما  حال، این با. دهد می را ارائه مقیاس در اتحاد

 آنها ،باز می گردند خود توزیع های شبکه در مربوطه نقلیه وسایل سازی تجاری برای رقابت به متحدان که هنگامی

 برایمی شوند،  محدود مقیاس تا چه حد اتحادهای که دهد می نشان این. هند میرا ارائه  مشابه محصوالت کامال

 .تمایز گستره کاهش صنعتی و تنوع کاهش مثال،

 مشابه مسئولیت دارای فیات که همانطور. بسپارند اتحاد روز به روز مدیریت را به  PSAتا کردند توافق شریک دو

 دو برای منظوره چند نقلیه وسایل در جدید ارتباط ،است سبک های کامیون در PSA با مداوم قبلی اتحاد برای

 دهد می نشان سازمانی شکل این. آنها را میسر ساخته است بین متقابل وابستگی ایجاد و آنها قدرت تعادل ،شریک

 انه ممکنطلب فرصت رفتارهای احتمال کردن محدود منظور به اتحاد مدیریت در کالسیک مشکالت حل چگونه که

یکدیگر  از همکاران آموختن از ویژه شریک یک به اتحاد مدیریت وقف که دهد می نشان همچنین مورد این. است

 محدود مسئولیت با علوم مقاالت 1997 © رایت کپیمی کند.  جلوگیری

PSA را تولید می کنند سال در خودرو دستگاه میلیون دو از بیشهستند که  اروپا در خودرو کننده تولید دو فیات و .

به یکدیگر بپیوندند  منظوره چند خودرو ظهور حال دربازار  به ورود جهت در گرفتند که تصمیم آنها ،1988 سال در

(MPV) .و توسعه طراحی، در( متحده ایاالت دالر میلیارد 1) فرانک میلیارد 5 مشترک تعهد از پس بعد، سال شش 

 یک در( متحده ایاالت دالر میلیارد 1،2) هم با فرانک میلیارد 6 گذاری سرمایه و  MPVجدید کامال مدل تست



 حال، این با. نمودند بخشدر  نفوذ به شروع شریک دو نقلیه، وسیله این به شده داده اختصاص جدید کامال کارخانه

 اروپا، در. باز می گردند سازی تجاری مرحله در رقابتشرکا  و رسد می پایان به کارخانه دربدر  همکاریاین 

 یا و قطار یا قدرت حتی دنده، جعبه موتور، مثال عنوان به ،خاص های زیرسیستمروی  معموال خودکار سازندگان

 عدم معامله، این دامنه .(Henault، 1996) کل نقلیه در وسیله ندرت به اما ،می کنند همکاری عامل سیستم

 آن در که خصوصی های شرکت) متحد دو های پروفیل و( فنیاسکن  از بیشتر) MPV زمینه در شریک دو تجربه

 را ایجاد نموده است. توجه قابل حرکت این مقرر می شود( ها خانواده توسط عمده طور به سهام

مبتنی  مطالعه این .است اتحاد مدیریت به توجه با سودر طراحی برای فیات-PSA مورد از استفاده مقاله این هدف

 بررسی و گسترده کار و کسب و 2 صنعت کارشناسان،PSA  و فیات در کلی مدیران با قیعم های مصاحبه بر

 و تجزیهاین . استفاده شده است مقایسه برای نیز شده مستند خوبی به موارد از برخی. است متخصصمطبوعات 

 خواهد شد:در متن توسعه داده  را استنباط کنیم که درس 4 تا دهد می اجازه ما به تحلیل

 MPV بخش کوچک اندازه از ناشی قطعیت عدم با زیادی حد تا همکاری برای فیات و PSA گیری تصمیم .1

 گرفته است؛ قرار تأثیر زمینه تحت این در رشد به رو یورود های هزینه و اروپا در ظهور حال در

داخل  اتحاد نوشته های درشده  استفاده معموال تعاریف به توجه با) مقیاس در اتحاد از ای نمونه ارتباط این .2

 .است شده محدود هدف این با ها گیری تصمیم از بسیاری آن در که دهد می را ارائه (شرکت

شده  توزیع محصوالت بینضعیف  تمایز ،ساخت مراحل و توسعه در مقیاس اثرات از گیری بهره با حال این با .3

 مختلف موازنه شده است؛ تجاری های نامچهار  تحت توزیع شبکه چهار طریق از

 معمول که مشکل) اند کرده انه پیداطلب فرصت های رفتار از تمانعبرای م را جالب بسیار راه یک متحدین .4

 بگیرد. یاد دیگری از متحد یک دهد نمی که اجازه ،(ی استپیمان مدیریت در

 مسافرسلول : را نشان دهند زیر های ویژگیکه  اتومبیل MPV  شد تا ماشین های منجر نوآوری دو این ارتباط

 این. فراغت اوقات تجهیزات یا و ابزار توشه، یا/  و (کرسی 8 یا 7 تا) مردم برای بزرگ ظرفیت یک با همراه مدوالر



 به نقلیه وسایل از دسته آن(. سدان نوع از) را مشخص می کند شخصی ماشین و ون بین نقلیه وسیله موقعیت تعریف

 دارند. عقب پنجره به رادیاتور گریل از( مرغ تخم شکل به معموال) ناگسستنی بدنه اتخاذ به تمایل فزاینده طور

 به مربوط اطمینان عدماین  معتمد بودند. خود توسعه در ماشین کننده تولید چند ،MPV مفهوم از اول مقدمه در

صحیح  فیات و PSA مورد در بویژهاین مورد . آوری فنمالحظات  بود تا( مفهوم این تازگینظری به  در) تقاضا سطح

 در اتحاد یک لیشکت برای ،Matra پیشنهاد این حتی - بود داده دست از پول که - PSA ،1980دهه  آغاز دربود. 

 گذاری کند(. سرمایه 205-خودا کوچکتر خودرو یک داد روی  ترجیح و) بود کرده رد خود را را  MPVپروژه

 ورود تازه واردان

 ،آشکار می شد بیشتر و بیشتر اروپا در Espace رنو و آمریکا شمال در ون مینی با کرایسلر موفقیت همانطور که

 سبد در واقعی کمبود باعث مورد نمودند که این غیاب این تحقق به شروع بخشاز این  خودرو غایب سازندگان

 محصوالت نوع این با خود رقبای موفقیتبا  خاص، طور به فیات، و PSA شد. رقبا سایر با مقایسه در آنها محصوالت

 شدند. زده شگفت

دهه  پایان در. داد را نشان جهاندر  ون مینی حجم بزرگترین شمالی آمریکای بازار ،MPV مفهوم تولدزمان  از

 شد برابر دو 1993 و 1990 های سال بین حتی این مورد را داشت؛ سال در درصد  15رشد ون مینی فروش ،1980

 ارائه شمالی آمریکای بازار در حاضر حال در مدل 20 از کمتر. بود بخشاین  جذابیت دهنده نشان کرایسلر موفقیت

خودرو را ارائه می  بازار از درصد 10 حدود در سال هر در خودرو دستگاه میلیون یک از بیش بازار کل .است شده

 دهد.

 MPV مفهوم 1 شکل

 رشد حال در ورودی هزینه با اروپا در محدود نسبتا بخش

 توسط دو هر  MPV تولد مرحله که دید خواهیمپرتو افکند.  MPV بخش زندگی چرخه در بار اولین برای متناین 

 تعریف در زیادی حد تا نوآورانه پیشگامان دو این. هدایت شده است. اروپا در رنو-Matra و امریکا شمال در کرایسلر

توسط  رشد مرحله. اتخاذ نمود را خود پیشرفت توجه قابل مزیت وداشتند  نقش جدید نقلیه وسیله مفهوم این



 این از باالتر رشد نرخ با - آورد دست بهشناخت را  مفهوم این که هنگامی -می شود پایدار واردان تازه ی ازجریان

 بازار دررا  محیطی شرایط واردان تازه این تمامشد.  جذب (خودرو صنعت سنتی های بخش با مقایسه در) بخش

 تبدیل حال در گذاری قیمت همزمان،. شد تحریک ارائه محصوالت از وسیعی طیفافزایش  توسط تقاضا. تغییر دادند

 تر است. جدی مسئله یک به شدن

PSA  عمرچرخه  رشد مرحله به رسیدن هستند که در حال خودروسازان دوم موج به متعلق وضوح به فیات و 

 این در ورودی هزینه کهبیان می کنیم  ما. رسیدند  MPVsبازار بهرنو -Matra از بعد سال ده آنها. هستند محصول

 برای یعنی همکاری، ایجاد برای قوی ای انگیزه ماند، می باقی جایگاه ویژه بازار یک عنوان ی که بهبخش در مرحله،

  .است توجه قابل های گذاری سرمایه گسترش

 MPV مفهوم ظهور

 زمینه در زمان، آناست. در  شده شناخته 1980دهه  آغاز در نقلیه وسیله نوعاندازی  راهبا  کلی طور به کرایسلر

نموده  را تحریک نوآوری احتماال کرایسلر شرکت، خود در بلکه ،آمریکا شمال تولید خودرو صنعت در جدی مشکالت

 موفقیت ون مینی ،ایستگاه های واگن قیمت به نزدیک قیمت در آمریکا بازار در 1983 سال در اندازی با راه. است

 در را میسر ساخته است. بهبود مجاز شرکتبرای  آور شگفتبه طور  موفقیت این .آورد دست را به قوی تجاری

 نصب ها صندلی و ها پنجره آن در و است شده کوتاه که( خودرو ابزار یعنیبیشتر نیست ) ون از ون مینی آن، منشاء

 عقب محور: مانده است باقی ون مانند خودرو ساختار است. اما شده داده نشان 1همانطور که در شکل  – اند شده

 تعلیق فنر برگ. ناپذیر، انعطاف

 خودرو بخشنشات گرفته در  مفهوممرتبط است. این  Matra-Renault Espace با معموال MPV مفهوم اروپا، در

 سال در راه اندازی آن از. بودند ورشکستگی به نزدیک فرعی های شرکت این در ان که یهای زمان در Matra گروه

ساخته شده است اما توسط رنو توزیع و تجاری سازی شده  Matra-Renaultتوسط  عمدتا ماشیناین  ،1984

 بسیار حجم در) تفریحی و ورزشی های ماشین طراحیو  تولید درMatra خودروهای  تجربهاست. همانطور که 

 به کنید نگاه) است وانت سدان نوع ماشین به نزدیک  MPV طراحی که نیست آور تعجب ریشه یافته است( پایین



 گرفته) کامپوزیت مواد از شده ساخته هبدن: است بوده باال Espace آوری فن محتوای آن، تولد زمان از(. 1 شکل

 .داخلی فضای از کاملپیمانه  تعلیق، مارپیچفنر  (Matra فضا و هوا بخش از شده

 رقبا از ای فزاینده تعداد 2 شکل

 1980دهه  پایان از رشد مرحله وارد اروپا MPV بازار کند، جهش مشخص شده توسط ظهور حال در مرحله از پس

 000 به 1990 سال در 62 000 از شده فروخته های واحد از تعدادی. درصد 20 تا ساالنه رشد نرخ با حال به تا شد،

 از  Espace رنو-Matra توسط شدت به بازار رفت. این  1995 سال در182، 000 حتی و ،1994 سال در 157

 در که سال یعنی) 1988 سال از کرایسلر چالشبا  -قرار گرفته است سلطه تحت 1984 سال در آن اندازی راه زمان

ان را  بازار سهم کاهش همواره تازه واردان مداوم ورود وجود، این با( شد وارد اروپا در بار اولین برای مدلآن این 

 اروپا منطقه در رقابت حاضر حال در متفاوت تجارترده  12 حداقل که دهد می نشان  2شکل. است کاهش داده

 شمال در مشابه الگوی) ایجاد می کنند اروپا در رنو رهبری در را شکاف یکتازه واردان  روش، این در. وجود دارد

 (کرایسلر بازارفرسایش یافته  سهم رقبا ورودی های :است داده رخ امریکا

 داده شده نشان محصول اندازی راهتوسط  تقاضا از بخشی ومی شود  واگن استیشن بخش از ناشی تقاضا از بخشی

 کاهش با همراه) است شده تحریک بخش در رقبا ورودتوسط  تقاضا افزایش کهفرض شود  است ممکن است.

 کامل طور به که آورد می را بوجود بالقوه تقاضای ،جدید های مدل ارائه این، بر عالوه. محصول قیمت در تدریجی

 قبلی براورده نشده است. پیشنهادات توسط

 قوانین تغییر

یافت: با  تکامل ورود موانع و خود نبود کودکی دوران در دیگر وارداین  ،وارد شدند بازار در بسیاری رقبای زمانی که

 و ،پیدا کردند قیمت به مربوط مسائل به نسبت بیشتری حساسیت مشتریان اولیه، گذاری سرمایه سطح افزایش

 به نسبت ماند باقی پایین نسبتا سطوح در اروپا در تولید حجم اما. شد برخوردار بیشتری اهمیت از مقیاس اقتصاد

 ها را به شرکت از برخی قوانین تغییر این ند.کرد می استفادهبرای آن  ماشین بزرگ کنندگان تولید که یحجم

 صنعت در دیگر بخش هر از باالتر اتحاد نسبت بخش، این در که است توجه قابل. ها تحریک می نمود تالشترکیب 



 با) اروپا بازار در صندلی و واگن فولکس فورد، مثالما  Matra-Renaultو   PSA-Fiat کنار در. است خودرو

Galaxy / Sharan / Alhambra MPV )نیسان و فورد آمریکا، بازار شمال در حتی یا (تالش با MPV).  را )

 Chrysler Town & Country, the مثال، عنوان به: متحده ایاالت بزرگسازان  خودکار توسط clonesداریم. 

Plymouth Voyager and the Dodge Caravan  .توسعه یافته و دارای مینی ون های نسبتاً مشابه است

 و فیات را برای همکاری در این بیشتر توضیح داد؟ PSAچطور می تواند انتخاب 

 مقیاس اثر برای شده ساخته هایاتحاد

 1 جدول در که همانطور - ایجاد می کند اتحاد "مکمل" و "مقیاس" بین یتمایز اتحاد نوشته ها در مورد معموال

. ماند می یکسان باقی مفهوماین  ،یابند ی تغییردیگربه  نویسنده یک از بتوانند لغات اگر حتی. است شده داده نشان

 باشد. مکمل اتحاد هستند که هر نامناسب ها زمانی برچسب وجود، این با

 دو نوع اتحاد 1 جدول

 تمایز .(I979 آدلر،) تمایز قائل می شویم همزیستی" و مقیاس" اتحادهای بین بعد از این ما که استبه این دلیل 

 کمیموارد  دنبال به نوع یناول. دهستن آن دنبال به متحدان که است ییمزایا نوع از ناشی اتحاد نوع دو این بین

 که دهد می رخ زمانی مقیاس در متمم اتحاد. نگاه کند کیفی موارد به یدوم رسد می نظر به که حالی در متمم است

 صورت این غیر درقرار می دهند ) بحرانی توده به رسیدن برای یا و ذخیره برایرا  مشابه منابع های شرکت از برخی

های قابل  پروفیل در صنعت، یک به متعلق مقیاس در اتحاد دهنده تشکیل های شرکت معموال،(. دسترس از دور

 مثال، برای است، ممکن متعدد رقبای .هستند روبرو مشکالت از نوع همانبا  و دهند می را نشان منابع از مقایسه

 زمانی همزیستی هایاتحاد. نیروها بپیودند به خود صنعت در استاندارد ترویج برای بازار در خود قدرت افزایش برای

مقرر شده است را  شرکای توسط به طور نامتقارن که یمنابع یا و مختلف های ماهیت از منابع شرکت که دهد می رخ

 هایاتحاد هدهند تشکیل یها شرکت معموال. آورد می ارمغان به را مختلف های قدرت شرکت هر. ترکیب می کنند.

 آنها ؛قرار می گیرند مشابه کار و کسب زنجیره مختلف مراحل در یا وهستند  مختلف صنایع به متعلق همزیستی



 متفاوت اتحاد طریق از آنها حرکت ماهیت ونیست  یکسان لزوما آنها مشکالت نتیجه، در. ندنیست مستقیم رقبای

 .است

. دهد می را ارائه مقیاس در اتحاد از ای نمونه MPV بخش در فیات و PSA بین اتحاد که دهد می نشان بخش این

 بر عالوه. است شده داده اختصاص هدف این به گرفته تصمیم هر و قرارداد، این های ویژگی از هر کهمی بینیم  ما

 صنعت است. همان در دیگر های نامه موافقت از متفاوت کامال معامله این از هدف که می کنیم تاکید ما این،

 مقیاس رااث نمودن دنبال

 در رااث آوردن دست به هدف با MPV در فیات-PSA اتحاد، این است، شده داده نشان 3 شکل در که همانطور

 دهیم.زیر توسعه می  ها را در استدالل این ما. است مقیاس

  گذاری اشتراک بهریسک  و هزینه

 رسیده باال سطوح به حاضر حال در نیاز مورد اولیه گذاری سرمایه که است این قبلی بخش در یافته توسعه نقطه

محدوده  در مانند باال حجم های بخش در مشکل این مورد. نیست ابتدایی مراحل در دیگر بخشاین  که چرااست 

Clio, 106 or Punto .بخش از کوچک نسبتا اندازه به توجه با( نیست MPVs، اروپا، در بازار محدود گستره یعنی 

 تولید هستند. های هزینه و (R & D) طراحی گذاری اشتراک به در همکاری برای قوی انگیزه دارای کنندگان تولید

 ده می رخ کمی های جنبه در همکاران بینبودن  متمم 3 شکل

 مقیاس اقتصاد آوردن دست به

 های ظرفیت کردن اضافه با. یابد می کارخانه کاهش ظرفیت با هزینه صنایع، از بسیاری همانند خودرو، صنعت در 

ی هستند وضعیت با مقایسه در بزرگتر مقیاس یک به رسیدن به قادر فیات و PSA کارخانه، همان در مورد نظر تولید

 اجازه مشترک تولید توافق این نتیجه در(. 3 شکل در نمودار به کنید نگاه) عمل می کنند در کارخانه آنها که در آن

با  روز در اتومبیل 600 تا تولیدبرای PSA-Fiat .برسند. کارخانه  تولید از تر پایین هزینه با هم باشرکا  تا دهد می

 نسبتباید   MPVs 300 :است تولید برابری کننده مشخص نامه توافق این. است شده طراحی 350 نقطه عطف در

 دو شرکا می شود. حتی فروخته Lancia و فیات شبکه های درتا  300 و هدایت شودCitro6n  و پژو های شبکه به



 تولید را را های هزینه آنها مورد، این در. دوام افزایش بازار مورد در) را مدیریت می کنند تولید ظرفیت نمودن برابر

 بینی می کنند. پیش

 زنی چانه قدرت افزایش

 این. دهد می افزایش را را کنندگان تامین جزءی روبرو متحدان مذاکره قدرت همکاری این قطعات، تامین مرتبط با

 .است شده خریداری خارجاز  افزوده ارزش درصد 70 به مربوط بسیار نکته

 با سازگار مدل یک طراحی به مجبوررا  شریک دو مقیاس این به رسیدن که شد خواهد تاکید نای ازبعد  حال، این با

 ویژه نقلیه وسایل تولید به متصل تولید محدود حجم این، بر عالوه. نمود صنعتی تنوع رساندن حداقل به و برند چهار

 هزینه محدود می کند. دلیل به را عتنو( موتور خصوص به)

. ص ،Garette، 1991 و Dussauge از اقتباس. )دهد می رخکیفی  های در جنبه بودن متمم که وقتی 4 شکل

15) 

 به دست نمی شود دست همزیستی و مقیاس رااث

 دهنده ارتباط تعاونی نامه توافق مورد. دهد می رخ مختلف منابع های پروفایل باها  شرکت میان همزیستی اتحاد

 اشاره مثال عنوان بهکه می تواند  است. Renaulte ((Garrette and Blanc, 1990) و ،Matra خودروهای

بودن  متمم –است منابع انواع قرار دادن عمدتا MPV Espace در رنو و خودرو Matra  بین اتحاد از هدف. شود

 دهد. می رخ کیفیجنبه های  در همکاران بین

 آنها کوچک اندازه ،شوند شناخته خالقیت بالقوه نمایشگر عنوان به کلی طور بهMatra خودروهای  اگر طرف، یک از

 آن از دنده جعبه یک نه و موتور، نه دارای شرکت این اول،. می شود رقابتی معایب دو باعث خودرو ساخت صنعت در

 به قادر بدیهیبه طور  Matra هایخودرو دوم،. را خریداری می کرده است مکانیکی قطعات این همیشه خود است

کنندگان  تولید با ارتباط ایجاد به مجبوررا  شرکت همیشه کاستی دو این. نیستند خود از شبکه توزیع یک اجرای

آن  فاقد ،Matra خودروهای که باشد مکمل های دارایی دارای رنو اگر دیگر، سوی از. نموده است بزرگتر ماشین

وجود داشته  اتحاد زمان در  Matraخودروهای در آنچه به شبیه MPV پروژه هیچ حال به تا شرکت این هستند،



 ضعیف خودرو تولید کم حجم تخصص در نیز این مورد (R30  و آلپ مانند) استثنا مورد چند وجود با. نداشته اند

 .است

 قوت نقاط به نسبت افزوده ارزش زنجیره مختلف مراحل در خود بینرا  وظایف توزیع شرکای دو هر تر، ساده بیان به

ه را در پیش بدن ساخت سپس و نمود آغازرا  MPV طراحی Matra(  4 شکل به کنید نگاه) صورت دادند آنها اصلی

 قطعات بارا   Matra رنو. است خود کارخانه در مونتاژ از بسیاری به متعهد هم هنوز این شرکت امروزه. گرفت

 در. است فروش از پس خدمات و توزیع بازاریابی، مسئول عمده طور به ومی کند  تامین (گیربکس و موتور) مکانیکی

 ترکیب یک آوردن دست به و خود ضعف نقاط بر غلبه منظور بهرا  منابع مختلف انواع شرکت دو اتحاد، این طراحی

 مختلف مخلوط نمودند. کیفی منابع از تکمیلی

 هر از و هستند منابع با مقایسه قابل های پروفایل دارای شرکت دو نیست زمانی که همزیستی فیات-PSA اتحاد

 تولید و مونتاژ توسعه، قابلیت طراحی، های صالحیتیک دارای  هر: برند مین رنج خاص منطقه یک در واقعی فقدان

 هر ،Fordist مدل از. است برابر نسبتا آنها تولید های سیستم. هستند توزیع های شبکه و بازاریابی نیروهای ظرفیت،

 این با. کردند گذاری سرمایه گرفته الهامامروزی  ژاپنی های تکنیک اتخاذ از قبل اتوماسیون در شدت به هاآن در دو

 بازار از باالیی های بخش در ضعیف نسبتا آنها دوی هر که جایگاه خاص ندارند این در یخاص تجربه هیچ کدام حال،

 شرکا است. اورده شده توسط مالی منابع بینیکی  فیات-PSA قرارداد بودن برای متممتمام  .هستند خودرو

 مرحله تجاری سازی در رخ داده مشکالت

انها  توزیع های شبکه در نقلیه وسایل فروش و توزیع برای متحد دو انتخاب چرا که داد خواهد توضیح مقاله این بقیه

 بررسی خواهد شد. سازی تجاری مرحله برخورد در مقیاس، اتحاد عواقب سپس .است بوده ناپذیر اجتناب انتخاب

 برند چهار گروه، دو ،MPV یک

 PSA برای را خود اتحاد آنها. گرفتند ارزش زنجیره از بخش یک در تنها خود های تالش پیوستن به تصمیم فیات و 

 سازی تجاری مرحله در رقابت به گروه دو که است معنی این به این. بستند جدید کامال MPV ساخت و طراحی

 Peugeot 806, Citro6n Evasion, Fiat: رسد می فروش بهمتفاوت  نام چهار تحت MPV همان. بازگشتند



Ulysse and Lancia Zeta توان تصور نمود می ،باشد ن آسان نفره دو عنوان به عمر اگر. مختلف شبکه چهار در 

 !است تر سخت حتی چهارتایی یک عنوان به عمر که

 ادغام که بود تصور قابل غیر وضوح به این. نداشتند انتخاب این برای واقعی جایگزین هیچ حال به تا گروه دو واقع، در

 شبکه ییابتدا اندازی راه یا و( حفظ کند را خود خصوصی حریم خواهد می گروه هر) گروه دو در توزیع های شبکه

 های نام به علت نبودند عمده طور به سازی تجاری مرحله در خود تالش ادغام به قادر شرکای. صورت گیرد جدید

 شناخته بیشتر های مارک میان در احتماال اتومبیل تجاری های عالمت. است بازار خودرو در مرکزی مسائل و تجاری

 دارای ماشین کننده تولید هر(. مثال عنوان به بنز، مرسدس کنم می فکر) داردقرار  جهان سراسر دریافته  و شده

 به نیاز جدید قدرتمند تجاری نام یک ایجاد. نماید برداری بهره و حفظ آن را خواهد می کهاست  برند ویژه ارزش

 پس تالبوت تجاری سازی جوان دوباره که باشید داشته یاد به) دارد ناشناخته یبازگشت با بزرگ های گذاری سرمایه

 جدید تجاری نام یک اندازی راه برای تالش نمی نتیجه، یک عنوان به(. بود شکستیک  Simca در PSA برداشت از

 هوشمندانه نیست.

 مقیاس اتحاد محدودیت فرض

 ایجاد برای فیات و PSA چالش: موازنه می شوند قوی های محدودیت توسط مقیاس در اتحاد یک اقتصادی مزایای 

را  صنعتی تنوع همزمان طور به اما ،(شود درکباید  مشتری توسط) برند است چهار این میان در اتتمایز برخی

 کاهش می دهد.

 پیشنهاد از بزرگ دید یک و مشهود محصول بیان تمایز قائل شدن 5 شکل

با  (U60 به معروف) پروژه یک طراحی به تصمیم تنها PSA و فیات توسعه، های هزینه رساندن حداقل به منظور به

 شخصیت یا و بونصم هویت با تواند مین نقلیه وسیله که است معنی بدان تعریف این. متمایز نمودند ویژگی چند

 تجاری های عالمت از یک هیچ متوسط، مفهوم تعریف با. یابدبرند تناسب  چهار هر برای( سبک لحاظ از مثال، برای)

 ازدیاد این برای ارتباط با این مشتری توانایی توانیم در مورد می حتی ما. کننده باشد راضی کامل طور به تواند مین

 تجاری سوال کنیم. نام شناسایی یعنی خاص، تجاری نام یک به



 بدن، همان قاب، همان شاسی، همان ،MPVs تمام مقیاس، اقتصاد رساندن حداکثر به منظور به تولید، مرحله در

 90 با کوچک تمایزدر مورد  تنها فیات و PSA. می گذارند اشتراک را به مکانیکی های بخش دیگر و مشابه موتورهای

 شبکه مختلف، های چراغ دهنده نشان تنها نقلیه وسایل کردند. موافقت MPV هر برای مشترک اجزای از درصد

 مشتری یک که است معنی بدان این برای مشخص بدن، .است داخلی لوازم یا اثاثه و گیر ضربه رادیاتور، های

MPVs یک یا پژو ماشین یک دررا  مشابه بسیار Citroen زتا ، فیاتنمایشگاه  یک حتی یا، کرد خواهد پیدا را 

Lancia، نقطه(. است متفاوت آن مقابل شبکه مثال عنوان به) بود دار معنی تفاوت یک تنها باال، در شدهداده  قرار 

 پرهزینه خواهد بود. حد از بیش پروژه مدیران به توجه با ها مدل بین بیشتر تمایز معرفی که ستینا مرکزی

 این میان یضعیف تمایز چنین. نیست توجهی قابل تمایز دهنده ارائه خودرو ملموس های ویژگی خالصه، طور به

 احتمال ،پیشنهاد دو بین باالتر با جایگزینی که دانند می همه. ها می شود مدل بین قوی جایگزینی باعث برند چهار

 این مرتبط با خطر ترین قوی احتماال این. های قیمت گذاری آغاز شود باالتر خواهد رفت جنگ برای رقابت اینکه

 وفاداری بر تکیه صرفا تواند نمی شرکت. شود یافت دیگری جای در باید تمایز که است معنی بدان این. است اتحاد

برای متمایز  خود بازاریابی های استراتژی بر باید آنها است، شده داده نشان 5 شکل در که همانطور. نماید مشتری

 بودن تکیه کنند.

باالتر  فروش نقاط تعدادهرقدر  .نیروهای فروش آنها است کیفیت و تحویل زمان توزیع،شبکه  چگالی عنصر، اولین

تمایز می تواند از طریق تصویر و شرهت  .باالتر خواهد بود کنندگان مصرف به تجاری نام یک رسیدن احتمال ،باشد

خلق شده از طریق ارتباط و تبلیغ یافت شود. نهایتاً روش دیگر برای جذب مشتریان کیفیت بعد از خدمات فروش 

به فاز بلوغ خود می رسد،  MPVمهم تر می شوند زمانی که است. همانطور که تمام این ویژگی های جانبی مهم و 

PSA .و فیات می تواند در ایجا افستی برای ریسک جنگ قیمت ها را بیابند 

 فرصت طلبانه یک روش جالب برای رسیدن به ممانعت از رفتار 

منافعی که یک شرکت در اتحاد به دست می آورد وابسته به اقدامات آنها و به اقدامات شریک تجاری آنها است. اگر 

 Hillکسی به طور موثر همکاری نکند، اعتماد به خطر می افتد و همکاری احتماالً زودتر یا دیرتر قطع می شود. 



(1990), Gugler (1991), Koenig and Van Wijk (1992) or Gulati et al., (I994)  با تکیه بر هندسه

تاکید نمودند که مسئله مرکزی برای مدیریت اتحاد، روش های یافتن کاهش احتمال رفتار فرصت طلبانه  -بازی

است. به این دلیل است که اتحاذها غالباً به صورت اشکال ناپایدار و خطردار از سازمان در نظر گرفته می شوند. می 

فیات که ساختاردهنده اتحاد آنها است، دو شریک را مجاز به افزایش وابستگی داخلی و نتیجتاً -PSA بینیم که مورد

 تقویت ارتباط آنها می نماید.

، انها در 1978به تنهایی ارتباطی چشمگیر بین دو گروه نیست. از  MPVفیات در مورد وسایل نقلیه  -PSAاتحاد 

 Sevelواحد در هر سال( با  190000ایل در ایتالیا تولید می شوند )حدود تولید کامیون ها همکاری داشتند. این وس

Sud یک شرکت که به طور معادل توسط دو گروه کنترل می شود. انها توسط ،Peugeot, Citro6n and Fiat 

به ترتیب تجاری سازی شده اند. سه مدل به طور مختصر متمایز  ,Boxer, Jumper, Ducatoتحت اسامی 

ا زمانی که ظهور خارجی در نظر گرفته می شود، اما آنها با موتورهای خود تجهیزمی شوند. هنوز، این اتحاد هستند، ت

برای دو طرف تجاری سودمند است زمانی که این مورد برای انها دستیابی به منافع از آثار مقیاس را میسر می سازد 

 ها(.MPV)دقیقاً در مورد 

تحت مسئولیت فیات از  Sevel Sudکه توسعه, بهره برداری و مدیریت کارخانه  آنچه برای تاکید مهم است، اینست

کنترل را روی هیئت مدیره و از طریق تعدادی از مدیران اعمال می کند که  PSAزمان ساخت کارخانه است. 

درگیر  در مدیریت روز به روز کارخانه PSAنشاندهنده گروهی در محل صنعتی در ایتالیا است. اما همانطور که 

یک عدم موازنه را  نیست، به طور کلی روی فیات برای جنبه های ان تکیه می کند. این سازمان به طور مشخص

 به شدت وابسته به اقدامات فیات بود. PSAایجاد نمود زمانی که 

ها دو شرکت را با یافتن تعادلی جدید برای موازنه قدرت بین آنها  با به اشتراک گذاری قدرت MPVتوافق در مورد 

نشان داده شده است. آنها  6میان دو حوزه  و نه روی یک حوزه، قادر به حل این مسئله نمود. این نقطه توسط شکل 

ها بود. این شرکت و MPVید را با مالکیت معادل خلق نمودند که مسئول تول Sevel Nordیک شرکت جدید، 



کارخانه آن در فرانسه واقع شده اند. همانطور که قبالً ذکر شد، پیاده سازی آن و مدیریت آن به افراد نشات گرفته از 

 محول شدند. PSAگروه 

 و فیات PSAموازنه روابط بین  6شکل 

مشارکت مختلف درگیر می شوند.  این ارتباطات جدید یک وضعیت جالب را خلق می کند. دو شریک تجاری در دو

تصمیمات مهم به طور پیوسته گرفته می شود اما آنها مسئولیت مدیریت را به شریک محلی برای هر یک از این 

مشارکت ها محول می کنند. به هر حال، این شکل از سازماندهی، یک وابستگی متقابل را خلق می کند. حقیقت 

یات برای تامین کامیون های آن تکیه کند که توسط این حقیقت موازنه می باید به طور کلی روی ف PSAاینست که 

های ان تکیه کند. این مورد می تواند به آسانی درک MPVبرای تامین  PSAشود که فیات باید به طور کلی روی 

 می شود. شود که شریک تجاری هر فضایی را برای رفتار  فرصت طلبانه دارد زمانی که متحمل جبران از همکار خود

هنوز، حدی جدی از این شکل سازمانی اینست که اختصاص دادن مدیریت اتحاد به یک طرف تجاری به طور قابل 

 توجهی از یادگیری متقابل شرکای تجاری جلوگیری می کند.

 فرصت های یادگیری کم

ست، به طور خاص توسط اتحادهای انتقال منبع که در آن اتحادها با هدف یادگیری از شرکای تجاری صورت گرفته ا

Kogut (1988 ,)Hamel et al. (1989), Hamel (1991) and Richter and Vettel (1995)  آزمایش

شده است. در اتحاد انتقال منبع، شرکای تجاری از تبادالت روز به روز در ساختار اتحاد بین مهندسیان، مدیران منابع 

 دستیابی ضمنی به دانش )یعنی غیررسمی( استفاده می کنند. انسانی و افراد بازاریابی شرکت های متحد برای

 General Motors (GM) and، مشارکت، پیوسته صاحبان سهام بین Nummiیک مورد شناخته شده، 

Toyota  است )ضمیمه را ببینید(. هدفGM  و تویوتا از طریق مشارکت پیوسته صاحبان سهامNummi  استفاده

از  ، تولیدکنندگان ماشین آمریکایی1980از ساختار به عنوان وسیله ای برای یادگیری متقابل است. در آغاز دهه 

(. در مقایسه با رقبای ژاپنی آنها، کارخانه های آمریکایی Womack er aI., 1990)مسائل عمده رنج می بردند )

ه پر نمودن فاصله خالی برای باقی ماندن بودند. برای رسیدن به کمتر بهره وری داشتند. آنها به طور مشخص نیاز ب



دوباره باز کند )چند سال قبل به دلیل  Fremontتصمیم گرفت تا کارخانه کالیفرنیای خود را در  GMاین هدف، 

در  GMنرخ گذاری ضعیف بسته شده بود( و با مسئولین مدیریت آن به تویوتا اعتماد دهد. اگر این یک فرصت برای 

دیدن و یادگیری در مورد اقدامات ژاپنی باشد، این مورد از طرف دیگر، شانسی برای تویوتا در یادگیری از محیط 

 (.Rehder 1998که به باز نمودن دو کارخانه جدید انها کمک می نمودند ) -تولید ماشین آمریکایی شمالی نیز بود

ی شرکای تجاری طراحی نشد. فرصت های بسیار کمی برای برای میسر نمودن یادگیری متقابل برا PSA-اتحاد فیات

یادگیری از طرف تجاری در اتحاد وجود دارد. حتی اگر تصمیم گیری در میان اتحادها برای تمام موضوعات عمده به 

اطمینان داد: این  PSAبه خصوص برای تعریف پروژه، فیات با بیشتر پیاده سازی های خود به  -اشتراک گذاشته شود

ن معنی است که مطالعات طراحی، توسعه و آزمایش وسیله نقلیه جدید، راه اندازی مدیریت کارخانه جدید تحت بدی

است. تنها تعداد کمی از افراد از دو شرکت با هم کار می کردند. نماینده های فیات بخشی از  PSAمسئولیت 

ان در اجرای تولید درگیر بودند. به عنوان یک نیروهای وظیفه در مدت فرآیند طراحی بودند و تعداد محدودی از مدیر

، بود، اما از رقیب خود یاد نمی گرفت. زمانی که رقابت کم می شود. ریسک نشت PSAمنافع فیات از تجربه  نتیجه،

 کم است. اما بدین معنی است که همکاری کامالً بهره برداری نشده است.

 موجود موارد اندازه به اروپا در خودرو کنندگان تولید از بسیاری بین شکاف که است این ویژگی این از توضیح یک

در  یادگیری اتحادهای اگر عمیق نبود. 1980آغاز دهه  در آمریکای شمالی، و ژاپن خودروهای کنندگان تولید بین،

 بین ،(هوندا با خود سابق توافق در)باشد  مناسب ROver مانند اروپایی های به شرکت مربوط و آمریکا شمال زمینه

 رسد. می نظر مربوط به کمتر اروپا در خودرو کنندگان تولید

 آنهابود زمانی که  خواهند مربوطه تجاری شبکه های بازده مقایسه به قادر فیات و PSA بار، اولین برای حال، این با

 آگاه استراتژی است تا تصادف یک بیشتر احتماال این حال، این با. را ارائه دهند مشابه بسیار های ماشین

 نتیجه گیری

 Sevel NORD. هستند زمینه این در جدی بازیکنان حاضر حال در فیات و MPV، PSA بازار دیر به ورود وجود با

 در 1995 سال در بار اولین برای هم با برند چهار. است هر روز رسیده ازای به( ابزار کلون و) MPVs 450 به تولید



 به تولید شده داده اختصاص مختلف کارخانه رقابتی 5از  کمتر حاضر حال در اما،. قرار گرفتنداروپا  بندی بازار رتبه

MPVs افزایش آنها را تقاضای از باالتر با نرخ تولید ظرفیت های که رسد می نظر به متاسفانه، و ندارد اروپا وجود در 

 یافته اند.

 هم نتایج با به رسیدن به قادر گروه دو. دهد می را نشان بازارجایگاه خاص  در مقیاس در اتحاد قدرت مقاله این د

 های رفتار اتحاد مدیریت، با ارتباط در کالسیک احتماال به تنهایی قادر به رسیدن به ان نیستند مشکل هستند که

 محصوالت ضعیف بین تمایز وجود، این با. است داده نشان خوبی حل به عنوان راه مثال، عنوان به طلبانه فرصت

 .است باال هنوز ها قیمت احتمال جنگ. است مانده باقی فصل و حل برای مشکل اتحاد یک

 به موفقیت خاکستر از: Nummi - پیوست

 و بزرگ بین دیترویت شده ایجاد مشترک گذاری سرمایه احتماال( Nummi) شرکت موتورز، متحده تولیدی شرکت

 از ای نمونه ژاپن ارائه دهنده و متحده ایاالت خودرو کننده تولید بزرگترین از اتحاد این. است ژاپنی خودروساز سه

را در تالش  گذاری سرمایه شرکت دو(. 7 شکل به کنید نگاه) یکدیگر است یادگیری از برای تالش در ها سازمان

 متحده ایجاد نمودند. ایاالت خودرو در ساخت درخواست برای ژاپنی سبک به مدیریت برای اعمال

باز  بوده است. با GM با مدیریت و متعلق قبال است که( GM) موتورز جنرال سابق مونتاژ کارخانه Nummi کارخانه

 کامیون و مالیبو شورلت تولید به کارخانهاین  ،(کالیفرنیا) فرمونت تسهیالت مدرن در مرکز عنوان به ،I962در  شدن

. روبرو شد جدیبا مشکالت  این کارخانه سالها، این طول در پرداخت Taylorist سنتی خطوط در طول GMC ها

نفر  3000 به را 1982 سال در 1978 سال در 6800 از اشتغال متحده، ایاالت در خودرو صنعت بحران زمینه در

 میان ما ،شدند پایان بی های درگیری از مانع روابط، بود خورده گره مولد غیر و خصمانه کار به سازمان .رسید

 (I993) آدلر. GM گروه در ارقام بدترین کارخانه این نتیجه، یک عنوان به. تفرقه ایجاد شد مدیریت و کارگران

را  ' ٪20 از بیش غیبت و الکل مصرف سوء و مخدر مواد پایان، بی کیفیت پایین، وری بهره فرمونت-GM": گزارش

 شد. بسته I982 مارس در سرانجاماین کارخانه  گذاشت. نمایش به



 I00 به تویوتا و تسهیالت ارائه با موتورز جنرالشد.  اعالم I983 فوریه در همکاری به موتورز جنرال و تویوتا قصد

 عملیاتو  خودرو طراحی در را تویوتا: موافقت نمودند سهم وظایفبرای  شریک دو. گذاری نمود سرمایه دالر میلیون

 .فروش و بازاریابیدر  موتورز جنرال و روزانه مهندسی،

 یادگیری از طرف تجاری 7شکل 

Nummi و مشترک گذاری سرمایهدر  غلبه تویوتا. شروع نمود مختلف مدیریتی فلسفه با جدید کامال مدیریت تیم با 

را متعهد  آن تولید سیستم مدیریت و سازی پیاده چگونگی در ها آمریکایی آموزش برای کامل مسئولیت زمان در

 حدود از گروه یک با او ،شد  منصوب شرکت عامل مدیر عنوان به تویوتا، مؤسس فرزند ،Tatsuro Toyodaشد: 

 حدود)نمود استخدام GM دیگر کارخانه های و کرایسلر فورد، از یمدیران همچنین او. -آمد  تویوتا شرکت مدیر 30

 (.GM از مدیران از نفر 20

 توسط ناب تولید مدل. بود کار استاندارد و تیم مفهومبا  عملیات مدیریت و تولید تویوتا رویکرد یساختمان بلوک دو

 دقیق کار روشهای اجرای در انضباط و نظم و کار چرخش توسط شده تکمیل تخصصی کاری وظایف اساس شرکت،بر

 استدالل جایگزین نمونه که است سوئد در ولوو Uddevallaرویکرد کارخانه  مقابل در رویکرد این. تصویب رسید به

به کار گرفته می  سادگی به و تر طوالنی کار چرخه با بهتر یادگیری و سازمانی سازگاری که باشد می محور انسان

 شود.

 مردم، سازی توانمند سازی، فشرده مراتب، سلسله مسطح مدیریت انسانی منابع دهنده پوشش مدیریتی های تکنیک

 در تنها] مداوم جریان تولید کایزن،][  بهبود ثابت)است  سازمان تولید خط و اجماع، نمودند دنبال مشکل،حل تیمی 

 ماشین کارخانه احداث و مونتاژ دوباره تویوتا شدن، بسته سال دو از پس [(.قطعات و خودرو قطعات تحویل زمان

 آغاز تویوتا تولید سیستم اطراف در جدید سازمان یک ،1984 سال دسامبر ماه در. را پیکربندی نمود مجاور پرس

 کارگران و تویوتا توسط دوباره مشترک طور به کارگران را I985، Nummi 2200 دسامبر تا 1984 مه ماه از. شد

 از - قبلیآمد  کار نیروی از درصد 85) استخدام نمود فرآیند کار دقیق غربالگری برنامه طریق از( UAW) خودرو

 ساده بندی کار طبقه و پذیرش برای تویوتا تولید سیستمروی  UAW عوض، در(. اتحادیه کل مراتب سلسله جمله



 سرمایه ادامه برای آنها که ندکرد اعالم موتورز جنرال و تویوتا ،1993 سال در (.2 مهارت کالس 18 از)کردند  توافق

 Nummi زمانی که. به توافق رسیده اند نامحدود طور به خود فعلی شکل در خود مشترک آمریکایی/  ژاپنی گذاری

 در تویوتا) خودرو میلیون دو که هنگامی آورد دست به یدیگر بزرگ عطف نقطه ،خود را گرفت سالگرد 10 جشن

 برای سودآورینمایشگر  که باالتر تولید کیفیت ، وری بهرهبا  I2، I994. Nummi تاریخ در( سدان 1994 سال

 Nummi. کار نیرویی از نیم و باالتر بسیار کیفیت با اما ، اتومبیل از تعداد همان با تولید. بود فرمونت-GM کارخانه

 شهر در خود خواهر کارخانه نسبت به Nummi رقبای محصوالت کیفیت: آورده بود دست را به جهانی طبقه یک

Takaoda ژاپنی اتومبیل بهترین حتی یا و ژاپن در (Womack 1990 همکاران، و .)اگرچه Nummi کار، اغلب 

 دری با آن ندارد. اختالف کارخانه چندان این وجود این با ،سازی می کند را مدل هماهنگی و همکاری مدیریت

Nummi ژاپنی نه و یی بودآمریکا نه که بود سوم فرهنگ یک ایجاد از ناشی چرخش . 

 در یکی تولید، خودکار جدید های کارخانه دو بعد، سال چهار اندازی راه ،تویوتا فرمونت در شده آموخته های درس

 به نزدیک کیفیت سطح به کارخانه هایی که. کانادا را میسر ساخت در یکی و( کنتاکی تاون، جورج) متحده ایاالت

 که دهد می نشان (I994. )همکاران و ویلمز فدرال، تجارت کمیسیون قول نقل .رسیدند خود ژاپنی همتایان

Nummi کمک  کارآمد تولید سیستم با اول دست تجربه آوردن دست به مزایاینمودن  درو به موتورز جنرال به

 مورد است  امروزه کوچک خودروهای ساختسازی  یکپارچه قابلیت دارای واقع در GM اینکه حال، این بانمود. 

 قرار گرفته است. پرسش

 



 

 

 


