ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﻮرﻫﺎ؛ درﺧﺸﺶ ﺟﯿﭗ در
ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ژاﭘﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
اﮔﺮ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ژاﭘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد.

ﻓﺮدی در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروﻟﺖ اﯾﻤﭙﺎﻻی ﻣﺪل  1962در ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه
ﺗﻮﮐﯿﻮ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺰارﺷﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ  Automotive Newsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﯿﭗ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮدروﺳﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎ ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ  6,344دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺟﯿﭗ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪاره ﺷﺪه؛ اﯾﻦ رﻗﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻼ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﺟﯿﭗ ،ﺷﻮروﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ  373دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در رده دوم ﭘﺮﻓﺮوش
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮاری از ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮروﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎدﯾﻼک ﻧﯿﺴﺖ ،آﻣﺎر ﻓﺮوش
ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن در ژاﭘﻦ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺧﻮدروﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺎﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﻮرد
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2016ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺟﯿﭗ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017اﻓﺰاﯾﺸﯽ 6.9
درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺟﯿﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻓﺮوش ژاﭘﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺣﻀﻮر رﻗﺒﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ داﺧﻠﯽ رﺗﺒﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪ ﺟﯿﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﯿﺎت-ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﯿﭗ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ژاﭘﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺮﯾﺖ وال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﻏﯿﺮ ژاﭘﻨﯽ و ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ در ژاﭘﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﯿﭗ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد راﻧﮕﻠﺮ  2018ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻓﺮوش ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ژاﭘﻦ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺟﯿﭗ راﻧﮕﻠﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب
ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﯿﭗ ،ﮔﺮوه ﻓﯿﺎت-ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎص آﻧﺎن راﻫﯽ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات در

ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺷﻮ ﺑﺮای ﺗﺮدد راﺣﺖ ﺗﺮ در
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻨﮓ و ورود و ﺧﺮوج آﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب
ژاﭘﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.

اراﯾﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺟﯿﭗ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  50ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮوزآوری ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ وﯾﮋه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺟﯿﭗ ﺑﺮای ﺑﺎزار آﻓﺘﺎب
ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

