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به نيمه رسيد، شمار  ۱۹۷۶وقتي درصد فروش در سال . زده ماه پي در پي حتي يك هواپيما را نفروختنحدود شا

يك نوع هواپيماي فروخته نشده ايي كه در گذرگاه كارخانه فرود مي آيد و قسمت عقـب آن  (دنباله هاي سفيد 

يـه يـا شـراكت مـوقتي چنـد      اتحاد(فروش هاي كلي كنسرسيوم ) داردنبه رنگ سفيد است و نشانه خط هوايي را 

اصـرار كـرد كـه بـه كلـي       Airbusوقتي شريك آلماني كنسرسيوم به مديريت . را باال برد) شركت بزرگ با هم

شـريك فرانسـوي كنسرسـيوم    . هزينـه هـاي زيـادي را متحمـل شـد      Airbusتوليد را متوقف كنيم اينجا بود كه 

حفـظ  . ش را متقاعد كنـد كـه نظـرش را تغييـر دهـد     مخالف اين موضوع بود، و در صدد بود كه شريك آلماني ا

، جهـش پيـدا   ۱۹۷۷وقتي درصد فروش در سال .نيز حفظ شود Airbusكردن خط توليد باعث مي شد كه برنامه 

بـه عنـوان توليـد كننـده جهـاني       Airbusكنسرسيوم مشتريان جديـدي جـذب كـرد و    . كرد، توليد افزايش يافت

و كـار كـردن افـرادي     CEOسال دوره فعاليت و محافظت از سه  ۳۰حدود  بعد از Airbusهواپيما شناخته شدو 

 Noel Forgeardو   Bernarld Lathiere (1975-1985) ،Jean picrson(1985-1998)چـون  

در آن خودش از يك رقيب قديمي كه آينده مطمئني ندارد به يك سازنده بـزرگ هواپيمـاي    (1998-2005)

.نيز جلوتر مي باشد تبديل كرد Boeing تجاري كه حتي از 

 

  

 Bernarld Lathiere    سه ركن را در كنار هم قرار داد و اسـتراتژي پيـروزيAirbus   او . را بـه وجـود آورد

ابتدا اساس هواپيماها را با ويژگي هاي رايح طراحي يا مردم كه چندين مدل مرتبط را دنبال مي كنند، توسـعه داد  

را بـه يـك ليـدر     Airbusهـاي هواپيمـا مصـالح و طراحـي معرفـي نمـود كـه        سپس ابداعاتي را در الكترونيـك  

تكنولوژي مبدل كرد و در آخر يك استراتژي كه فروش هاي تجاري را در بر مي گيرد را تبديل كرد كه باعـث  

واحـدهاي   Jean picrson. شدف اسيا به عنوان پر توسعه ترين و خوش آتيه ترين بازار هواپيماي انتخاب شود

كمتر به بنگاه هـاي دولتـي نيازمنـد شـود بـه       Airbusقيمت را تكميل كرد كه اين موضوع باعث شد كه  كاهش

كمتر  Airbusتنوع داد و قرار داد دو جانبه نقطه تحول امضا كرد و اين باعث شد كه هم  Airbusخط توليدي 

كمتـر بـه سـرمايه غيـر      Boeing/Mc Donnell Douglassبه بنگاههاي دولتي اروپايي نيازمنـد شـود و هـم    

.مستقيم دولت آمريكا نياز پيدا كرد

 

  


