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A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare in Industria Auto si Componente 

Tema de publicat : Industria auto și mediul 

 

Un viitor tehnic, de afaceri și social 

 

 

ABSTRACT 

 

Problema: bateria mașinii nu poate alimenta sistemele electrice și electronice complexe monumentale - ci de 

reper. Doar cu motorul pornit, proprietarii pot accesa o serie de funcții care vă oferă mintea. Celula auxiliară de 

combustibil în curs de dezvoltare pentru această sarcină nu este încă pregătită pentru producție. Un sondaj 

realizat de revista germană Auto Motor und Sport (König, 2002) indică faptul că din 50 de cumpărători ai 

seriilor 7 ale BMW și Mercedes SL, 28% dintre cumpărătorii Mercedes și 17% din proprietarii BMW au fost 

livrate mașini defecte. 

Ne găsim cu o cultură a automobilismului în care mașinile sunt mai departe și îndepărtate din funcția lor de 

bază ca mașină de conducere plăcută și / sau practică. Mașinile au devenit prea complexe și grele. Au devenit 

tehnologie barocă - mai degrabă decât oameni - transportatori și mulți cumpărători au fost convinși de 

industrie că asta este ceea ce își doresc. Pentru a realiza aceste dispozitive decadente, am creat o industrie 

formată din mari instalații de asamblare centralizate care furnizează surse din rețelele globale de aprovizionare 

și distribuie produsele lor prin rețele de distribuitori larg dispersate (vezi Capitolul 2). 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

La fel cum am devenit din ce în ce mai îndepărtați de rădăcinile noastre ca niște creaturi naturale, astfel mașina 

- una dintre cele mai noi. În mod ironic, acele mașini care își păstrează încă acele calități de bază - „jocul” Lotus 

Elise, Fiat Barchetta sau Caterham 7, de exemplu - sunt de asemenea considerate de dorit. Din partea practică, 

Fiat Panda refuză să moară, iar în 2002 a fost cea mai ieftină mașină vândută în Italia. Tot pe partea practică, 

rușii refuză să lase moartea bătrânei Lada, cumpărând-o în număr record, ca un design clasic. Argumentul este 

că, mai degrabă, s-ar descompune pe marginea drumului de la oriunde la -40 ° C într-o mașină pe care știu că o 

pot repara, decât într-o mașină modernă pe care știu că probabil nu o pot; diferența ar putea fi una dintre viață 

și moarte (Nowill, 2000: 44). 
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