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لما ينبغي على الشركات والمؤسسات
االستعداد للتوجهات المتغيرة للمستهلكين
سيؤدي تغيير التركيبات السكانية والسلوكيات االستهالكية إلى خلق فرص جديدة بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية
النشطة على مدى العقود المقبلة في حين أنها ستشكل تهديداً لبعض استراتيجيات التسويق المطبقة حالياً ،وذلك وفقا للتقرير
الجديد الصادر عن إدارة للخدمات المصرفية التجارية لدى .HSBC
ومع توقع تأثير النمو االقتصادي بدفع أكثر من  ٪00من سكان العالم للتحول إلى ما يسمى بالطبقة االستهالكية بحلول عام
 ،0000ما يعني أن لديهم بعض الدخل المتاح بعد الدفع مقابل ضروريات الحياة ،فإن التقرير يشير إلى وجوب قيام الشركات
والمؤسسات التجارية باالستعداد من اليوم لتلبية متطلبات واحتياجات العمالء في الغد.
ومن خالل النتائج المجمعة من االستقراءات المستقبلية المأخوذة من المقابالت المتعمقة التي تم إجراؤها مع كبار رجال
األعمال إلى جانب االستبيانات التي شملت  000000من المستهلكين ،فإن تقرير  HSBCحول التوقعات المستقبلية
لمتطلبات المستهلكين يناقش التوجهات الرئيسية األربعة التي تشكل وسيلة شركات األعمال التجارية في الوصول إلى السوق:
• توقع تسجيل زيادة سريعة في عدد المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط في جميع أنحاء العالم ،وخاصة في األسواق
الناشئة.
• التقدم في مجال التكنولوجيا الرقمية يؤثر بشكل فاعل على طريقة المتسوقين في إيجاد واختيار وشراء السلع والخدمات.
• األجيال المختلفة من المتسوقين تظهر أنماطا ً استهالكية مميزة على نحو متزايد.
• تزايد القدرة الشرائية للمتسوقات مع انضمام المزيد من اإلناث للقوى العاملة.
التقدم في مجال التكنولوجيا الرقمية
النمو السريع في عدد األشخاص المستخدمين لشبكة اإلنترنت ،وخاصة أولئك الذين يمتلكون أجهزة هواتف متحركة ،مما
يعني تمتع المتسوقين بالمزيد من الخيارات ،وشبكات أوسع والقدرة على أن يكونوا أكثر اطالعا ً من أي وقت مضى .وبحلول
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عام  0000سيزيد عدد األشخاص المستخدمين للهواتف المتحركة الذكية ليبلغ  306مليار شخص .6كما أن البالغين من جيل
المتسوقين المولدين ما بين منتصف التسعينات ومنتصف األ لفية الثانية هم من المستخدمين األوليين للتكنولوجيا الرقمية مما
اسهم في صوغ نظرتهم وتوقعاتهم لمتطلباتهم االستهالكية لتكون اكثر بساطة وسهولة.
وقال أحمد ييجانه ،مدير عام االئتمان والخدمات المصرفية التجارية ببنك إتش إس بي سي مصر" :يزيد عاما ً عن عام في
مصر وحول العالم انتشار الموبايل واالنترنت .نبقا دائما ً في الطليعة من خالل االستثمار في التكنولوجيا لضمان تقديم
 HSBCلعمالئنا بأفضل طريقة ممكنة".
وفقا لدراسة أجرتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر ،قفز استخدام اإلنترنت من  00مليون مستخدم في
 0000إلى ما يقرب من  60مليون مستخدم في عام  .00660ويتزايد هذا االتجاه ويبرهن بتوفير الحكومة المصرية الخدمات
اإللكترونية ،فضالً عن أتجاه العديد من الشركات إلى المنصات الرقمي .وأضاف ييجانه" :وفي القطاع المصرفي ،أطلقنا
خدمة اإلنترنت البنكي للشركات " "HSBCnetفي ".0002
ارتفاع نسبة المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط
يعرف المستهلكون من ذوي الدخل المتوسط بأنهم األفراد الذين يكسبون ما بين  60إلى  00دوالراً يومياً – 6وهم يمثلون
حاليا ً واحدا من بين كل سبعة من سكان العالم .ومن المتوقع أن يزيد عددهم بحلول عام  0000إلى  600مليار شخص وإلى
 900مليار شخص بعد عقد من الزمن .9ومن خالل هذه األرقام سنرى أن قدرتهم الشرائية التقديرية سيكون لها تأثير كبير
على استراتيجيات شركات األعمال التجارية ،وال سيما في آسيا حيث يعيش أغلبيتهم .وبالتالي ،ينبغي على الشركات التي
تقوم بتحويل تركيزها نحو هؤالء المستهلكين األخذ في االعتبار تأثير االختالفات الثقافية على تفضيالتهم الشرائية.
القدرة االستهالكية للمتسوقين من اإلناث
تتجه القوة االقتصادية للمتسوقين من اإلناث للتزايد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ،حيث من المتوقع ارتفاع أجورهم
المكتسبة من  60تريليون دوالر أمريكي في عام  0060إلى  61تريليون دوالر أمريكي بحلول عام  .00612وينبغي على
الشركات الراغبة في استهداف هذه الفئة من المتسوقين اعتماد النهج الذي يعكس أنماط حياة اإلناث التي تفرضها عليهم
ظروف العمل على نحو متزايد .وتظهر استبيانات آراء المتسوقين من الرجال والنساء مواقف وقيم مماثلة – فكليهما يريدان

 6تقرير إريكسون موبيليتي 0062

 5قياس المجتمع الرقمي في مصر :اإلنترنت في لمحة ،الملف اإلحصائي( 5022 ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -جمهورية مصر العربية)
 3بيانات منظمة التجارة العالمية
 4كما أعاله
 2إرنست آند يونغ ،النساء – السوق الناشئة المستقبلية ()5023
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الشراء من الشركات الموثوقة والمعتمدة ( ٪00مقابل  )٪31وأبدوا اهتماما ً متساويا ً ( )٪06من حيث أهمية الترفيه
واالستجمام .3وعالو ًة على ذلك ،فإن أكثر من ثلثي المتسوقين ( 0)٪30من كال الجنسين أبدوا اهتماما ً باالستهالك األخالقي،
مما يشير إلى أن اتباع الممارسات المستدامة سيؤثر بشكل متزايد على خياراتهم الشرائية.
االستهالك عبر األجيال
يشير التقرير أيضا ً إلى األهمية االقتصادية لألجيال المختلفة ،لفترة ما قبل الحرب وجيل الطفرة السكانية وصوالً إلى جيل
الشباب .كما يرى أن القو ة الشرائية لجيل ما فوق الستين من العمر ستسمر في االرتفاع ،وأن عدد هذه الفئة العمرية سيفوق
عدد األشخاص ممن هم في سن الخامسة من العمر ألول مرة في تاريخ البشرية بحلول عام  .00001وقد يكون جيل األلفية
أقل رضا ً عن أوضاعهم المالية ،إال أنهم يقتربون اآلن من ذروة سنين العمل بالنسبة لهم ويظهرون سلوكيات مميزة نسبيا ً مثل

تحديد أولويات االستمتاع بالحياة بدالً من االدخار والممتلكات.
(انتهى/المزيد)
روال نصير
مسئول التواصل واألعالم
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
هاتف0200 1610 :
البريد اإللكترونيrola.nosseir@hsbc.com :

للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
زياد مراد
مدير التواصل واإلعالم
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
هاتف0200 6666 :
البريد اإللكترونيzeyad.mourad@hsbc.com :

مالحظات للمحررين:
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
تأسس بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .في عام  6010تحت اسم بنك هونج كونج المصري ش.م.م ..وفي إبريل عام
 0006تم تغيير اسمه إلى بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .ترتبا ً على قيام مجموعة  HSBCبزيادة حصتها في رأسماله
من  %90إلى  .%0902ويعتبر بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .واحداً من أكبر البنوك متعددة الجنسيات العاملة في
مصر ،وهو يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المالية من خالل شبكة تضم أكثر من 32
فرعا ً ومنفذاً في المدن الرئيسية بمصر.
(انتهى/الكل)

 6استبيان االستقراءات المستقبلية العالمية
 7كما أعاله
 8مكتب اإلحصاء األمريكي – العالم المتقادم :التقارير السكانية العالمية لعام 5022
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