ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ و ﺳﻠﻄﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺴﻼ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،آذر ۱۳۹۶
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺳﻨﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درون ﺳﻮز

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو روﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی

ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺧﯿﺮا ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ  UBSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در آن از ﺑﯿﻦ ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ درﺑﺎره اﯾﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﺰﻟﯽ

ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و
ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را دو ﭼﻨﺪان اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺣﺪود  58درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدروﻫﺎی درون ﺳﻮز در ﭼﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دﯾﺰﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﮕﯿﺰه ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ  BYDدر ﺷﻨﮋن ﭼﯿﻦ
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ درﺑﺎره ﺑﺎﺗﺮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 70 ،درﺻﺪ از
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ از ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ 87
درﺻﺪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺎرژ UBS ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  %23.7درﺻﺪ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺳﺎل  2025دارای ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﻣﺮوزه
ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  5درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻗﯽ در ﺣﺎل ﺗﺮدد در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در ﻧﺮوژ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ  UBSﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ،ﻧﺎم ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

و اﯾﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪل  3ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻣﺜﻞ ب ام و را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺴﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

