ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺴﻼ؛ ﭼﺮا ﺑﺎزار
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺗﺤﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
روزﻣﺮه ﺑﺸﺮ رخ داده و اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﻧﯿﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی درون ﺳﻮز ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮده و ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی رخ داده درون ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺳﺎل  2008ﺗﺴﻼ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﻞ اول رودﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺪان ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺪل  ،Sﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﻫﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی

درون ﺳﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ.

ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﺮاس اوور ﻣﺪل  Xو ﺳﺪان ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪل  3ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮ در

ﻋﻤﻞ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه از آن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
درون ﺳﻮز را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻ در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻏﺎز ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﯿﺸﺘﺎزان آن ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﯾﯽ ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪه ،ﻫﻨﻮز ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ
داﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده اﻧﺪ .در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮدرو ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  23ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ،آﻣﺎر ﻓﺮوش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  2015از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر در ﺳﺎل  2018ﺑﯿﺶ از 1.1
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدروی ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ  55درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺪل
ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ در ﺳﺎل  2018ﺗﻨﻬﺎ  361,307اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺷﺎرژی از ﺳﺎل  2014ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف؛ ﺳﺘﻮن ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭼﯿﻦ ،ﺳﺘﻮن آﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ ،ﺳﺘﻮن زرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺳﺘﻮن ﺳﺒﺰ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژاﭘﻦ و ﺳﺘﻮن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻓﺮوش ﻣﺪل ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ دﺧﯿﻞ در ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮی
اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  50درﺻﺪ از ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺪل ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﯾﺎ دﯾﺰﻟﯽ ﺧﻮد ارزان ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی  70درﺻﺪ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻨﯽ
ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی از ﺳﺎل  2010ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی ﭼﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎه ﻃﻠﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ،ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﭘﺮ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ،

دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از  10ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی Made in

 Chinaاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺑﺎﺗﺮی و ﺳﻮق دادن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ده ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺮاﺗﮋی Made in China 2025؛ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻢ
ﻣﺼﺮف و اﻧﺮژی ﺟﺪﯾﺪ ،اﺑﺰار آﻻت رﺑﺎﺗﯿﮏ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاﻓﻀﺎ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات راه آﻫﻦ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس و ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻرده و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷﺪﯾﺪ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ درﺑﺎره ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی
اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺮات آب و
واردات ﻧﻔﺖ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﻦ را از ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ
ِ
ﻫﻮاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﻮق ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﯾﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ رو ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﯽ وای دی ) (BYDﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در ﺷﻨﮋن ﻗﺮار دارد.

ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ وارن ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﯾﮑﯽ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﯽ وای دی اﺳﺖ .وی ﺣﺪود ده ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺳﻬﺎم ﺑﯽ وای دی را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  232ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ،ارزش اﯾﻦ ﺳﻬﺎم

اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﺮف ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ وای دی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻓﺮوش از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﯽ وای دی اﮐﺜﺮ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﺰرگ و

ﮐﻮﭼﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی ﮐﻼن ،ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎ ﻣﺪام ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی

را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻨﮏ ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﯿﻨﯽ از

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﻫﻔﺖ
درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.

ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ در
ﭼﯿﻦ ﮐﺮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ
 40درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﭼﺸﻢ

ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺮورت
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻌﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺻﺎدرات از

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ .ﺧﻮزه ﭘﻮﻧﺘﺲ ) (Jose Pontesﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ رﯾﺸﻪ در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻏﺮب
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﭘﺎس ﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ  60ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ
ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﭼﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور رده

ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اورا  R1ﯾﮑﯽ از ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  8,680دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﺑﺮﻧﺪ
اورا ) (Oraﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﯾﺖ وال و ب ام و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺒﺰ ﭼﯿﻨﯽ در ﻏﺮب ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻼ – را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ دوﻟﺖ
ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺟﺰ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﺠﺎری ﭼﺎره دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺟﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻫﻮآوی در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روزی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب
ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

