درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از روﯾﮑﺮد ﺗﺴﻼ در ﻗﺒﺎل
ﻧﻮآوری آﻣﻮﺧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺴﻼ ﻫﻢ ﺣﻘﯿﺮ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ اﺳﺖ:
ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ درﮐﯽ از ﺟﻬﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – در واﻗﻊ ﻃﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه،
ﺗﺴﻼ ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺒﺖ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺳﻔﺎرش ﭘﯿﺶﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک ﺑﻮد .اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻓﻮرد ۱۵۰-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻮد و در آن ﺳﺎل اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ ﻓﺮوﺧﺖ.
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﺳﺎزی
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﺗﺴﻼ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل ،رﺷﺪ ﻓﺮوش و
ارزش ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺳﻬﺎم ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﺳﺎزی داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﺘﺪی در ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ،دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮآوران ﭼﻄﻮر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﺠﺎریﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺟﯽ .ﺑﯽ .اﺳﺘﺮاﺑﻞ ،ﻫﻢﻣﻮﺳﺲ ﺗﺴﻼ ،و
دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﺷﻮبزدهاش ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻮآوری ﺗﺴﻼ -ﮐﻪ روی ﺗﻐﺮ دادن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ -درسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﮑﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺧﺼﻮﺻﺎ از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺟﻠﺐ ﮐﺮد و ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﺑﺎزار آورد.
ﺑﺮای درک اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺴﻼ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ دو رﮐﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد :ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک ﯾﺎ رودﺳﺘﺮ  ۲ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ﻣﺎل ﺗﺴﻼ ﺷﻮد
و ﻗﻤﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ روی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪلﻫﺎی اس ،اﮐﺲ و  .۳اﯾﻦﻫﺎ دو ﻫﺪف
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ :ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎریﺳﺎزی واﻗﻌﯽ اﯾﺪه .اﻣﺎ ﻫﺮ دو رﮐﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﺪف واﺣﺪ را
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ :آوردن اﺑﺪاﻋﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﺎزار.

ﺑﯿﺎﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺴﻼ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآورﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻼ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎمداران ﺑﺎﺷﺪ – اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮآوری را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺷﺨﺺ ﻧﻮآور و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ
و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﻮآور ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮآوری ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﻮآوری از ﭼﻬﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
.1
.2
.3
.4

ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ – ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزی
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ – ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻧﻮآوری دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ
ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ – ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮتﺗﺎن در دﺳﺖ زدن ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺘﺎن

ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،رﻫﺒﺮان
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮآوری دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺷﮑﻔﺘﻦ
ﻧﻮآوریﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺴﻼ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮآوری و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮغ ﻓﺮاوان دارد .او ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯽﭘﻞ و اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ در راﺳﺘﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮای

ﭘﺮوژهﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را »آﻣﭙﻠﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری«
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺳﻬﺎمداران ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ روی اﺳﺘﯿﺞ اﯾﺴﺘﺎده و از ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
درﺑﺎره اﯾﺪهای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه را ﻧﯿﺰ در ﻓﺮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآورد ﺗﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽﻧﮕﺮی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد) .او ﺑﺎ ﭘﺎرک ﮐﺮدن ﻣﻮﺷﮏ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﻫﻮا و
ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮد( .او ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک در ﻋﻤﻞ ،اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺳﮏ در ﺗﻮﺘﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎﻟﻮﺋﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ »رودﺳﺘﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۱۰راﻧﺸﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺷﮏ اﺳﺖ« و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ راﻧﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﯾﺪ« ،در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
وﻗﺘﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ روی اﺳﺘﯿﺞ اﯾﺴﺘﺎده و از ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺮاک ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد ،ﺻﺮﻓﺎ درﺑﺎره اﯾﺪهای ﺟﺪﯾﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه را ﻧﯿﺰ در ﻓﺮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآورد

اﻣﺎ او دارد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻣﭙﻠﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ از ﺗﺴﻼ ﻣﯽﺳﺎزد :او ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻮآوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮی
ﻓﻨﯽ ﺗﺴﻼ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮآوری ﺑﺮای ﻣﺎﺳﮏ و
ﺗﺴﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و
ﭼﺮخﻫﺎی ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺨﺶ دوم اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺴﻼ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل اس و ﻣﺪل
اﮐﺲ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟
اﯾﻦﻫﺎ ﻗﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺴﻼ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارد و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻣﺮوزی
ﻧﯿﺰ ﻧﺮماﻓﺰار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدرو را
ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺷﻮار ﮔﺮدد.
ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﺴﻼ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارد و ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﺴﻼ -ﯾﮏ ﭘﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﻪ ،دو ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )در ﺟﻠﻮ و
ﻋﻘﺐ( و ﺑﺪون ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه -ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
رﻗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮاﻧﯿﮕﺎه ﭘﺎﻦﺗﺮ ،ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺑﺎﺗﺮی .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﺗﺴﻼ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر زدن رﻗﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺟﺰای ﻣﻌﻤﺎری اﺣﺘﺮاق در ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دادن ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه( ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
در ﻇﺎﻫﺮ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎری آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری وﻗﺖ و ﺗﻼش
زﯾﺎدی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ روشﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻌﺮﮐﻪای ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰار .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﻮﯾﻢ«.

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺴﻼ ﺿﻤﻨﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻼ ﺗﻤﺎم اﺟﺰای
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﮐﻨﻨﺪ را از ﻧﻈﺮ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪای از داکﻫﺎی ﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﯾﺶ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺴﻼ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را
ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ
در آﯾﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ داکﻫﺎی ﺷﺎرژ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ از دﺳﺖ ﺗﺴﻼ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﻫﻪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺴﻼ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ

ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  EVgoادﻏﺎم ﮐﻨﺪ.
ﺗﺴﻼ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺴﻼ در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ ،اﻟﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ دارد :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺤﺼﻮل را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ زده ﮐﻪ رﻗﺒﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﻼ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ
و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﮐﻨﺎر زده.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮدی ﻣﻮﺛﺮ در ﻗﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮآوری در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺣﺎﻻ از ارزش ﺑﺎزار ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮر ،ﻓﻮرد و ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ،

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻓﺮاوان در آﯾﻨﺪه ﺗﺴﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮآوران ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ درس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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