ﯾﺎدداﺷﺖ‐ ﻧﺎه اﻣﯿﺪواراﻧﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺮژی ﻧﻮ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ
 ۱ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸

در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪی اﻟﺘﺮﯾ و ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل
ﯾ دﻫﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از  ۱/۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﺎه در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ  ۱/۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﯾ ﻣﻘﺎم
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ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﭼﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻫﻨ ﯾﺎ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺪارد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ۷۰
درﺻﺪی ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾ دوﻟﺖ از ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت دوﻟﺘ ،ﺑﺮای ﺷﺶ
ﻣﺎه ﺟﻮ رواﻧ ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺮژی
ﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ۱۶۳ﻫﺰار دﺳﺘﺎه )ﯾﻌﻨ ﺳﻄﺢ ﻓﺮوش ،ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت( ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ
رواﻧ آن ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی
اﻟﺘﺮﯾ ﻧﺪارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺮژی ﻧﻮی ﭼﯿﻦ ﺳﺮدﻣﺪار اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾ ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪ .از ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﯿﻤ از ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺮژی ﻧﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭼﯿﻨ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۵ ،۲۰۰۹درﺻﺪ
ﮐــﺎﻫﺶ ﯾــﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧــ از ﺷﺮﮐﺖﻫــﺎی ﭼﯿﻨــ از ﺟﻤﻠــﻪ ) SAICﺧﻮدروﺳــﺎزی ﺷﺎﻧﻬــﺎی() GAC ،ﺧﻮدروﺳــﺎزی
ﮔﻮاﻧﺠﻮ( و  BYDاﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻫﺪفﮔﺬاری وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﻦ ،ﻓﺮوش
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ﺧﻮدروﻫﺎی اﻧﺮژی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوش ﮐﻞ ﺑﺎزار داﺧﻠ ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ،اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات دوﮔﺎﻧﻪ ) (dual-creditرا در ﺳﺎل ﺟﺎری
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﭼﯿﻨ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﺳﻬﻤﯿﻪی
ﻣﻌﯿﻨ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﻟﺘﺮﯾ و ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرات
ﺧﻮد را از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶ از
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺷﻮد ﺧﻮدروﺳﺎزان در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪی
ﺧﻮد ،ﺳﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻃ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻮددﻫ ﻣﻄﻠﻮب ﻣرﺳﻨﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺎ دارﻧﺪ؛ ﻟﺬا
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪای ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۲۰۲۰از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧﻈﺮات ﺧﻮد و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿــﻦ راﺳــﺘﺎ ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﺳــﺎزی ﺷﺎﻧﻬــﺎی ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾــﻦ ﺧﻮدروﺳــﺎزی ﭼﯿــﻦ ،از ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﺧﻮاﺳــﺖ ﺗــﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﻼکﻫﺎی ﺷﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺟﺎدهای آنﻫﺎ اراﺋﻪ
دﻫﻨﺪ .او ﻣاﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮ ﭘﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻼن ،زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ
ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺪﯾﺮان  ،SAICاﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻨ ﮐﻪ اﻧﻔﺮادی
ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا  SAICو  ،GACﺷﺮﮐﺎی ﭼﯿﻨ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ و ﻫﻮﻧﺪا ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،CATL .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪهی ﭼﯿﻨ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ،در ﺣﺎل
اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮدروﺳﺎزان آﻟﻤﺎﻧ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ  BYDدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻮع
ﺟﺪﯾــﺪی از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ  ۱/۵ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑﯿﺸﺘــﺮ از ﺑﺎﺗﺮیﻫــﺎی ﻣﻌﻤــﻮﻟ ﭼــﺎﻟ اﻧــﺮژی دارد .اوﻟﯿــﻦ دﺳــﺘﺎه از
ﺧﻮدروﻫـﺎی اﻟﺘﺮﯾـ دارای اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﺑﺎﺗﺮیﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ،ﻣـﺎه ژوﺋـﻦ ﺳـﺎل  ۲۰۲۰وارد ﺑـﺎزار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮد
راﻧﻨﺪﮔ آن  ۶۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۲۵وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪی اﻟﺘﺮﯾ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻞ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ ﺧﺒﺮ
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