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ةمبيعات المركبات الكهربائي  

 وليد خدوري 

 كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة 

 

نحو  2012تستمر مبيعات المركبات الكهربائية في ارتفاع مستمر منذ ِعقد تقريباً، حيث بلغت المبيعات العالمية خالل عام 

المركبات الكهربائية لعام »، بحسب التقرير السنوي 2021ألف مركبة، مقارنة بمبيعات أسبوعية مقاربة لها في  120

ذي يضيف، أن عدد السيارات الكهربائية على طرق العالم ارتفع إلى الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، ال« 2022 16.5 

.2019مليون سيارة في عام   

 

مليون مركبة كهربائية.  3.3، حيث تم بيع 2021يضيف التقرير، أن الصين تصدرت عدد مبيعات المركبات الكهربائية عام 

.2021ألف مركبة في عام  630ت المتحدة مليون مركبة، وبلغت المبيعات في الواليا 2.3وبيع في أوروبا   

 

ومما يساعد في تقليص تكاليف اإلنتاج وزيادة المبيعات الحجم األصغر للسيارات الكهربائية عن سيارات محرك االحتراق 

االعتيادية(. ويؤدي صغر الحجم هذا، باإلضافة إلى انخفاض نسبة تكاليف اإلنتاج عن السيارة االعتيادية، إلى )الداخلي 

أكثر  2021انخفاض الفرق في سعر السيارة الكهربائية تدريجياً. فقد بلغ معدل سعر السيارة الكهربائية في الصين في عام 

ا يستمر ازدياد سعر السيارة الكهربائية عن السيارة االعتيادية في األسواق في المائة من سعر السيارة االعتيادية. بينم 10

 في المائة .50 - .40العالمية بنحو 

 

وال تزال مبيعات المركبات الكهربائية محدودة العدد في الدول النامية والناشئة، فأسعارها ال تزال عالية فوق ما تتحمله 

في المائة من  0.5البرازيل والهند وإندونيسيا، تشكل السيارة الكهربائية أقل من القوى الشرائية في هذه المجتمعات. ففي 

في الهند التي تشهد  2021مجمل عدد السيارات في هذه الدول. لكن، تضاعف عدد مبيعات السيارة الكهربائية خالل عام 

.توسعاً أكبر في هذا القطاع  

 

والهجينة تغييرات كبرى في البنى التحتية إلمكانيات الشبكات  سيتطلب التحول التدريجي نحو المركبات الكهربائية

.الكهربائية وعدد ونوعية محطات الخدمة على الطرقات  

 

إن استعمال الشاحنات والحافالت الكهربائية للنقل مسافات طويلة سيتطلب اإلعالن عن سياسات حكومية مناسبة للطرق 

لحد من االنبعاثات، ناهيك عن تشييد محطات الخدمة ودعم القدرة الكهربائية وكيفية تجهيزها، باإلضافة إلى قوانين جديدة ل

.على الطرق؛ األمر الذي يتطلب بدوره تقوية شبكات الكهرباء لتلبية حاجات هذه األساطيل من المركبات  

 

القريبة الماضية،  ومن المالحظ أن تقرير الوكالة صب جل تركيزه على زيادة مبيعات المركبات الكهربائية خالل األعوام

دون األخذ كفاية بالعراقيل التي بدأت تواجه االقتصاد العالمي من الكساد التضخمي والعقوبات الدولية على روسيا ومدى 

.تأثير عودة الحرب الباردة بين الشرق والغرب على عولمة االقتصاد  

 

عن احتياطات المعادن الحرجة المستعملة في لقد كان منتظراً أيضاً من تقرير سنوي كهذا توفير المعلومات الوافية 

البطاريات. فهل االحتياطات وافية للصناعات الحديثة من مركبات كهربائية وهواتف نقالة؟ وما هي الزيادة المتوقعة في 

لة أسعار المعادن عند ازدياد الطلب؟ إذ قد بدأ ارتفاع أسعار هذه المعادن منذ اآلن. ولم يتطرق التقرير بدقة إلى مسأ

الحصول على المعادن الحرجة ومحدودية توفرها في دول معينة، وما التحديات الجيوسياسية التي تواجه هذا األمر، ناهيك 

عن كمية االحتياطات المتوفرة وهل هي وافية لتلبية الطلب على كل من الهواتف النقالة والمركبات الكهربائية... وماذا عن 

طلب عليها؟أسعار هذه المعادن عند ارتفاع ال  
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