
1 تأثير تخفيض الصين لإلعانات المالية للسيارات الكهربائية
July 2019 KS--2019-II03

 تأثير تخفيض الصين
 لإلعانات المالية للسيارات

الكهربائية

 رؤية على األحداث

Data Insights

تمارا شيلدون وروبال دووا



2 تأثير تخفيض الصين لإلعانات المالية للسيارات الكهربائية

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك( هو مركز عالمي غير ربحي يجري 
بحوًثا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات 
البيئية المرتبطة بها. وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه 

العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح 
المجتمع، ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حقوق الـتأليف و النشر محفوظة )2019( لمركز الملك عبدالله للدراسات و البحوث 
البترولية )المركز(. وال يجوز النسخ أو االقتباس من هذه المادة دون نسبته بشكل واضح 

ومالئم للمركز.

عن كابسارك

إشعار قانوني
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المقدمة

وضعت الصين -المصدر األكبر النبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم- أهدافًا طموحة فيما يتعلق 
بالمناخ، وتتضمن هذه األهداف خفض كثافة االنبعاثات الكربونية في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2005م بنسبة 
 Xu, Chen, and Chen( تتراوح بين 45-40 ٪ بحلول عام 2020م، وبنسبة تتراوح بين 65-60 ٪ بحلول عام 2030م

2017(. وتعتبر سياسة مركبات الطاقة الجديدة )New Energy Vehicle - NEV( من المكونات الرئيسية لخطة البالد 
الشاملة لخفض االنبعاثات الكربونية، كما تعُد السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والتي تعمل على الكهرباء 

فقط والمركبات الكهربائية الهجينة التي تعمل على الكهرباء و البنزين أو الديزل أحد المكونات الرئيسية لسياسة 
الصين لسيارات الطاقة الجديدة وسوقها. حيُث تهدف هذه السياسة إلى زيادة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية 

والسيارات الكهربائية الهجينة. وبقدر ما أنها أداة للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي، فهي 
سياسة صناعية لمساعدة الصين إلحداث طفرة تفوق البلدان األخرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية )تشمل 

السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ُكاًل من السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والسيارات الكهربائية 
الهجينة(. وفي الوقت الذي ما تزاُل فيه اليابان وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية رائدة في تصنيع السيارات ذات 
محركات االحتراق الداخلي، فإّن الصين تؤمن بأّن تصنيع السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية وسيلة للدفع 

بنفسها إلى األمام في قطاع تصنيع السيارات.

تعُد اإلعانات المالية المقدمة للسيارات الكهربائية إحدى أدوات السياسة األكثر شيوعًا لتشجيع عمليات شراء 
السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية على مستوى العالم -بما في ذلك في الصين، حيث أنها تعمل على 

تقليل سعر الشراء المرتفع للسيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية مقارنًة بالسيارات التي تعمل بمحرك االحتراق 
الداخلي، وهو ما تعتبر أحد العوائق الرئيسية لتبني السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية. والجدير بالذكر هنا أّن 

السيارات الكهربائية تخول صاحبها منُذ عام 2009م الحصول على حسومات كبيرة )تصل إلى 9,000 دوالر أمريكي( 
من الحكومات الصينية المركزية والمحلية )ICCT 2017a؛ Hancock 2019(. كذلك نجد أّنه يتم في العديد من المدن 

 .)ICCT 2017b( الكبرى مثل شنغهاي وشينزين إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم تسجيل المركبات الجديدة
ولقد أدت سياسات اإلعانات المالية للسيارات الكهربائية إلى تحقيق نمٍو كبير في الحصة السوقية لهذه السيارات في 
السنوات األخيرة، حيث شكلت السيارات الكهربائية أكثر من 4 ٪ من نسبة مبيعات السيارات الجديدة في عام 2018م 

)IEA 2019(. ومع ذلك فمن المقرر تخفيض إعانات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية اعتبارًا من 26 يونيو 
.)Hancock 2019; Kharpal 2019( )٪ 60 ( بنسبة تتراوح بين )45 ٪ إلىKharpal 2019( لعام 2019م
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ماهي أسباب خفض اإلعانات؟

يوضح الشكل رقم )1( أدناه تطّور برنامج اإلعانات الصينية للسيارات الكهربائية، حيُث تتماشى التخفيضات األخيرة 
في اإلعانات مع خطة تخفيض اإلعانات لألعوام )2017-2020م( الُمنفذة في عام 2017م. وبصرف النظر عن 

تخفيضات اإلعانات المالية، فإّن المتطلبات التكنولوجية للتأهل للحصول على هذه اإلعانات تزداد صرامة، فعلى سبيل 
المثال تم إلغاء اإلعانات المالية للسيارات الكهربائية التي يقل مداها عن 250 كلم/ عملية شحن واحدة للبطارية 
)Kharpal 2019(. وفي الواقع يعد سوء جودة المنتجات وعمليات االحتيال المنفذة للحصول على هذه اإلعانات 
السببان الرئيسيان للتغييرات الجارية في مبالغ اإلعانات وتصميمها )ICCT 2017a ،2019(. ومن األمثلة على 

األنماط النموذجية لعمليات االحتيال قيام الشركات المصنعة بزيادة حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنحٍو مبالٍغ 
فيه بغرض الحصول على إعانات مالية أعلى )ICCT 2017a(. عالوة على ذلك، فإّن اختبار ما إذا كان سوق السيارات 

الكهربائية قد نضجت بدرجة كافية للوقوف على قدميها أم ال يعتبر أمرًا جوهريا للتغّيرات المستمرة في سياسة 
اإلعانات المالية الصينية. ولقد كان القصد األصلي لبرنامج اإلعانات المالية يتمثُل في زيادة الحصة السوقية للسيارات 

الكهربائية إلى مستوى ُيمّكن الشركات المصنعة من االستفادة من وفورات الحجم لخفض التكاليف، ولربما يعتقد 
صّناع السياسة الصينيون أّن الوقت قد حان الختبار هذا األمر؟

الشكل 1. تطّور برنامج اإلعانات المالية الصيني للسيارات الكهربائية.
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المصدر: المجلس الدولي للنقل النظيف، 2019م.
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تأثير تخفيضات اإلعانات على تبني السيارات 
الكهربائية

لقد استخدمنا نموذج اختيار السيارات للمشترين الصينيين الجدد -وذلك باستخدام بيانات عام 2017م- للتحقق من 
حجم الحصة السوقية للسيارات الكهربائية التي كان من المفترض أن تنخفض لو تم تخفيض اإلعانات المالية للسيارات 

الكهربائية إلى النصف من دون أّي تدابير تعويضية، وعادًة ما ُتعرف هذه االختبارات باسم "المحاكاة الُمغايرة للواقع"، 
باإلضافة إلى أننا قمنا بمحاكاة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إذا كانت ميزانية اإلعانات الُمخفضة موجهة بصفٍة 

 Sheldon( خاصة إلى المستهلكين ذوي الدخل المحدود دون سواهم، وهو تصميم إعانات ُيستخدم في كاليفورنيا
and Dua 2019( من بين الواليات القضائية األخرى.

وتبّين نتائج عمليات المحاكاة أّن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في الصين كانت ستنخفض بنسبة 21 ٪ لو تم 
تخفيض اإلعانات إلى النصف من دون أّي تدابير تعويضية، وكان من المفترض أن يؤدي هذا التخفيض إلي تقليص 

الميزانية اإلجمالية إلعانات السيارات الكهربائية بنسبة قدرها 61 ٪. وإذا أستخدمنا نفس هذه الميزانية المخفضة 
-ولم يتم تقديم أّي إعانات مالية للمستهلكين من ذوي الدخل المرتفع -بينما تم تقديم إعانات مالية أعلي لذوي 

الدخل المحدود من المستهلكين -فإّن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية ستنخفض بنسبة 8 ٪ فقط. علمًا بأّنه كان 
Shel- )لتصميمات اإلعانات المستهدفة للسيارات الكهربائية تأثيٌر أكبر مقارنة باإلعانات الشاملة في الواليات المتحدة 

.)don and Dua 2018

النسبة المئوية لتخفيض اإلعانات المالية لكل سيارة تعمل 
بالطاقة الكهربائية

النسبة المئوية لتخفيض الحصة السوقية للسيارات 
الكهربائية

النسبة المئوية لتخفيض ميزانية إعانات السيارات الكهربائية

النسبة المئوية لتخفيض الحصة السوقية للسيارات 
الكهربائية بإستخدام تصميم اإلعانات المستهدفة 

بإستعمال مبلغ ميزانية اإلعانات المخفضة

الشكل 2. تأثير تخفيض اإلعانات الصينية للسيارات الكهربائية وتصميم اإلعانة المستهدفة على الحصة السوقية للسيارات 
الكهربائية.

المصدر: تحليل مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك(.
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تأثير تخفيضات اإلعانات على تبني السيارات الكهربائية

تجدر اإلشارة إلى أن صّناع السياسة الصينيون قد اعتمدوا تدابيرًا تعويضية في شكل تفويضات جانب العرض مثل 
األهداف السنوية لسيارات الطاقة الجديدة )ICCT 2018(، وتستهدُف سيارات الطاقة الجديدة تفويضات شركات 

تصنيع السيارات لتحقيق الحد األدنى من االعتمادات السنوية لسيارات الطاقة الجديدة عن طريق إنتاج أو استيراد هذا 
النوع من السيارات.
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لقد أثبتت تصاميم اإلعانات المالية الُمستهدفة أنها أدوات سياسة فّعالة، وِمن المحتمل أّن يتضمن التكرار التالي 
لتخفيض اإلعانات الصينية للسيارات الكهربائية اإللغاء التدريجي لإلعانات بناًء على التركيبة السكانية للُمستهلكين. 

ومع ذلك وبالنظر إلى أّن برنامج اإلعانات الصينية للسيارات الكهربائية يعاني فعليًا من مخاوف عمليات االحتيال، 
فينبغي بالتالي اتخاذ تدابير مالئمة للحيلولة دون مبالغة الشركات الُمصنعة في تقدير مبيعات السيارات الكهربائية 

المباعة إلى محدودي الدخل ِمن المستهلكين، عالوة على ذلك فإّن من األهمية اإلشارة إلى أّن مثل هذه التصميمات 
المستهدفة لإلعانات المالية لديها القدرة على تشويه سوق السيارات الُمستعملة. حيث أّن بمقدور المستهلكين الذين 

تقدم لهم إعانات مالية كبيرة شراء سيارة كهربائية جديدة وبيعها في السوق الثانوية بسعٍر أعلى من الثمن الذي 
دفعوه، وبالتالي كسب أرباٍح من هذه العملية. وإذا تبنت الصين -بناًء على هذا األمر- تصميم اإلعانات الُمستهدفة 

فسيتعيُن عليها اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب هذه العواقب غير المقصودة.

قد تكون هنالك بعض المزايا لحكومات دول الخليج المستوردة للسيارات -والتي تهتم بشكل متنامي بالسيارات 
ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة- مثل اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية -في أن 
تترقب وتراقب عن كثب تجارب الدول األخرى فيما يتعلق بسياسات دعم وإعانات السيارات الكهربائية. فإذا اعتقدت 

البلدان المصنعة للسيارات الكهربائية أّن وفورات االنتاج الكبيرة في هذه السيارات قد حققت قدرة تنافسية من 
حيث التكلفة مع سيارات محركات االحتراق الداخلي –بالقدر الكافي إليقاف إعانات السيارات الكهربائية- فقد تكون 

السيارات الكهربائية رخيصة بالقدر الكافي الذي ال يدفع دول الخليج لإلضطرار إلى تقديم إعانات مالية لها.

ماهي الخطوات التالية؟
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عن الباحثين

تمارا شيلدون: باحث زائر في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك( 
وأستاذ مساعد في االقتصاد بكلية دارال مور لألعمال بجامعة ساوث كارولينا، وتتضمن 

اإلهتمامات البحثية لتمارا اقتصاديات البيئة والطاقة وكيفية تفاعل هذه المجاالت مع 
السياسة العامة، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا، 

سان دييغو.

روبال دووا: زميل أبحاث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك(، 
يعمل على سياسات تنظيم المركبات وبحوث التنقل المشتركة باستخدام وجهة نظر 
المستهلك، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية 

وشهادة ماجستير العلوم من جامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في التكنولوجيا من 
المعهد الهندي للتكنولوجيا بروركي.
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