
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 و برنامه خودروسازان  اروپا در یباتر دیتول انداز چشمصنعت باتری خودروهای برقی؛
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 دیتول انداز چشمبرقی؛صنعت باتری خودروهای : عنوان گزارش

 و برنامه خودروسازان  اروپا در یباتر

 اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران: تهیه و تدوین

 iranergi.com: تیوب سا آدرس

 1400 تیرگزارش:  هیته خیتار

سروش  دیهش ابانیاهلل، تقاطع خ بیدکتر حب دیشه ابانیخ تهران،: ینشان

 ۰۲۱۶۶۵۰۰۰۶۵ -یمطالعات فناور، پژوهشکده ۹۶، پالک (کمی)

 

مؤلفان  هایکننده دیدگاهها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و بیانشده در گزارشمطالب بیان

 آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص

 نازاسرودوخ

 خالصۀ مدیریتی 1
 حولت آستانه یک در اروپا، هانقض آن مهیجر وهای خروجی اگزوز هندیآالانتشار  رانهیسختگ نیقوان انیدر م

 رقیب هینقل لیوسا. دهدیم کاهش را یانرژ یتقاضا که یتحولقرار دارد.  یانرژدر تغییر رویه مصرف  عظیم

 زانیم به را یاجاده هینقل لیوسا نقل و حمل از یناش انتشار زانیم توانندیم پیشرفته یهایباتر از استفاده با

 .دهند کاهش یتوجهقابل

و به  ه استافزایش یافتاز دو برابر  شیببه در اروپا ی برق یفروش خودروهاهای اخیر در سال حال، نیا با 

 هدر سراسر قار یباتر عرضه رهیزنج کی ایجاد یبرا هجوم زیادیبنابراین ه است. دیواحد رس ونیلیم 3/۱

خودروهای الکتریکی فقط تحت سلطه  یباترتولید جهانی حاضر، بازار  حالدررخ دادن است. در حال  اروپا

 ندیآرفدر  یاستراتژ فقدان لذا باشند.جز قاره آسیا می این کشورهاکه باشد می، ژاپن و کره نیسه کشور چ

ی در نیآفرارزشی از توجهقابلفرصت مناسب جهت گرفتن سهم  راناگذشود که سیاست باعث می د،یتول

راق احت هینقل لیوسا دیتول کاهشبا  که دارد وجود خطر نیا ،ییاروپا یکشورها اروپا را از دست بدهند. در

 اروپا یخودرو صنعت ،در منطقه ازیموردن یباتر تیظرف نیتأم بدون ،خودروهای الکتریکی دیتول و داخلی

ای خودروه یباتر تجارت یواگذار هاسال از پس اروپالذا اتحادیه  .باشد برخوردار یکمتر توان رقابتی از

د سازی تولیکه برای بومیطوری، بهباشدیم عرصه نیا به بازگشت خواهان ،یخارج هایشرکت به برقی

 ندهیآهزینه کرده است. در ( دالر اردیلیم 7۱) وروی اردیلیم ۶۰های عظیمی بالغ بر های لیتیومی، سرمایهباتری

وارد  خواهند بود که با یکدیگر لهستان و سیانگل فرانسه، آلمان، اروپا، شمال منطقه دراصلی  دکنندگانیتول

 قه انجاممنط در یباتر دیتول برای یادیز یهایگذراهیسرما زین ییاروپا خودروسازان یطرف ازشوند. رقابت می

تصمیم دارند تولید  ۲و ولوو ۱فورد های کنندگان باتری در دنیا هستند. شرکتخواهان رقابت با تولیداند و داده

 یدالر برا اردیلیم ۱8بالغ بر  3واگن برسانند. فولکس دستگاه ونیلیم ۹/۱به خودروهای برقی را در سال آینده 

سازنده خودروهای  نیتربزرگتسال گذاری کرده است. سرمایهدر اروپا  یباتر دیشش کارخانه تول احداث

در آلمان کارخانه تولید باتری قصد دارد  ،خودرو فروخته است ونیلیممینحدود  ۲۰۲۰سال  که الکتریکی

قصد دارد اواخر امسال ساخت  4ولت شیتیند. برکاروپا استفاده  این صنعت درتا از گسترش  احداث کند

                                        

1 Ford Mot or  Co 

2 Vol vo Cars  
3 Vol kswagen 
4 Bri t i shvol t  
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص

 نازاسرودوخ

 نیا هک شودبینی میپیشآغاز کند.  سیانگل یدر شمال شرقرا ر( دال اردیلیم ۶/3) یپوند اردیلیم ۶/۲کارخانه 

  .دهد شیافزا ۲۰3۰ سال تا ٪3۱ به گذشته سال در ٪7 از را یباتر یجهان دیتول از خود سهم قاره
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص

 نازاسرودوخ

 فهرست مطالب 2
 ۱ یتیریمد ۀخالص ۱

 ۵ مقدمه 4

 ۶ اروپا منطقه در یباتر دیتول: کیاستراتژ مالحظات 4-۱

 ۶ شود؟ دیتول یباتر اروپا در دیبا چرا 4-۲

 7 اروپا هیاتحاد یکشورها یهابرنامه و اهداف ۵

 ۱۰ خودروسازان یهابرنامه و اهداف ۶

 ۱3 یریگجهینت 7

 ۱4 منابع 8
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص

 نازاسرودوخ

 فهرست تصاویر  3
 ۶ ۲۰3۰ -۲۰۲۰ در یکیالکتر یخودروها دیتول. ۱ شکل

 8 ۲۰۱۹ سال در( LIB)ونی ومیتیل یباتر برتر کننده دیتول پنج. ۲ شکل

 ۹ (GWh) ۲۰3۰-۲۱۰ یکیالکتر یخودروها یبرا بون ومیتیل یباتر شده ینیشبیپ یتقاضا. 3 شکل

 ۹ ۲۰3۰ سال تا یباتر یجهان دیتول. 4شکل

 ۱۰ اروپا در یومیتیل یهایباتر و کاتد ،یکیالکتر یخودروها دیتول. ۵ شکل

 ۱۱ خودرو یجهات فروش و اروپا در خودرو دیتول اروپا، در یباتر یتقاضا. ۶ شکل
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص

 نازاسرودوخ

 مقدمه  4

 این انتشارات از ٪43که  باشدمیاروپا  هیدر اتحاد 2CO اتانتشار کل از ٪3۰ عامل تولید باًیتقر نقل و حمل

 یاخانهگل یگازها کمانتشار  لیبه دل یدیبریو ه برقی خودروهاینسبت داد.  یسوارخودروهای توان به می را

 اند.قرار گرفته هتوج موردبیشتر  یزلیو د ینیبنز هینقل لینسبت به وسا مناسب، یسوختو  یو منافع اقتصاد

 یاراد نیز خودروهای الکتریکی ،در دسترس است یمتنوع یهایورافن متداول، هینقل لیکه در وسا طورهمان

  رانندگان را برآورده کنند. یازهایتوانند نیهستند که م یمختلف یهاتیقابل

دروها خواین  یهای، بازار باترخودروهای الکتریکی دیتول شیافزا جهیو در نتسازی روند برقی شروع با 

برقی در  خودروهای یباتر یجهان دکنندگانیتول. داشته است ایفزایندهچند سال گذشته رشد  یط الکتریکی

از سال  شتریدرصد ب ۶۰ باًیتقرکردند که  دیتول یسازرهیذخ تیساعت ظرف گاواتیگ 3۰حدود  ۲۰۲۰سال 

بینی پیش ۱شکل  بهباتوجه .هرساله رشد خوبی داشته باشدروند این شود یم ینیبشیپبوده است که قبل 

 .دهه به اوج خود برسد نیدر ا خودروهای الکتریکیفروش شود که می

سازندگان  یبرا ایبالقوه یفرصت وتاکنون استفاده نشده است که  است یتوجهقابلپتانسیل  انگریبازار نما نیا 

هانی جتولید حاضر، بازار  حالدرباشد. می اقتصاد اروپا یبرا یطورکلبهو  ییو خودروسازان اروپا یباتر

قاره ز ج این کشورهاکه  باشدمی، ژاپن و کره نیچ فقط تحت سلطه سه کشور خودروهای الکتریکی یباتر

توسط  خودروهای الکتریکی یباتر یجهان یدرصد از کل تقاضا 3، کمتر از ۲۰۱8در سال  .باشندآسیا می

 بوده ییاروپا یاهدرصد آن توسط شرکت ۱تنها  کهشده است  نیسه کشور تأم نیخارج از ا یهاشرکت

 ،ییاروپا مختلف یاکشوره در های وضع شدهقانون و خودروهای الکتریکی اقتصاد عیسر بهبود با است.

 یاهبخش در اروپا در شده فروخته هینقل لیوسا کل از درصد 7۰ حدوداً ۲۰4۰ سال تاکه  میکنیم ینیبشیپ

 یاترب دی، ما بازار بالقوه تولگزارش نیدر ا .بود خواهند یبرق( اتوبوس و ونیکام وانت، ،یسوار) مختلف

 ررسیبرا  و مزایای داشتن چنین صنعتی در آنجا اروپایی برنامه خودروسازان، خودروهای الکتریکی در اروپا

 . میکنیم
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص

 نازاسرودوخ

 

 

 

 

 

 

 2030 -2020تولید خودروهای الکتریکی در . 1شکل 

 در منطقه اروپا یباتر دیتول: کیاستراتژ مالحظات 4-1
 کیاستراتژ و یاقتصاد یهازهیانگ اروپا در یباتر بالقوه کنندگاننیتأم و راناگذسیاست ،خودرو دکنندگانیتول

 حال در که باشندمی برقیخودروهای  قسمت نیترنهیپرهز هایباتر .دارند در منطقه یباتر دیتول جهت یقو

 یهاسال در محصول نیا رودیم انتظار نیهمچن. دندهیم لیتشک را هانهیهز کل از درصد 4۵ تا 3۵ نیب حاضر

فرصت  گذرانتشود سیاسباعث می د،یتول ندآیفردر  یاستراتژ فقدان لذا ؛باشد داشته را دیتول نیشتریب ندهیآ

 نیا ،ییاروپا یکشورها ی در اروپا را از دست بدهند. درنیآفرارزشی از توجهقابلمناسب جهت گرفتن سهم 

 نیأمت بدون ،خودروهای الکتریکی دیتول و احتراق داخلی هینقل لیوسا دیتول کاهشبا  که دارد وجود خطر

حال  در .باشد برخوردار یکمتر توان رقابتی از اروپا یخودرو صنعت ،در منطقه ازیموردن یباتر تیظرف

مواد اولیه کمیاب شده است که این امر به نوبه  نیتأمحاضر، افزایش تقاضای باتری سبب فشارهایی جهت 

 یجهان دیتول و است شده برابر سه ۲۰۱۵ سال از ومیتیل متیقدهد. باتری را افزایش می نیتأمخود خطرات 

 خواهد ۲۰۱۶ دیتول دوبرابر احتماالً خودروهای الکتریکی یجهان یتقاضا نیتأم یبرا ۲۰۲۵ سال در کبالت

 د ممکنتا ح که شودمی هیتوص خودروهای الکتریکی دکنندگانیتول بهر، خط نیا رساندنحداقلبه یبراشد. 

 ادغام شوند. دارند، خود نیتأم یهارهیزنج بر یادیز کنترل که باتری یهادکنندهیتول با

 شود؟ دیتول یباتر اروپا درباید  چرا 4-2
 هاآن یازهاین درک نیدارند، بنابرا کردن انتخاب یبرا را هامکان از ایگسترده فیط یباتر دکنندگانیتول

 به یاترب دکنندگانیتول. باشد دیمف اند،داده قرار تیاولو در را صنعت نیا جذب که ییکشورها یبرا تواندیم
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص

 نازاسرودوخ

 مندالقهع وبوده  یاسیس یتیحما یهاطیمح در خطر نیکمتر و یتجار تیوضع نیبهتر دنبال به معمول طور

 یروین به یدسترس ساده، مجوز صدور یندهاآیفر ،ی خوبمال یهامشوق با هاییدر مکان یگذارهیسرمابه 

 هستند.  هیاول مواد به خوب یدسترس و کنندگاننیتأم و انیمشتر هب کار ماهر، نزدیک بودن

 باشند: ذکر شده می طیشرا کردنفراهمقادر به  ییاروپا یکشورها از یاریبس

 تعهد ولتد سطوح اکثر در واست  ینیبشیپقابل ییاروپا یکشورها اکثر در یاسیس یهاستمیس 

 ؛دارد وجود آن به نسبت یدیشد

 ؛دارند یالمللنیب هیاول مواد یبازارها به یخوب یدسترس 

 ی وجود دارد؛اگسترده یبانیپشت یهارساختیز 

 ؛است برخوردار جهان در یفن قاتیتحقو  یدانشگاه امکانات نیبهتر از اروپا 

 محدود میمستق یمال هایمشوق ارائه از را ییاروپا یکشورها ،یدولت هایکمک نیقوان که هرچند 

 هاامهبرن و مؤسسات از یعیوس فیط قیطر از عضو یکشورها تکتک و اروپا هیتحادا اما کند،یم

 ؛کنندیم نیتأم را بودجه

 شودیم ارائه یاتیمال فیتخف ،یاقتصاد ژهیو مناطق در دکنندگانیتول از یبرخ به ،یشرق یاروپا در 

 ؛است پایین نسبتاً هنوز نیزم یکاربر و کار ،یانرژ یهانهیهز و

 از اهمیت  وم،یتیل و کبالت مانند هیاول مواد متیق شیافزا با مواد افتیباز نهیزم در اروپا یقو سابقه

 یبرا یرقابت عمده تیمز کی تواندیم افتیباز حلقه جادیا لذاباشد. زیادی برخوردار می

 شود.محسوب می ییاروپا یکشورها

 های کشورهای اتحادیه اروپااهداف و برنامه 5

 هایگذارهیسرما اند،کرده تالش یباترجهت تولید  یکاف بعامن نیتأم یبرا ییاروپا خودروسازان که یحال در

 نیچ در مورد 4۶ جهان، سطح در شده اعالم کارخانه عظیم  7۰ از .است شده متمرکز ایآس در یباتر دیتول در

 بزرگ اسیمق در یباتر دیتول یبرا یصنعت منسجم یاستراتژ کی از اروپا ن،یچ برخالف .هستند مستقر
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 مهرنابو  اپارو رد یرتاب لیدوت ازدان مشقی؛چرب یاهرودوخ یرتاب تنعص
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 شده داده نشان ۲۰۱۹ سال در( LIB) ۵باتری لیتیوم یون برتر کننده دیتول پنج ،۲ شکل در .ستین برخوردار

 .است

 

 

 

 

 

 

 2019 سال در( LIBباتری لیتیوم یون) برتر کننده دیتول پنج. 2شکل 

 با تبلندمد یقراردادها یامضا با تاکنونی، خودروسازان اروپایی باتر هیته یبرا محدود داخلی یهانهیگز با

 اند. فراهم کرده یادیز حد تا را باتری نیت تأمیامن ،ییایآسباتری  دکنندگانیتول

 یرو رب فقط و اندکرده رد را باتری دیتول در شتریب هاییگذارهیسرما اروپا، تاکنون برتر یها OEM یبرخ

 دارد، ارخانهک انگلستان ساندرلند در حاضر حال در سانین .انددهنمو تمرکز تولید پک باتری و توسعه و قیتحق

 دیولت کارخانه کی در وروی اردیلیم کی که کرد اعالم گیتازبه  واگن فولکس .است یواگذار دنبال به اما

 که یحال است، در توسعه حال در آلمان در SK Innovation یهمکار با که کندیم یگذارهیسرما یباتر

 .دارد یاعمده معامالت CATL ینیچ هاییباتر سازنده و سامسونگ ، LG Chem با نیهمچن شرکت نیا

 خواهان ،یخارج هایشرکت بهخودروهای الکتریکی یباتر تجارت یواگذار هاسال از پس اروپا حال

 لهستان و سیانگل فرانسه، آلمان، اروپا، شمال منطقه در ندهیآ دکنندگانیتول. باشدیم عرصه نیا به بازگشت

 کره LG یانرژ شرکت ، CATL ینیچ هایشرکت سلطه از تا شوندیم ظاهر ایقارهنیب رقابت کی در

خودروهای  یبرا میویتیل یباتر یبرا شده ینبیشیپ یتقاضابه با توجه  .کنند یریجلوگ کیپاناسون ی وجنوب

 جادیا سبب( دالر اردیلیم 3/7) وروی اردیلیم ۱/۶ لیقب از ییهاتیحما با اتحادیه اروپا  (،3شکل) الکتریکی

 Northvolt AB شامل کنندگانشرکت. است شده منطقه در یرتبا دیتول در برنده کی ظهور یبرا رقابت

                                        

5 l i t hi um-i on bat t ery 
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 نیتخم برگبلوم. باشندیم واگن فولکس و تسال شرکت برق هایروگاهین ا،یتانیبر ولتبریتیش سوئد، در

 ۲۰3۰ سال تا ٪3۱ به گذشته سال در ٪7 از ی راباتر یجهان دیتول از خود سهم تواندیم قاره نیا که زندیم

 .دهد شیافزا

 
 (GWh) 2030-210 خودروهای الکتریکیبینی شده باتری لیتیوم بون برای تقاضای پیش. 3شکل 

 گوید:می ،کندیم نظارت یباتر عمل ابتکار بر که اروپا ونیسیکم معاون ، چیسفچوو ماروس"

 هشد یزریبرنامه هاییگذارهیسرما زندمی نیتخم وی. "هستند شدن ریسراز حال در واقعاً هایگذارهیسرما"

 نیچ که است اینهیهز برابر سه که است بوده( دالر اردیلیم 7۱) وروی اردیلیم ۶۰ حدود ۲۰۱۹ سال یبرا فقط

 افتیازب و مونتاژ تا گرفته هاسلول و مواد از را رهیزنج کل ،کالن هیسرما نیا. است کرده صرف نهیزم نیا در

از ظرفیت تخمین زده شده  را یجهان دیتول سومکی ۲۰3۰ سال تا اروپاشود که ی مینیبشیپ. ردگییبرم در

 (.4شکل ) گیگاوات ساعت داشته باشد ۲۲۲۶

 

 

 

 

 2030تولید جهانی باتری تا سال . 4شکل
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 خودروسازان  هایبرنامه و اهداف 6
 یهاکارخانه یکینزد در منابعاین  نیتأم در و تولیدکنندگان باتری نیستند خودشان خودروسازان اروپایی اکثر

 قادر هترب که هستند ییرقبا با کارکردن خطر معرض در خودروسازان اروپایی نیبنابرا ؛اندکرده یکوتاه خود

 که اشتد خواهد وجود یباتر دکنندگانیتول یبرا یسودآور یهافرصت جه،ینت در. هستند یباتر نیتأم به

 نداکرده اعالم ییاروپا یهادولت از یاریبس ن،یا بر عالوه. کنندیم جادیا زمان مناسبو  مکان در را یامکانات

 ریچشمگ شیافزا نیا. کنند ممنوع ۲۰4۰ ای ۲۰3۰ سال تا را احتراق داخلی هینقل لیوسا فروش دارند قصد که

 شودبینی مییشپ. است باال اریبس یباتر بالقوه بازار که است یمعن نیا بهخودروهای الکتریکی  تعدادتولید  در

 کارخانه 8۰ یبرا که برسد سال در ساعت گاواتیگ ۱۲۰۰ به مجموع در یباتر یتقاضا زانیم ۲۰4۰ سال تا که

ودروهای خ یبرا شدهینیبشیپ یباتر یتقاضا .است یکاف سال در ساعت گاواتیگ ۱۵ متوسط تیظرف با عظیم

 شده دییتا اروپا در حاضر درحال که است یهاپروژه حجم برابر پنج از شیب اروپا در شده دیتول الکتریکی

 ارفورت در CATL و Samsung SDI ،وروسالو در LG  Chem سوئد، در Northvolt مثال، یبرا. اند

 تا ،در سال ساعت گاواتیگ ۱۰۰۰حدود در یاضاف یتقاضا شده اعالم داتیتول مقابل درهر روز (. ۵ شکل)

 .شود نیأمت اروپا در یباتر یاضاف دیتول تیظرف ای یباتر واردات توسط دیبا فاصله نیا. ارندد  ۲۰4۰ سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های لیتیومی در اروپا، کاتد و باتریخودروهای الکتریکیتولید . 5شکل 
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جهان و اروپا،  درخودروهای الکتریکی  بینی تولید و پیش وهایسنار از یعیوس فیط اساس برهمچنین 

–4۵ معادل) ۲۰4۰ سال تا ،سال در TWh ۵/۱-7/۰ به اروپادر خودروهای الکتریکی برای  یباتر یتقاضا

 (.۶شکل ) رسدمی تیگابایگ (۹۵

 
 تقاضای باتری در اروپا، تولید خودرو در اروپا و فروش جهاتی خودرو. 6شکل 

این در حالی است که  ،در حال افزایش استدر اروپا  یبرق یخودروها تولید شودطور که مشاهده میهمان

باالتر  هاییو خروج دیجد یهانقشه مدلبا ترسیم  BMW AG و VW ، Stellantis NV یهاشرکت

 ۹/۱به تواند می آیندهسال را در  عدد نیابه سمت خودروهای تمام برقی، شرکت فورد و ولوو و برنامه 

  برساند.  عدد ونیلیم

میلیارد یورو برای تجارت باتری و  ۶/۲ بر بالغشرو است، مبلغی در زمینه تولید باتری پی کهیدرحالآلمان 

 ی سایت در آنجا،اندازراهبرای  ACCو  Tesla, CATL ,LG Energyهای وسوسه کردن شرکت

 اختصاص داده است.  

 ی. و"خواهد یم یباتر یک کارخانه تولیدهر ملت  "گفته است:  - SAسابق رنو  ریمد ۶ویکورن ریژان پ

داقل ح تواندیماست که  شدهیزیربرنامهدر سراسر منطقه  یباتر دیتول تیسا ۲7 یزده است که برا نیتخم

 CATL، تسالهای شرکت به میدان یها واگذارپس از سالتولید کنند.  باتری ساعت سلول گاواتیگ ۵۰۰

 درآمده است.به اجرا در سراسر اروپا  یباتر دیتول یهامربوط به کارخانه یهابرنامهی، و ال ج
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 یباتر دیشش کارخانه تول یبرا یدالر اردیلیم ۱8 حدودبرنامه  انداختنراهاه گذشته با به م فولکس واگن  

 یاهستگاهیو شبکه اه ارائه داد خودروسازان یبرا ایگسترده شنهادیآلمان، پ و 7تریسالزگدر در اروپا از جمله 

، برود شیطبق خواسته پ زیاگر همه چ، .BNEF8 گفته به توجه باخواهد داد. گسترش نیزشارژ خود را 

 عد ازب باتری دکنندهیتولدومین و به جای گذاشته خود را  بانیتوانند رقیم یآلمان یو شرکا انخودروساز

CATL شوند لیتبد . 

 نیاز دست خواهند داد، بنابرا یادیاند که ارزش افزوده زخودروسازان متوجه شده"گوید: می ویکورن

با  خودرو ونیلیم 3۰حداقل تولید  خود رااروپا هدف  ونیسیکم. "دکنن اصالحرا  دیتول ندیفراخواهند یم

 ییاروپا یهااست که کارخانه بلندپروازی دیگر اینو  هکرد نییرا تع ۲۰3۰تا سال  هاجادهانتشار صفر در 

 کنند. نیرا تأم یباتر یدرصد تقاضا ۹۰از  شیب

دالر(  اردیلیم ۱۲) وانی اردیلیم 78قابل شارژ،  هایباتری دکنندهیتول نیتربزرگ، CATLاز سوی دیگر 

در سراسر جهان  تیساعت ظرف گاواتیگ ۲3۰حدود  ندهیخواهد کرد تا ظرف چهار سال آ یگذارهیسرما

ند کیم نیخودروهای الکتریکی را تأم یجهانبرندهای همه  باًیتقرچین  ۹نگدیشرکت مستقر در ن اضافه کند.

 .ودآغاز ش نیز آن در آلمان دیو قرار است امسال تول

خودرو فروخته است و قصد  ونیلیم مینحدود  ۲۰۲۰سال در  ،سازنده خودروهای الکتریکی نیتربزرگتسال 

 د.نکاروپا استفاده  این صنعت درند تا از گسترش کها را در آلمان مونتاژ یو باترهای وای و اس مدلدارد  

 یاست. و آوردلهرهرقبا  یمهارت برا نیگفت که ا ،ولت شیتیبر یارشد استراتژ ری، مد ۱۰شلدون زوبلیا

صحبت از  یوقت "خودروهای الکتریکی در اروپا است. دیتول یبرا شوک نیتربزرگتسال "گفت: 

ر از رقبا جلوت هاسال -شده است  سیتأسسابق تسال  رانیکه توسط مد -۱۱ولتنورس، شودیم هاآپاستارت

 یسازآمادهو در حال  بسته است BMW AGو  VWدالر قرارداد عرضه با  اردیلیم ۱4شرکت  نیا است.

  است. Skelleftea تیسال در سا انیتا پا های خنثیباتری
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اروپا  باتری بازار از ٪۲۵ خواهدیم این شرکت، گفته است که  Northvolt گذارانیبنو  ییارشد اجرا ریمد

و  شتریب "خودروسازان": ه استگفت شرکت نیز ی، سخنگو۱۲گاردتیآورد. جسپر و دست به ۲۰3۰ا سال را ت

ما " .کنندیخود را اصالح م یباتر یازهایو ن دهندیمخود انجام  یبرق یهابرنامه یتالش خود را برا شتریب

 .میکن یابیهدف خود را به طور مداوم ارز دیبا

 یدالر( در شمال شرق اردیلیم۶/3) یپوند اردیلیم ۶/۲قصد دارد اواخر امسال ساخت کارخانه  ۱3ولت شیتیبر

 یایرد هایاز باد نینروژ و همچنی آببرقمنابع از  ازیموردنانرژی  نیتأمجهت  تیسا نیرا آغاز کند. ا سیانگل

 سیتأس تازهشرکت  نیگفت که ا یوبرداری برسد. به بهره ۲۰۲3تا سال  تواندیمکند و یشمال استفاده م

ده متح االتیاروپا، ا هی، اتحادسیدر حال مذاکره با سازندگان خودروهای الکتریکی در انگل ۱4بلیثمستقر در 

 "است. یرقابت یبه فناور ازیخواهد بود و ن میبازار عظ" گوید:می SIAمشاور  و،یو ژاپن است. کورن

 گیرینتیجه 7
 در است ممکن ندهیآدر خودروهای الکتریکی  دیتول نشود، جادیا اروپا در تولید باتری صنعت اگر -

  .فتدیب اتفاق گرید یجاها

 مشاغل ریسا و خودروهای الکتریکی دیتول تواندیم تنهانه اروپا، در یباتر دیتول هایکارخانه سیتأس -

 نیتأم رهیزنج ،باتری دیتول مانند هاییحوزه در را یدیجد مشاغل تواندیم بلکه کند نیتضم را یدیتول

 .کند جادیا گرید موارد و یباتر

جهت تولید باتری ( دالر اردیلیم 3/7) وروی اردیلیم ۱/۶ بالغ بر ییهاتیحما های اروپاییدولت -

 در منطقه اختصاص داده اند.  خودروهای الکتریکی

 سال تا ٪3۱ به گذشته سال در ٪7 از یباتر یجهان دیتول از خود سهم قاره نیا که شودبینی میپیش -

 .دهد شیافزا ۲۰3۰

در سراسر منطقه زیادی  یباتر دیتول هایتیساهای کالن، گذاریاروپایی با سرمایه انخودروساز -

  شوند. کرده اند و وارد عرصه رقابت با تولیدکنندگان باتری در جهان می یزیربرنامه
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در  یکانون تفکر تخصص یکعنوان به یران،و منابع ا یانرژ یحکمران یشکدهاند

و  یسازیمتصم یفیتسطح ک یمنظور ارتقاو منابع در کشور، به یحوزه انرژ

و  یژبخش انر هاییاستس ینتدو ینۀدر زم گیـرییمتصم یندبر فرآ یاثرگذار

 یصخضمن تش حوریمسئله م یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یسمنابع تأس

 ها را در دستور کار خودآن شناسییبو منابع، آس یبخش انرژ یدیموضوعات کل

 نهادیشرا پ یاستیس یعرصه راهکارها ینا گیرانیمبه تصم یتقرار داده و درنها

 .دهدیم

ع و مناب یدر حوزه انرژ گیرییمو تصم سازییمتصم ینداز الزامات فرا یکی 

 یحکمران یشکدهاست. اند یوالت جهانو تح ییرو تغ یدادهارو یناز آخر یآگاه

 «یرصد یهاگزارش»با عنوان  یمهم قالب ینتحقق ا یبرا یرانو منابع ا یانرژ

وزه ح ینتحوالت ا لیلو تح یشبه رصد، پا یق،طر ینکرده است تا از ا یطراح

 بپردازد.


