2 -8 มีนาคม 2562
นิวซีแลนด์ทุ่ม 11 ล้านฯ หวังกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
นาย Megan Woods รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรั พ ยากรและพลั ง งานนิ ว ซี แ ลนด์ ระบุ ว่ า รั ฐ บาลได้
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์
ปล่อยมลพิษต่า (Low emission vehicle) ในประเทศ
มูล ค่า 11 ล้ านเหรี ยญนิว ซีแลนด์ ให้ กับ องค์กร บริษั ท
และหน่วยงานต่างๆ อาทิ
Source : http://www.stuff.co.nz

 บริษัท Foodstuff supermarket ได้รับเงินทุนจ่านวน 500,000 เหรียญนิวซีแลนด์ในการซื้อ
รถไฟฟ้าจ่านวน 28 คัน รถบรรทุกไฟฟ้าอีก 4 คันและเพิมจ่านวนสถานี ชาร์จพลังงานเร็ว
บริเวณทีจอดรถของซุปเปอร์มาร์เก็ตในเครืออย่าง Pak’n Save และ New World
supermarket อีก 16 สถานี
 บริ ษัทผู้ ด่าเนิ น ธุ ร กิจ ท่องเทียวต่างๆ เพือใช้ ในการจัดตั้งสถานี ช าร์จ พลั ง งานแห่ งใหม่ใ ห้
ครอบคลุมแหล่งท่องเทียวในเกาะใต้รวม 34 จุด
 ท่าเรือ Auckland ได้รับจัดสรรเงินทุนจ่านวน 250,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ในโครงการใช้
รถยนต์พลังไฮโดรเจนซึงประกอบด้วยรถบัส 1 คันและรถไฟฟ้า 3 คัน
 บริษัท Real Journeys ได้เงินทุนจ่านวน 167,254 เหรียญนิวซีแลนด์ในการซื้อรถไฟฟ้า
Hyundai Konas จ่านวน 2 คันและจัดตั้งสถานีชาร์จพลังงาน บริเวณจุดท่องเทียว Te Anau
เมือง Queenstown และเมือง Manapouri
 หมู่บ้านผู้เกษียณอายุได้เงินทุนจ่านวน 136,675 เหรียญนิวซีแลนด์เพือทดแทนรถยนต์บริการ
ซักรีดทีใช้พลังงานเชื้อเพลิงจ่านวน 3 คัน
 Ryman Healthcare ได้เงินทุนจ่านวน 117,500 เหรียญนิวซีแลนด์ ในการจัดตั้งสถานีชาร์จ
พลังงานในหมู่บ้านทีเมือง Auckland
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 บริ ษัท VTNZ

ได้เงิน ทุนจ่านวน 26,000 เหรียญนิว ซีแลนด์ ในการพัฒ นาการทดสอบ

แบตเตอรีส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้ามือสองเพือสร้างความมันใจให้กับผู้ใช้รถยนต์มือสองในประเทศ
นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ได้รับเงินทุนอืนๆ อาทิ บริษัท Alsco NZ และ TR Group บริษัท PPCS บริษัท
ContainerCo บริษัท DHL Express และ Wynyard Quarter รวมเงินทุนภาครัฐทั้งหมดจ่านวน 17.2 ล้าน
เหรียญนิวซีแลนด์ทลงทุ
ี นรวม 93 โครงการ
ทั้งนี้นาย Woods ระบุว่า เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินทุน Contestable Fund ซึงเปิดโอกาสให้แก่องค์กร
บริษัท และหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าร่วมแข่งขัน และการอนุมัติเงินทุนจะให้
ความส่าคัญต่อผลประโยชน์ทีส่วนรวมจะได้รับมากทีสุดเป็นหลัก อาทิ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และบริษัทผู้ผลิ ต
พลังงานและผู้ด่าเนินธุรกิจท่องเทียว เนืองจากการขนส่งเป็นระบบทีมีการปล่อยมลพิษสูงถึงร้อยละ 18 ของ
การสร้างก๊าซเรือนกระจกในนิวซีแลนด์ ดังนั้นการผลักดันให้ ทุกภาคส่วนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงาน
สะอาดแทนการใช้พลั งงานเชื้อเพลิงจึ งเป็นอีกวิธีหนึงในการแก้ปัญหา Climate

Change

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศให้สามารถรองรับ เพือกระตุ้นการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานสะอาดทั้งใหม่และมือสองแทนรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงให้แพร่หลายมากขึ้น อีกทั้ง
รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิมเป็น 64,000 คันภายในปี 2564
ปี 2561 การน่ าเข้ ารถยนต์ใ หม่นิ ว ซีแ ลนด์ล ดลงร้อยละ 0.46 เป็ นรถยนต์น่ าเข้ าจากญีปุ่น ไทย
เยอรมนี สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมากทีสุด นิวซีแลนด์ลดการน่าเข้ารถยนต์จากทุกประเทศยกเว้น
รถยนต์จากสหราชอาณาจักร โดยเป็นการน่าเข้ายานยนต์ส่าหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ดีเซลหรือกึง
ดีเซล) ส่าหรับการน่าเข้ารถยนต์จากไทยลดลงร้อยละ 3.17 เป็นการลดลงของการน่าเข้ารถยนต์ทั้งกระบะและ
รถเก๋ง แต่การน่าเข้าอะไหล่ยานยนต์และส่วนประกอบจากไทยยังขยายตัวทีร้อยละ 22.10 เมือเทียบกับการ
น่าเข้าปี 2560
....................................................................................................
ทีมา: http://www.stuff.co.nz
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