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Η Κίνα θεωρείται ο μεγαλύτερος εκπομπός διοξειδίου του άνθρακα, αλλά είναι επίσης 

ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας 

 

Επι τάπητος θέτει τον σχεδιασμό της η Κίνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, δήλωσε ο επικεφαλής σύμβουλος της χώρας για το κλίμα, όπως ανέφερε το 

Reuters. 

«Η Κίνα σίγουρα πρόκειται να ξεκινήσει έναν πολύ ισχυρό στόχο ανάπτυξης χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» δήλωσε ο αξιωματούχος, Xie Zhenhua, κατά τη διάρκεια 

συνομιλίας με τον πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας Kevin Rudd. Πρόσθεσε ότι η 

δέσμευση της Κίνας θα έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2050. 

Το οξύμωρο της Κίνας 

Η Κίνα θεωρείται ο μεγαλύτερος εκπομπός διοξειδίου του άνθρακα, αλλά είναι επίσης ο 

μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας. Ωστόσο, οι εκπομπές της χώρας 

εξακολουθούν να αυξάνονται και θα κορυφωθούν μόνο το 2030, στο πλαίσιο των τρεχόντων 

σχεδίων για την απελευθέρωση του άνθρακα. Η Ευρώπη ζήτησε από την Κίνα να 

προσπαθήσει και να επιταχύνει την απολιγνιτοποίηση. 

Μάλιστα, ακόμη και οι κρατικές εταιρείες πετρελαίου της χώρας συμμετέχουν στον εν λόγω 

πρόγραμμα, δηλώνοντας τους στόχους τους για την κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα. 

 



Τα σχέδια των πετρελαϊκών εταιρειών 

Η Petrochina δήλωσε ότι σχεδιάζει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο 

μηδέν έως το 2050. Οι επενδύσεις φτάνουν στο 1,5 τρις. δολ. ετησίως έως το 2025 σε ένα 

συνδυασμό έργων φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η Sinopec, από την άλλη πλευρά, είπε ότι θα επενδύσει στο υδρογόνο και μάλιστα σκοπεύει 

να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην συγκεκριμένη αγορά στην Κίνα. Μάλιστα, 

διαθέτει ήδη το 14% της χωρητικότητας υδρογόνου της Κίνας. 

Η CNOOC θα επικεντρωθεί στην υπεράκτια αιολική ενέργεια. Το 3-5% του προϋπολογισμού 

της προορίζεται για αιολικά έργα. Επίσης, έχει στόχο να διπλασιάσει την παραγωγή φυσικού 

αερίου έως το 2025, με στόχο να αντιπροσωπεύει το 30% της συνολικής παραγωγής από το 

19% που είναι τώρα. 

Εν τω μεταξύ, η Κίνα θα μειώσει επίσης την εξάρτησή της από τον άνθρακα, δήλωσε ο Xie 

κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Rudd. Παρά την ανησυχία ότι η Κίνα ενέκρινε 

νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, ο κορυφαίος σύμβουλος για το 

κλίμα στο Πεκίνο δήλωσε ότι η κατανάλωση άνθρακα της Κίνας είχε ανώτατο όριο το 2013 

και έκτοτε δεν έχει ξεπεραστεί. 
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