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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 
  يونگه ولت

  ر يورگ کروناو:سندهينو
   مينا صابری:رگردانب

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٠٥

 !جھان چين ھمچنان پيشتاز در 
با وجود .  اول را در جھان به خود اختصاص داده استۀجمھوری خلق در استفاده از منابع انرژی تجديدپذير رتب

  .باالترين رشد، انتشار گاز کربنيک

 
 يجينگب خاصی نسبت به ۀبدون شک عالق – (CSIS) المللی واشنگتن ژيک و بينيستراتپنج سال پيش، مرکز مطالعات 

 اياالت ۀانديشکد. »شرق سبز است«: نوشت» يدپذير چينھای تجد رھبری جھانی انرژی«عنوانی را در مورد  –ندارد 

  .بود»  انرژی باد و خورشيدی در جھانۀبزرگترين توليد کنند«متحده اعالم کرد که جمھوری خلق چين در آن زمان ھم 

نشان و ھمه چيز   عالوه بر اين، بيش از ھر کشور ديگری در استفاده از منابع انرژی تجديدپذير سرمايه گذاری می کند

 –حداقل در ارقام مطلق  –دھد که اين موضوع ھمچنان ادامه خواھد داشت، که چين ھمچنان در مورد انتقال انرژی  می

  .شماره يک بدون ھيچ مناقشه ای خواھد بود

 

  نسبت رشد باال

بينی مرکز مطالعات  ای بررسی پيشپنج سال بعد، تحوالت کنونی در بازارھای جھانی انرژی فرصتی است بر

  .دھد المللی واشنگتن می ژيک و بينيسترات

 .ھای تجديدپذير است جمھوری خلق در واقع ھنوز رھبر جھان در مورد انرژی: کنند يد میئھای کنونی تأ داده

طبق گزارش آژانس بين المللی . نه تنھا اين که ھنوز ھم بيشترين مقدار انرژی را از منابع تجديد پذير دريافت می کند

  . درصد از رشد جھانی انرژی ھای تجديدپذير را به خود اختصاص داده است۴۶چين در سال گذشته ، (IEA) انرژی
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که به  ظرفيت به موجودی خود اضافه کرده بود که با وجود آن) گيگاوات( گيگاوات ١٣۴.٨، ٢٠٢١اين کشور در سال 

ضی شده بودند، اما ھمچنان به طور نيست، زيرا يارانه ھای خاصی منق)  گيگاوات١٣٧.٧ (٢٠٢٠ سال قبل يعنی ۀانداز

  .است)  گيگاوات٣۶.٢(و اياالت متحده )  گيگاوات۴٧( اروپا ۀقابل توجھی بيشتر از اتحادي

 درصد از رشد جھانی ۴۵کند که اين کشور  بينی می المللی انرژی پيش  نيز، آژانس بين٢٠٢٣ و ٢٠٢٢ھای  برای سال

  . اختصاص دھدتوليد انرژی از منابع تجديدپذير را به خود

 گيگاوات از انرژی ھای بادی و خورشيدی تا سال ١٢٠٠ به ھدف خود در توليد حداقل يجينگبھمچنين اگر بخواھد 

  .باشد  دست يابد، نياز به يک رشد قوی می٢٠٣٠

بيش از دو برابر  – گيگاوات ساخته شوند ١٠٨ھای خورشيدی با ظرفيت حدود  تنھا در سال جاری، قرار است سيستم

 :رسند ًر مقايسه با اين ارقام کامال ضعيف به نظر میلمان داھای  فعاليت).  ميليارد گيگاوات۵٣ (٢٠٢١سال 

لمان در سال گذشته ظرفيت سيستم ھای خورشيدی خود را با پنج گيگاوات اطبق گزارش آژانس بين المللی انرژی، 

  . گيگاوات رسيده۵٨افزايش داد و در مجموع به 

در مقايسه . کند  گيگاوات در سال توليد می١٢٢لمان در حال حاضر ابادی را اضافه کنيد، اگر ظرفيت ھای انرژی 

  . محقق شود٢٠٣٠ گيگاوات می تواند قبل از سال ١٢٠٠و با نرخ فعلی توسعه، ھدف   گيگاوات توليد می کند۶٣۵چين 

لمان است، به ھمين دليل است ااز البته بايد در نظر داشت که مصرف انرژی جمھوری خلق به طور قابل توجھی باالتر 

  .لمان استاکه با وجود حجم عظيم توليد، سھم انرژی ھای تجديدپذير در کل توليد برق ھمچنان کمتر از جمھوری فدرال 

)  درصد٢٨(کمی بيشتر از ميانگين جھانی  – درصد از برق چين در سال گذشته از خورشيد و باد توليد شد ٢٩اگرچه 

  .بود)  درصد۴٠(لمان اکمتر از سھم انرژی ھای تجديدپذير در توليد برق در اين مقدار ھنوز  –

 

  سنگ غالزھمچنان زير پوشش 

بيش از ھمه به اين دليل که  – معنی است که چين ھنوز به شدت به سوخت ھای فسيلی وابسته است دانب خود ۀاين به نوب

  .ال افزايش استمصرف انرژی با رشد اقتصاد و رفاه فردی به طور مداوم در ح

 ميلياردی ده درصد افزايش يافت که بيشتر از توليد برای مصرف ١.۴در سال گذشته مصرف برق در کشور با جمعيت 

  ) درصد٨.۴(اقتصادی 

ھمچنان مجبور بود سال گذشته بيش از نيمی از  گيجينببا وجود گسترش سريع توليد انرژی از منابع تجديدپذير، 

  . زغال سنگ پوشش دھدمصرف برق اضافی خود را با

  .ی استئی مخرب آب و ھوائ گازھای گلخانه ۀددر نتيجه، چين ھمچنان بزرگترين توليد کنن

 درصد ٣٣ به ٢٠٢١ ميليارد تن، سھم جھانی اين کشور در سال ١١.٩المللی انرژی، بيش از  طبق گزارش آژانس بين

  .افزايش يافت

در حال حاضر حدود دو . ده از انرژی ھای تجديدپذير نيز پيشتاز استًاتفاقا جمھوری خلق در توليد سيستم ھای استفا

  .سوم سلول ھای خورشيدی مورد استفاده در سراسر جھان از چين می آيند

  . درصد است٩۵سھم چين در بازار جھانی ويفر، يک محصول ميانی مھم، حدود 

  . برتر، در جمھوری خلق مستقر ھستندۀد بزرگ ماژول خورشيدی، از جمله سه توليدکننۀھفت تا از ده توليدکنند

ھای بادی در جھان چينی ھستند که در رده بندی توليد   بزرگ توربينۀعالوه بر اين، ھفت کارخانه از ده توليدکنند

 .کنندگان در سطح جھانی در رده ھای دوم و چھارم قرار دارند


