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عناوین
 oمتوسط قیمت کربن اروپا در هفته گذشته ،در سطح  84.54یورو در هر تن قرار گرفت.
 oراهبرد اقلیم و انرژی اروپا به طرز نگرانکنندهای دوقطبی شده است.
 oبا ادامه جنگ ،توسعه هیدروژن «آبی» در اروپا آسیب میبیند.
 oصدور مجوز ساخت نیروگاههای زغالسنگی در چین بهدلیل غلبه موضوع امنیت انرژی بر اقلیم افزایش یافت.
قیمت گواهیهای کربن در بازار تجارت انتشار اروپا ) ،(EU ETSیورو در هرتن
قیمت روزانه کربن در بازار اروپا
(یورو در هر تن)
 11ژوئیه 2022

84.35

 12ژوئیه 2022

86.01

 13ژوئیه 2022

83.64

 14ژوئیه 2022

83.68

 15ژوئیه 2022

85.01

متوسط هفتگی

84.54

متوسط تغییر هفتگی

+0.91
Source: investing.com

توضیح ،EU ETS :قرارداد اعتبار اروپایی کربن است که در بازار بورس مبادله میشود .این یک قرارداد آتیها ) (Futuresبرای اهداف تجارت و تحویل گواهی انتشار اتحادیه اروپا ) (EUAیا
مجوز رسمی انتشار به مراجع مربوطه است .دارندهی یک گواهی انتشار اتحادیه اروپا اجازه دارد تا یک تن معادل دیاکسیدکربن ،گاز گلخانهای انتشار دهد.

متوسط قیمت گواهی انتشار کربن بازار اروپا در هفته منتهی به  15ژوئیه با افزایش  1.1درصدی در سطح  84.54یورو در هر تن
قرار گرفت .قیمت کربن در بازار اروپا طی دو ماه گذشته ،در بازه  82-86یورو در نوسان بود.
روز دوشنبه قیمت گواهی انتشار کربن بهدلیل کاهش قیمت گاز و برگزاری اولین جلسه مشترک نمایندگان سه نهاد این اتحادیه برای
نهاییکردن الیحه اصالحات کلیدی بازار کربن 1.66 ،یورو افزایش یافت .در روز سهشنبه درحالیکه قیمت انرژی با توجه به
گزارشهایی که نشان میداد نیروگاههای هستهای فرانسه ممکن است مجبور به کاهش نرخ بهرهبرداری خود شوند و همزمان پیشبینی
میشد که دمای هوا در بیشتر مناطق اروپای غربی در هفته بعد افزایش یابد ،بهدلیل افزایش سفارش خرید معاملهگران پیش از فاصله
دو هفتهای برنامه زمانی حراج ،قیمت کربن به باالترین میزان خود طی هفت روز گذشته رسید .اما در روز چهارشنبه قیمت کربن به
شدت کاهش یافت و متوسط کاهش روزانه  2.37یورو را ثبت کرد که دلیل اصلی آن ،اعالم تصمیم کمیته صنعت پارلمان اروپا برای
ارتقای قابل مالحظه اهداف انرژیهای تجدیدپذیر و کارایی انرژی تا سال  2030در راستای هدف کلی اتحادیه اروپا برای رهایی از
نفت و گاز روسیه حداکثر تا سال  2027بود .در روز پنجشنبه در میان مخالفت گسترده قانونگذاران با طرح فروش  20میلیارد یورو
گواهی انتشار کربن برای کمک به تأمین مالی طرح رهایی از سوختهای فسیلی روسیه ،حجم معامالت در بازار کربن محدود بود و
قیمت نیز تغییر چندانی نداشت .در روز جمعه ،با اینکه قیمت گاز بهدلیل تصمیمات اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف و استفاده از
ذخایر گازی روندی نزولی یافت ،اما در اثر افزایش تعداد معامالت ،متوسط روزانه قیمت کربن با  1.33یورو افزایش به  85یورو رسید.
 oراهبرد اقلیم و انرژی اروپا به طرز نگرانکنندهای دوقطبی شده است.
 عدم تطابق فزایندهای بین اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا و واقعیتهای سخت در بخش انرژی وجود دارد.
 تنها دانشگاهیان بر این باورند که انرژی تجدیدپذیر میتواند جایگزین سوختهای فسیلی در صنعت ،کارخانهها و بخش هوانوردی شود.
 اتحادیه اروپا تالش میکند که نقش رهبری جهانی کربنزدایی را حفظ کند ،اما اعضا به دنبال تضمین تأمین انرژی الزم هستند.

در نگاه اول ،برنامه اقلیمی اتحادیه اروپا در حال اجرا است.
پارلمان اروپا سرانجام در هفته گذشته به مصالحه داخلی در مورد
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اصالح سیستم تجارت انتشار اتحادیه اروپا ) (EU ETSو نظام
مالیات مرزی کربن ) (CBAMدست یافت.
اداره مطالعات انرژی و تغییر اقلیم
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به موازات آن ،کمیسیون اروپا ) (ECطرحی بلندپروازانه برای
پایاندادن به وابستگی اتحادیه اروپا به سوختهای فسیلی
روسیه از طریق ترکیبی از ایجاد تنوع در عرضه و صرفهجویی در
مصرف انرژی ارائه کرد .حتی طرح طبقهبندی مناقشهبرانگیز
تأمین مالی پایدار (در مورد سرمایهگذاری در گازطبیعی و انرژی
هستهای) ،مورد توافق نهایی پارلمان اروپا قرار گرفت.
با این حال ،در نگاهی فراتر از این طرحها و برنامههای آرمانی
اقلیمی اتحادیه اروپا ،وضعیت روی زمین درحال بدترشدن است.
پایتختهای اروپایی برای کنار آمدن با یکی از مخربترین
بحرانهای انرژی در تاریخ این اتحادیه تالش میکنند .در کمتر
از یک سال ،قیمت عمده فروشی برق در سراسر این قاره دو برابر
و گاهی حتی سه برابر شده است و همچنین قیمت نفت خام و
گاز به باالترین حد خود رسیده است.
در عرض چند ماه ،ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه و آلمان هر کدام بین
 30تا  40میلیارد یورو برای کاهش آسیب خانوارها و صنعت از
افزایش قیمت کاالها هزینه کردهاند .شرکت گازپروم بهطور کامل
عرضه گاز طبیعی را به حداقل  12کشور اتحادیه اروپا قطع کرده
یا بهطور قابل توجهی کاهش داده است .این امر باعث نگرانی
سیاستمداران در مورد سهمیهبندی انرژی در زمستان شده است.
آلمان در حال حاضر محدودکردن آب گرم ،کاهش روشنایی
معابر و درخواست از شهروندان برای صرفهجویی انرژی را آغاز
کرده است .افزایش واردات گازطبیعی مایعشده ) (LNGاز منابع
جایگزین حیاتی است ،اما زیرساخت ترمینال و عرضه جهانی آن
محدود است .در انتظار یک فاجعه انرژی ،دولتهای مختلف
بیسروصدا زغالسنگ بیشتری میسوزانند و نیروگاههای
زغالسنگی بیشتری را در سراسر اروپا بازگشایی میکنند.
عدم تطابق فزایندهای بین اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا و
واقعیتهای سخت در بخش انرژی وجود دارد .با توجه به اینکه
ممکن است بحران کنونی بیش از چند ماه طول بکشد ،انتظار
میرود این شکاف حتی بیشتر شود.
هر چند درست این است که اتحادیه اروپا موضع اقلیمی خود را
حفظ کرده و سعی کند دولتهای ملی را تحت کنترل خود نگه
دارد تا تحول بلندمدت اقتصاد اروپا بهعنوان یکی اولویتهای
مشترک این اتحادیه باقی بماند .اما ،جبر سیاست در کمیسیون
اروپا و وسواس آن با اصالحات سادهانگارانه (و غیرواقعی) میتواند
اعتبار این کمیسیون را بهعنوان واسط و هماهنگکننده شایسته
بین سیاستهای اقلیمی و انرژی تضعیف کند .یا شاید
2
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کمیسیون اروپا دیگران را قانع کند که سیاستهای فعلی در
مورد اقلیم برای شرایط عادی و منصفانه طراحی شدهاند که
شامل اقتصادهای پس از همهگیری کوویدـ ،19جنگ کنونی و
رکود جهانی در آینده نمیشود.
اتحادیه اروپا به کشورهای عضو برای افزایش هدف سهم
تجدیدپذیرها در ترکیب انرژی خود به  45درصد تا سال 2030
فشار میآورد .با توجه به اینکه این سهم در نیمی از کشورهای
عضو اتحادیه اروپا هنوز زیر مرز  20درصد است ،دستیابی به این
هدف عمالً چگونه ممکن است؟ بهویژه که  60درصد ظرفیت
انرژی تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا در واقع از زیستتوده
(سوزاندن چوب و محصوالت کشاورزی) بهجای انرژی
خورشیدی یا بادی حاصل میشود .انرژیهای تجدیدپذیر سابقه
خوبی در تولید برق پاک دارند ،اما تنها دانشگاهیان بر این باورند
که خروجی آنها میتواند جایگزین سوختهای فسیلی در
صنعت ،کارخانهها یا بخش هوانوردی شود .با اینکه انرژیهای
تجدیدپذیر برای منافع جمعی کشورهای اروپایی بسیار مهم
است ،اما تناوب جریان تولید برق از آنها ،چگالی انرژی کم و
امکان ذخیرهسازی محدود سبب شده که نقش و تأثیر مثبت
آنها محدود شود.
کمیسیون اروپا «سازوکار خرید مشترک گاز» را پیشنهاد کرده
است که به نمایندگی از کشورهای شرکتکننده در مورد قیمت
گاز در قراردادها مذاکره میکند .مقامات اتحادیه اروپا معتقدند
که برنامهی موفق تهیهی مشترک واکسن کوویدـ 19میتواند
برای گازطبیعی نیز تکرار شود .اما عملیکردن این ایده به
سادگی گفتن آن نیست .پایتختهای ملی قراردادهای بلندمدت
دوجانبه با عرضهکنندگان گاز دارند و ترجیح میدهند که برای
مذاکره استقالل و انعطافپذیری خود را به تنهایی داشته باشند.
جای تعجب نیست که تنها چند کشور عضو اتحادیه اروپا عالقه
محدودی به مشارکت در سازوکار خرید مشترک گاز نشان
دادهاند.
یکی از موضوعات نگرانکننده این است که تفکر بلندمدت
کمیسیون اروپا در مورد اقلیم بهشدت تحت تأثیر برنامهی گذار
انرژی آلمان ) (Energiewendeاست .بروکسل همچنین شروع
به پیروی از ارادت تقریباً مذهبی برلین به «سهگانه مقدس»
یعنی انرژیهای تجدیدپذیر ،هیدروژن و پمپهای حرارتی کرده
است .باید گفت اگر چه این اهداف قابل ستایش هستند ،اما
پرهزینه ،طوالنیمدت و برای جبران زیرساختهای فعلی سوخت
اداره مطالعات انرژی و تغییر اقلیم

وزارت نفت ،مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

هفتهنامه بررسی تحوالت انرژی و تغییر اقلیم

فسیلی ناکافی هستند .پس از تقریباً  20سال صرف وقت ،انرژی
و صدها میلیارد یورو ،آلمان به دستاوردهای واقعی بسیار کمی
در کاهش اتکا به منابع انرژی فسیلی دست یافته است.
بهطوریکه سوختهای فسیلی هنوز  77درصد از انرژی آلمان
را تشکیل میدهند.
راهبرد اتحادیه اروپا در مورد اقلیم و انرژی بهطرز نگرانکنندهای
دوقطبی شده است .درحالیکه اتحادیه تالش میکند که نقش
خود بهعنوان چراغ جهانی کربنزدایی را حفظ کرده و همچنان
سیاستهای بیش از حد جاهطلبانه و پرهزینه در این زمینه را
دنبال کند ،به موازات آن ،پایتختهای ملی برای تضمین تأمین
انرژی الزم و پر نگهداشتن ذخایر گازطبیعی و روشن نگهداشتن
چراغها تالش میکنند .تقابل این دو سیاست و یا به عبارت بهتر
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دو اولویت ،میتواند در عمل به شکست و ناامیدی هر دو منجر
شود.
اتحادیه اروپا نقش مهمی در تحت فشار قراردادن شرکای
بینالمللی خود برای مشارکت در اقدام جمعی به منظور حل
بزرگترین مشکل پیش روی جامعه جهانی دارد .با این حال،
اروپا مسئول کمتر از  7درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانهای
است ،درحالیکه بقیه انتشاردهندگان بزرگ جهان در دهه
گذشته نسبت به تعهد کاهش انتشار دیاکسیدکربن خود فاصله
زیادی داشتهاند.
در آینده نزدیک ،اروپا باید بتواند امنیت انرژی خود را بدون دادن
هیچگونه امتیازی به سایرین تضمین کند .انتظار میرود
سیاستمداران اروپایی در مورد مصرف انرژی بیرحم و در مورد
اقلیم بسیار عملگرا باشند.

Source: Dimitar Lilkov, “Europe’s climate and energy strategy has become disturbingly bipolar”, Euractiv.com, July 18, 2022.

 oبا ادامه جنگ ،توسعه هیدروژن «آبی» در اروپا آسیب میبیند.
 بهدنبال نوسانهای قیمت در بازارهای کاال ،نظرات در مورد هیدروژن آبی و سبز دو قطبیتر شده است.
 در اروپا در نهایت ،اتکا به گازطبیعی جای خود را به هیدروژن سبز میدهد اما ،در ایاالت متحده ،منابع مالی زیادی هنوز روی هیدروژن آبی
هزینه میشود.
 به دالیل اقتصادی نمیتوان هیدروژن آبی را از ترکیب انرژی جهان حذف کرد.

قیمت باالی گاز پس از جنگ اوکراین ،شکاف دیدگاهها در مورد
بهترین روش تولید هیدروژن کمکربن را افزایش داده است .این
نوع هیدروژن توسط بسیاری از دولتها بهعنوان جایگزینی
پاکتر برای متان و تغییردهنده بالقوه بازی در کاهش انتشار
گازهای گلخانهای از صنایع پرکربن جهان شناخته میشود.
بحث بر سر هیدروژن «آبی» ،تولیدشده از گازطبیعی همراه با
دیاکسیدکربن جذب و ذخیره شده ،در مقابل هیدروژن «سبز»
که شامل الکترولیز آب با استفاده از انرژی تجدیدپذیر است،
حتی قبل از جنگ در اوکراین نیز در جریان بود .اما اکنون
بهدنبال نوسانهای قیمت در بازارهای کاال ،نظرات دو قطبیتر
شده است.
از نظر برخی ،قیمتهای باال و تعجیل در اروپا برای یافتن
جایگزینهایی برای گازطبیعی روسیه ،هرگونه استداللی را که
ممکن است پایهای برای توسعهی هیدروژن آبی باشد ،خاموش
کرده است.
میالن گارسیا توال ) ،(Millán García-Tolaمدیر جهانی
هیدروژن سبز در شرکت برق اسپانیایی ایبردروال )،(Iberdrola
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در نشست هیدروژن ماه ژوئن فایننشال تایمز گفت« :ما در
سالهای آینده برای مدت بسیار طوالنی شاهد قیمت پائین
گازطبیعی که یکی دو سال پیش وجود داشت ،نخواهیم بود».
منتقدان هیدروژن آبی نیز از مدتها قبل استدالل میکنند که
این نوع هیدروژن یکی دیگر از «داستانهای ترسناک اقلیمی»
است که تولیدکنندگان سوخت فسیلی و صاحبان زیرساختهای
گاز را قادر میسازد تا از تولیدات خود در آینده استفاده کنند و
از تبدیلشدن میلیاردها دالر سرمایه به داراییهای بالاستفاده
اجتناب کنند.
منتقدانی مانند اندرو فارست ) ،(Andrew Forrestغول معدنی
میلیاردر استرالیایی ،حامی هیدروژن سبز ،میگویند بسیاری از
پروژههای جذب و ذخیرهسازی کربن ) (CCSکه تولید هیدروژن
آبی بر آنها متکی است« ،بهشدت شکست خوردهاند» .اما
ترویجدهندگان این فناوری ،با این موضوع موافق نیستند.
بدبینان در مورد هیدروژن سبز نیز تأکید میکنند فرآیند تولید
آن بسیار ناکارآمد است .تولید این نوع هیدروژن نیاز به ظرفیت
وسیع انرژی تجدیدپذیر دارد که حتی اگر بتوان به آن دست
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یافت ،برخی کارشناسان معتقدند بهتر است این انرژی مستقیماً
برای برقیسازی بخشهایی مانند گرمایش منازل و حملونقل
استفاده شود.
با این حال ،برای شرکتهایی مانند ایبردروال که قصد جایگزینی
هیدروژن خاکستری بسیار آالینده را دارند ،سالجاری میتواند
نقطهی عطفی حیاتی باشد (این نوع هیدروژن از سوختهای
فسیلی بدون فرایند جذب دیاکسیدکربن تولید شده و امروزه
بهطور گسترده در صنایعی مانند پاالیش نفت و تولید مواد
شیمیایی استفاده میشود).
طرفداران توسعه هیدروژن سبز استدالل میکنند شرکتهای
صنعتی بیش از هر زمان دیگری عالقمند به هیدروژن سبز
هستند ،زیرا قیمتهای باالی گاز باعث گرانترشدن تولید
هیدروژن خاکستری شده است .گارسیا توال خاطر نشان کرد:
«هدف تعیینشده برای هیدروژن سبز ،اکنون بسیار نزدیکتر از
سال گذشته است».
اما پیتر مکنالی ) ،(Peter McNallyرئیس بخش جهانی صنایع،
مواد و انرژی در شرکت مشاورهای  ،Third Bridgeمیگوید:
«درحالیکه ممکن است در مناطقی مانند اروپا هیدروژن سبز بر
هیدروژن آبی پیروز شود ،اما در سراسر جهان چنین نیست .در
ایاالت متحده ،توسعهی هیدروژن آبی با توجه به مزیت قیمت
گازطبیعی همیشه شدنیتر بوده است .اما در اروپا ،مطمئناً در
دو سال آینده هر چیزی که به گازطبیعی وابسته باشد ،محل
تردید خواهد بود».
مکنالی با استناد به پروژهای که توسط شرکت بزرگ آمریکایی
نفتی اگزانموبیل در اوایل سالجاری در سایت پاالیشگاه و
پتروشیمی بِیتاون ) (Baytownدر تگزاس برای کاهش انتشار
گازهای گلخانهای در این تأسیسات اعالم شد ،میافزاید :در ایالت
متحده منابع مالی عمده ) (real moneyهمچنان درحال تعقیب
پروژههای هیدروژن آبی است.
حتی در اروپا ،برخی از شرکتها هنوز به قابلیتهای هیدروژن
آبی اعتقاد دارند .در ماه ژوئن ،شرکت نروژی اِکوئینور
) (Equinorو شرکت  SSEانگلستان بهطور مشترک نیروگاه
گازی بزرگ سالتِند ) ،(Saltendدر حومه شهر هال ) (Hullدر
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شمال شرقی انگلستان را خریداری کردند ،با این هدف که از
سال  2027آن را با ترکیبی از سوخت گازطبیعی و هیدروژن
آبی ،راهاندازی کنند و در نهایت ،سوخت آن را به  100درصد
هیدروژن آبی تبدیل کنند.
هلگه هاوگان ) ،(Helge Hauganeمعاون ارشد گاز و برق در
شرکت اِکوئینور ،اذعان میکند که «در شرایط کنونی با توجه به
اینکه در حال حاضر کمبود انرژی دارید ،شما هیدروژن سبز یا
آبی تولید نمیکردید ،حتی اگر امکانات را داشتید».
با این وجود ،وی اصرار دارد که هیدروژن آبی در آینده برای
تأسیساتی مانند نیروگاه سالتند مورد نیاز خواهد بود ،که میتواند
بهسرعت برای تولید برق ،در زمانیکه برق تجدیدپذیر از انرژی
باد و خورشید تولید نمیشود ،وارد مدار شود.
هاوگان میگوید« :برای دستیابی به اهداف دولتهای اروپایی
برای فناوریهایی مانند بادی و خورشیدی ،به افزایش «بسیار
شدید» در ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر نیاز است .عالوه بر آن،
اگر پروژههای هیدروژنی مانند نیروگاه سالتند فقط از نوع
هیدروژن سبز استفاده کنند ،ظرفیت اضافی قابل توجهی مورد
نیاز خواهد بود .انجام این کار در یک بازه زمانی کوتاه غیرممکن
است و اینجاست که ما معتقدیم نقش هیدروژن آبی جدی
میشود».
پروفسور مایلز آلن ) ،(Myles Allenاستاد علوم ژئوسیستم در
دانشگاه آکسفورد ،اصرار دارد که به دالیل اقتصادی نمیتوان
هیدروژن آبی را از ترکیب انرژی جهان حذف کرد .وی معتقد
است اگر افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در چند دههی
آینده به این معنی باشد که بازارها با مقدار زیادی انرژی ارزان
بادی و خورشیدی پر شوند ،قیمت سوختهای فسیلی نیز در
آینده باال نخواهد ماند .از اینرو تولید هیدروژن آبی همچنان
مقرون بهصرفه خواهد بود.
وی میگوید« :اگر فکر میکنید که در آینده انرژیهای ارزان و
بدون کربن زیادی خواهیم داشت و قیمت سوختهای فسیلی
در سطح فعلی باقی میماند ،به نظر من این فکر با اقتصاد پایه
در تضاد است».

Source: Nathalie Thomas, “Case for ‘blue’ hydrogen suffers in Europe as war rages on”, Financial Times, July 15, 2022.
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 oصدور مجوز ساخت نیروگاههای زغالسنگی در چین به دلیل غلبه موضوع امنیت انرژی بر اقلیم افزایش یافت.

 چین متعهد شده است تا سال  2025ظرفیت برق زغالسنگی خود را بهشدت کنترل کند.
 کل ظرفیت تولید برق چین تا سال  2025به  3000گیگاوات خواهد رسید و سهم منابع سوخت فسیلی آن 49 ،درصد خواهد بود.

چین طرح ساخت  8.63گیگاوات ظرفیت تولید برق زغالسنگی را در سه ماهه اول  2022تصویب کرد که بیشتر از کل سال  2021است.

گروه محیطزیستی «صلح سبز  )Greenpeaceروز چهارشنبه
هفته جاری اعالم کرد که چین طرح ساخت  8.63گیگاوات
ظرفیت تولید برق زغالسنگی را در سه ماهه اول سالجاری
تصویب کرد که این میزان تقریباً نصف مقدار کل مجوز ساخت
صادره در سال  2021است .این افزایش ناشی از این است که در
حال حاضر ،موضوع امنیت انرژی بر نگرانیهای اقلیمی برتری
یافته است.
در چارچوب تعهدات اقلیمی و تالش برای رسیدن به اوج انتشار
دیاکسیدکربن تا سال  ،2030چین متعهد شده است که
ظرفیت برق زغالسنگی خود را در دوره  2025-2021به شدت
کنترل کند .بر این اساس از سرعت روند تعریف و اجرای
پروژههای جدید زغالسنگی در سال گذشته کاسته شد.
اما گروه «صلح سبز» در گزارشی تحقیقاتی با استناد به اسناد
مورد تأیید گفت ،بر خالف این تعهدات اقلیمی ،نگرانیهای
فزاینده تأمین انرژی مصرفی چین که بخشی از آن ناشی از موج
قطع برق در سپتامبر سال گذشته است ،باعث افزایش مجوزهای
ساخت ظرفیت نیروگاههای زغالسنگی با هدف رفع «کاستیها
در تولید برق محلی» شده است.
وو جینگهان ) ،(Wu Jinghanفعال در زمینهی اقلیم و انرژی
از گروه صلح سبز در پکن ،گفت« :امنیت انرژی به جای تأمین
قابل اعتماد انرژی ،بهنوعی کلمه رمز برای افزایش مصرف
زغالسنگ تبدیل شده است».

طرحهای ساخت نیروگاههای زغالسنگی چین یکی از موضوعات
اصلی اختالف در جریان مذاکرات اقلیمی جهانی در گالسکو در
سال گذشته بود .در نهایت در این اجالس کشورها موافقت کردند
بهجای «حذف تدریجی» مصرف زغالسنگ در جهان« ،کاهش
تدریجی» داشته باشند.
پکن ،بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده زغالسنگ در
جهان ،قبالً قول داده است که مصرف خود را پس از سال 2025
کاهش دهد .محققان بخش دولتی گفتهاند که تا آن زمان 150
گیگاوات ظرفیت جدید نیروگاه زغالسنگی میتواند در این
کشور احداث شود.
بر اساس پیشبینیهای شورای برق چین که در ماه جاری منتشر
شد ،انتظار میرود کل ظرفیت تولید برق چین تا سال  2025به
 3000گیگاوات برسد که سهم منابع سوخت فسیلی آن به 49
درصد میرسد .بر این اساس 261 ،گیگاوات به ظرفیت برق
نیروگاههای زغالسنگی و گازطبیعی چین نسبت به پایان سال
گذشته افزوده میشود.
وو گفت ،اگرچه چین در حال تسریع ساخت نیروگاههای بادی
و خورشیدی است ،اما ساخت ظرفیت برق زغالسنگی بیشتر،
دسترسی پروژههای تجدیدپذیر را به شبکه سراسری و دسترسی
به مصرفکنندگان را به برق تجدیدپذیر دشوارتر میکند .وی
تأکید کرد «بازار انرژی چین حول زغالسنگ شکل گرفته
است».

اداره ملی انرژی چین ،از ارائه پاسخ به درخواست اظهارنظر در
خصوص این موضوع خودداری کرد.
Source: David Stanway, “China coal plant approvals surge as energy security trumps climate - Greenpeace”, Reuters, July 20, 2022.
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