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ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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26-12-2009 

Ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα θ  Διάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ για τθ Ραγκόςμια κζρμανςθ, αλλά δεν 

υπάρχουν πολλζσ ελπίδεσ για «πράςινο» φωσ. Οι δυο «μεγάλοι» (ΗΡΑ και Κίνα) ουδεμία 

ανζλαβαν ποςοτικι δζςμευςθ μείωςθσ ρφπων και περιορίςτθκαν ςε γενικά ευχολόγια για 

πράςινθ ανάπτυξθ. Σθμαίνουν άραγε όλα αυτά ότι δεν ζχουμε καμιά ελπίδα να γλυτϊςουμε 

από τθ καταςτροφικι επίδραςθ τθσ παγκόςμιασ θζρμανςησ ; Για τουσ πιο απαιςιόδοξουσ ναι. 

Υποςτθρίηουν, ότι οι δυο αυτοί «γίγαντεσ» τθσ ρφπανςθσ εκπζμπουν περιςςότερο από το 50% 

τθσ παγκόςμιασ ποςότθτασ διοξειδίου του άνκρακα, άρα αν δεν λάβουν μζτρα, ότι και να 

κάνουν όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχει ελπίδα. Οι πιο αιςιόδοξοι όμωσ το βλζπουν αλλιϊσ : 

Ζχουν τοποκετιςει τισ ελπίδεσ τουσ, ςτο ότι τελικά από μόνοι τουσ οι δυο μεγάλοι κα 

υιοκετιςουν  τθ «πράςινθ ανάπτυξθ», απλά για να επιβιϊςουν. Ρράγματι, ςιμερα, θ Κίνα, που 

δεν είχε ςχεδόν κακόλου λθφκεί υπόψθ τον καιρό που ςχεδιάςτθκε το πρωτόκολλο του Κιότο, 

ξεπζραςε τισ ΗΡΑ ςαν ο πρϊτοσ ρυπαντισ ςτο κόςμο. Αποτελεί όμωσ θ Κίνα τον «αςφδοτο» 

ρυπαντι, που ςτο βωμό τθσ εξάλειψθσ τθσ φτϊχιασ με κάκε κόςτοσ, κα οδθγιςει τθν 

ανκρωπότθτα ςε υπερκζρμανςθ ;  Ευτυχϊσ, τα πράγματα δείχνουν πωσ όχι. Τα τελευταία 

χρόνια, θ κυβζρνθςθ τθσ Κίνασ κάνει ςθμαντικζσ προςπάκειεσ μείωςθσ τθσ ρφπανςθσ και 

απεξάρτθςθσ από τα καφςιμα. Επιβάλλει εξοικονόμθςθ, αποδοτικότθτα, όρια ςτθ ρφπανςθ και 

επενδφει ςε «πράςινθ» τεχνολογία. Ασ δοφμε με μια ματιά, ςε ποιουσ τομείσ γίνονται οι 

προςπάκειεσ τθσ «πράςινθσ» ανάπτυξθσ:  

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΕ : Κάκε ενεργοβόρα 

επιχείρθςθ ςτθ Κίνα κζτει τουσ δικοφσ τθσ ςτόχουσ εξοικονόμθςθσ και αφξθςθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ. Οι μικρότερεσ επιχειριςεισ ζχουν κρατικι βοικεια. Η οικονομικι κρίςθ 

αντιμετωπίςτθκε ςαν καυμάςια ευκαιρία, λόγω τθσ μειωμζνθσ παραγωγισ, να γίνουν 

εκςυγχρονιςμοί, και να αντικαταςτακοφν παλιζσ - ενεργοβόρεσ μονάδεσ (με καφςιμα το 

κάρβουνο και το πετρζλαιο) με πιο  φιλικζσ ςτο περιβάλλον :  Ανεμογεννιτριεσ  φυτρϊνουν ςαν 

μανιτάρια.  Η χϊρα προάγει τθ μεκοδολογία αυτι με δυο ςτόχουσ : (α) να βοθκιςει περιοχζσ να 

http://www.cryologic.gr/Contents.aspx?CatId=54
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_United_Nations_Climate_Change_Conference
http://www.energymap.dk/Technology-Areas/Renewable-Energy/Wind-Power
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αναπτυχκοφν προςφζροντασ φκθνι και πράςινθ ενζργεια, απεξαρτθμζνθ από το πετρζλαιο και 

(β) να τελειοποιιςει μια τεχνολογία (ανεμογεννιτριεσ), τθν οποία κα προςφζρει κατόπιν ςτθ 

παγκόςμια αγορά ςε ανταγωνιςτικό κόςτοσ.  

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : Η Κίνα επζλεξε τθ πυρθνικι ενζργεια ςαν το βαςικότερο υποκατάςτατο 

ζναντι των καυςίμων, για τθ παραγωγι ενζργειασ. Ήδθ, αυτι τθ ςτιγμι καταςκευάηονται ςτθ 

Κίνα το 1/3 τθσ παγκόςμιασ ικανότθτασ παραγωγισ πυρθνικισ ενζργειασ. Και κάτι ακόμα : Βάηει 

ςε εφαρμογι τθ τεχνολογία του “mini” αντιδραςτιρα (pebble bed), που πρόκειται βεβαίωσ για 

ανακάλυψθ τθσ Δφςθσ, οι Κινζηοι όμωσ τθ βελτιϊνουν και είναι οι πρϊτοι που τθν εφαρμόηουν 

ςε πραγματικι κλίμακα. 

ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΣΗ ΚΑΤΗ ΚΑΡΒΟΤΝΟΤ : Είναι γεγονόσ, ότι το 80% τθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ Κίνα βαςίηεται ςτο κάρβουνο. Τοφτο ςθμαίνει ότι δφςκολα κα 

αντικαταςτακεί. Η Κίνα επζλεξε να βαςιςτεί ςτο κάρβουνο, μειϊνοντασ όμωσ τθ ρφπανςθ, 

εφαρμόηοντασ τισ τελευταίεσ τεχνολογίεσ τθσ Δφςθσ. Η πιο πρόςφατθ ανακάλυψθ ςτθ καφςθ 

του κάρβουνου, είναι θ περιςυλλογι του διοξειδίου του άνκρακα αμζςωσ μετά τθ καφςθ του 

άνκρακα από το ίδιο το εργοςτάςιο και θ αποκικευςι του κάτω από το ζδαφοσ (Carbon 

Capture & Storage). Ήδθ Κινζηοι επιςτιμονεσ ζχουν χαρτογραφιςει τθν επικράτεια για 

κατάλλθλεσ τοποκεςίεσ, όπου μπορεί να «καφτεί» το διοξείδιο του άνκρακα, και είναι ζτοιμοι 

να εφαρμόςουν τθ τεχνολογία, πικανά ξεκινϊντασ με ανακαταςκευι παλιϊν εργοςταςίων. 

Υπολογίηεται ότι μζχρι το 2011, οι ρφποι κα ζχουν μειωκεί κατά ζνα ποςόν ανάλογο με τθ 

διπλάςια ετιςια εκπομπι τθσ Γερμανίασ και κατά πάςα πικανότθτα περιςςότερο από τθ 

ςυνολικι επίδραςθ τθσ ςυμφωνίασ του Κιότο! Οι Κινζηοι θγζτεσ ςχεδιάηουν, μετά το 2011 να 

πετφχουν ακόμα μεγαλφτερεσ μειϊςεισ, βαςιηόμενοι ςτα Ιαπωνικά πρότυπα ενεργειακισ 

απόδοςθσ, τα οποία κεωροφνται τα πρϊτα ςτο κόςμο. Ρρζπει όμωσ να τονιςτεί, ότι για να 

γίνουν όλα αυτά πραγματικότθτα, είναι απαραίτθτθ θ βοικεια των δυτικϊν, οι οποίοι 

διακζτουν μεγάλουσ πόρουσ και εμπειρία ςτθν  Ζρευνα και Ανάπτυξη (R & D) και μποροφν να 

βοθκιςουν το «γίγαντα» τθσ ρφπανςθσ να εφαρμόςει ςτθ πράξθ τθν αιχμι τθσ τεχνολογίασ. 

Τζλοσ, να προςτεκεί ότι αυτι τθ ςτιγμι γίνονται ςτθ Κίνα μεγάλεσ προςπάκειεσ για παραγωγι 

«αντιρρυπαντικϊν» μεταφορικϊν μζςων (θλεκτροκίνθτα οχιματα). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pebble_bed_reactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_capture_and_storage
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_capture_and_storage
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Η παγίωςθ τθσ επιτυχοφσ εφαρμογισ πράςινθσ ανάπτυξθσ ςτθ Κίνα κα αποτελζςει το 

εναρκτιριο λάκτιςμα, για τθ παγκόςμια εφαρμογι τθσ και τελικά τθ διάςωςθ του πλανιτθ. Αν 

το ςκεφτοφμε, μζχρι τϊρα θ δικαιολογία ότι «αν θ Κίνα ρυπαίνει αδιάφορα τι μποροφμε να 

κάνουμε εμείσ» κρατοφςε μακριά από κάκε προςπάκεια βελτίωςθσ τισ ΗΡΑ και άλλουσ 

ςοβαροφσ ρυπαντζσ. Πταν όμωσ ο γίγαντασ ςυμμορφωκεί, τα πράγματα αλλάηουν. Πλοι πρζπει 

να παίξουν με τουσ ίδιουσ κανόνεσ. Τοφτο άλλωςτε, όπωσ όλοι πλζον ζχουμε κατανοιςει, 

αποτελεί μονόδρομο για βιώςιμη ανάπτυξη. Εφόςον τοφτο γίνει κατανοθτό, δε χρειάηονται 

πρωτόκολλα Κιότο και διαςκζψεισ  Κοπεγχάγθσ. Κάκε χϊρα κα κάνει αυτό που πρζπει, αρκεί να 

ζχει τουσ κατάλλθλουσ θγζτεσ.  


