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 ÇİN KÜRESEL LİDERLİK YARIŞINDA İKLİM 
DÖNÜŞÜMÜ VE TEKNOLOJİ KONUSUNDA 

BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA* 
 

 

Çinli yöneticilerin geleceğe dair en çok uğraştığı konuların başında iklim değişimi ile 

mücadele ve teknolojide bağımsız konuma gelmek var. 14ncü 5 Yıllık Kalkınma 

Planı’ndan dolayı, 2021 yılı Çin için ayrıca önem taşıyor. 

Yapılan resmi açıklamaya göre, Çin’in 2021’de %6 büyümesi bekleniyor. Bu projeksiyon 

kırılmadan önümüzdeki süreçte devam ederse, Çin GSMH’(her iki paritede de)’nin ABD 

GSMH’sını 2028’de geçmesi öngörülüyor. Başkan Xi, Çin ekonomisinin 2035’e kadar iki 

kat büyümesini hedeflediklerini açıkladı. Başkan Xi geçtiğimiz eylül ayında Çin’in 2060’a 

kadar karbon nötr hale geleceğini açıkladı. Başkan Xi açıklamasında en önemli 

hedeflerinin başında Çin’i teknoloji konusunda bağımsız hale getirmek olduğunu 

açıkladı. Bu noktada özellikle, ABD’nin sahip olduğu kritik teknolojik avantajlar devreye 

giriyor. Xi, Çin’in araştırma ve geliştirmeye artık her yıl ortalama %7 daha fazla bütçe 

ayıracağını açıkladı. Çin, 2019’da toplam ithalatının %15’ine tekabül eden 306 milyar 

$’lık chip ithal etti. 

Xi’nin Eylül 2020’de Çin’in 2060’da karbon nötr hale geleceğini taahhüt etmesi Çin adına 

çok iddialı ve zorlu bir hedef. Çin’in dünyanın geri kalanının tükettiğinden daha fazla 

kömür tüketen bir ülke olarak 2060’da karbon nötr hale gelme hedefi ortaya koyması 

çok ciddi politikalar ve temiz enerji yatırımları gerektiriyor. Bu doğrultuda elektrikli 

araçlar konusunda Çin’in çok daha hırslı bir ajanda benimsemeye başladığı görülüyor. 

Fosil olmayan yakıtlar şu an Çin’in enerji portföyünde %15’lik bir paya sahip. Xi, bu 

rakamı 2025’e kadar %20’e çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu. Çin bu doğrultuda, 

ülkenin kuzey bölgesinde önümüzdeki birkaç yılda bütün ısınmanın %70’ini yenilenebilir 

kaynaklardan temin etmeyi hedefliyor. Çin’in karbon emisyon oranının 2030’da tepe 

noktasına ulaşması ve sonrasında düşüşe geçmesi bekleniyor. 14.ncü 5 Yıllık Kalkınma 

Planı, Çin’in önümüzdeki 5 yılda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişimi 

konularında nasıl stratejiler geliştireceğini ortaya koyacaktır. 

https://edition.cnn.com/2021/03/06/business/china-economy-climate-technology-intl-hnk/index.html

