המסע הסיני לייעול השימוש באנרגיה
סין ,צרכנית האנרגיה הגדולה בעולם ,רואה בייעול השימוש באנרגיה את האמצעי הטוב ביותר להקטנת
ההוצאות על ייבוא דלקים ולקיצוץ בפליטות הפחמימנים .צריכת האנרגיה גדלה ב 6% -בשנה ב 3 -העשורים
האחרונים והממשלה העלתה את נושא החיסכון באנרגיה לראש סדר העדיפויות.
פו צ'נגיו ,יו"ר חברת הנפט הסינית הממלכתית 'סינופק' ,הצהיר על חיסכון של  11מיליון טון חביות שוות ערך חבית
נפט )שעח"ן( מאז  ,2005כתוצאה מייעול השימוש באנרגיה ,אולם ניתן היה לחסוך כשני שלישים מ 2.43 -מיליארד
חביות שעח"ן שסין צרכה ב ,2011 -אם השימוש בהן היה זהיר יותר.
"אם לא נוכל להגביל את הגידול בביקוש לאנרגיה הקיום שלנו בסכנה" ,אמר צ'נגיו בלונדון" .יישום אסטרטגיה בת
קיימה הוא אינטרס בסיסי של סין ,ותהיה לו השפעה עצומה על הביקוש העולמי לאנרגיה .עצימות האנרגיה )כמה
אנרגיה דרושה לייצור יחידת תוצר אחת( של התעשייה הסינית היא בין הגבוהות בעולם ,כך שיש פוטנציאל ענקי
בשימור אנרגיה".
ממשלת סין פרסמה לפני כחודש נייר עמדה שהעלה את נושא ייעול השימוש באנרגיה לראש סדר העדיפויות של
אומה ,שצריכת האנרגיה שלה גדלה ב 6% -בשנה ב 3 -העשורים האחרונים.
הממשלה השיקה תכניות ניסיוניות להגברת היעילות בתחומים כהפקת גז מפחם וכניצול פחם לייצור כימיקלים ,על
מנת להפחית את הצריכה של חומרי זינה מבוססי נפט .חברות אנרגיה סיניות ,כ'סינופק' ,מנסות לפתח מוצרי נפט
ירוקים יותר ,כביו-דיזל וכביו -דס"ל.
הצעדים בהם נוקטת בייג'ינג תואמים לאמצעי היעילות עליהם הצהירה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ),(IEA
כאמצעים שעשויים להקטין את צריכת הפחמימנים ברחבי העולם .הסוכנות מעריכה ששימוש יעיל יותר באנרגיה עשוי
לקצץ במחצית את תחזית הביקוש העולמי לאנרגיה .ללא נקיטת צעדי ייעול צפוי הביקוש העולמי לאנרגיה לגדול מכ-
 87מיליון ח/י בשנה שעברה ליותר מ 105 -מיליון ח/י ב.2035 -
אם תיושם עד  2035מדיניות של ייעול השימוש באנרגיה צפוי הביקוש העולמי לאנרגיה לגדול לשיא של  91מיליון ח/י
לפני  ,2020ולרדת ל 87 -מיליון ח/י  15שנה מאוחר יותר.
היעד של ממשלת סין הוא להקטין את השימוש באנרגיה ב 16% -לכל יחידת תמ"ג עד  ,2015ובמקביל לקצץ את
הפליטות ב .17% -כתוצאה מכך יושג חיסכון של  470מיליון טון שווי ערך טון נפט )שעט"ן( .לפי  ,IEAסין עשויה
לחסוך  2.4מיליארד טון שעט"ן ,או כרבע מהביקוש לאנרגיה ב ,2010 -עד  .2035חסכון כזה יגדיל את התמ"ג הסיני
ב ,2% -לפי תחשיב של הסוכנות.
צריכת האנרגיה של סין גדלה בהתמדה בעשור האחרון ,אך בעצימות האנרגיה שלה נרשמה ירידה של  19%בשנים
 .2010 – 2006לפי צ'נגיו ,חסכה 'סינופק' לסין  440מיליון טון שעט"ן.
הביקוש לאנרגיה וצמיחת התמ"ג קשורים זה לזה ,והכלכלה הסינית זינקה קדימה בעקבות הגידול בתוצר התעשייתי.
התמ"ג הסיני גדל בשנה שעברה ל 7.3 -טריליון דולר ,וצפוי גידול של  100%בכלכלה בעשור הבא .ייעול השימוש
באנרגיה ימנע עלייה דומה בהוצאות המדינה על ייבוא דלק.
צריכת הנפט של סין כמעט הכפילה את עצמה בעשור האחרון ,ל 9.8 -מיליון ח/י בשנה שעברה ,וסוכנות האנרגיה
הבינלאומית צופה שסך כל הביקוש לאנרגיה עשוי לגדול בעוד  60%ב 22 -השנים הבאות.
עד סוף  2012ייבאה סין כ 60% -מצריכת הנפט ועד  2020צפוי שיעור זה לגדול ל ,75% -אומר ויקטור ז'קאי גאו,
מנהל האגודה הסינית הממלכתית למחקרים בינלאומיים ) .(CNAISמשמעות נתון זה היא הכפלת מספר החביות
שסין מייבאת .יעילות הפכה לצו השעה ,הוא סבור.
"אין ברירה אחרת .סין חייבת לחסוך בצריכת האנרגיה ולהציע דרכים להגברת יעילות השימוש באנרגיה" ,אמר גאו.
"כלכלה גדולה הנשענת בעיקר על ייבוא מבחוץ נעשית שבירה .חשוב מאוד לקיים רמה גבוהה של עצמאות
אנרגטית".

חיסכון אינו הפתרון היחידי .הביטחון האנרגטי של סין לטווח רחוק תלוי גם במאמצים להפיק אנרגיה מעתודות
הפצלים הנרחבות שלה .מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי ) (EIAאומד את עתודות פצלי הגז של סין
הניתנות להפקה ב 1,275 -טריליון רגל מעוקבת ,המאגר הגדול בעולם .ממשלת סין הציבה יעד של  230מיליארד
רגל מעוקבת עד .2015
חברות סיניות רוכשות בשנים האחרונות נכסי פצלי גז בארה"ב .הן מזרימות כסף לעסקי האנרגיה הלא-
קונבנציונאלית בצפון אמריקה ונוטלות בתמורה ידע בהפקה .זו תוצאה של  ,win winאומר גאו.
סין מתכננת בינתיים להגדיל עד  2015את הנתח של דלקים לא פחמימניים בתמהיל האנרגיה שלה ליותר מ,11% -
ואת כושר ייצור החשמל מסוגי דלק אלו ל .30% -לביצוע הדבר דרושה מהפכה בתעשיית האנרגיה הסינית .הפחם
סיפק בשנה שעברה  70%מהביקוש לאנרגיה בסין ,וההשקעות באנרגיה מתחדשת ,לכידת פחמן ואחסונו ,פצלי גז
ואנרגיה גרעינית יצטרכו לגדול משמעותית.
הפוליטיקאים יצטרכו לתמוך במהלך .סין נמצאת עתה בתקופה של מעבר פוליטי וכלכלי ,שתוצאותיו ישפיעו על
ההחלטות בנושא מדיניות האנרגיה בשנים הבאות .המפלגה הקומוניסטית השולטת במדינה סיכמה שבוע של דיונים
במסגרת הקונגרס ה 18 -שלה ,בו נחשפה המנהיגות החדשה .הכהונה של הממשלה החדשה ,שבראשה יעמוד קסי
ז'ינפינג ,תחל במארס .2013
)(Petroleum Economist, 12/12, 1/13

