חשמל ירוק במזרח הרחוק
מדינות דרום מזרח אסיה מפתחות מיזמי אנרגיה מתחדשת כדי לגוון את תמהיל האנרגיה ,להגביר את אבטחת
האספקה ולענות על הביקוש המקומי הגובר .מפיתוח ביו-דלק לתעופה בסין בשיתוף פעולה עם 'בואינג' ועד
לתחנות כוח סולאריות בהודו ,המזרח הרחוק נצבע בירוק.
בסין הואצו לאחרונה התכניות לפיתוח דלק מתחדש למטוסים ,בעקבות הידיעה שחלק מהקרן לפיתוח תעופה
אזרחית של מנהל התעופה בסין יוקצה לקידום יוזמות לחיסכון באנרגיה בקרב חברות תעופה ויצרניות מטוסים
מקומיות .הקרן תסבסד  30%עד  60%מההשקעה הכוללת של החברות בפיתוח טכנולוגיות לחיסכון באנרגיה ,כולל
ביו-דלק לתעופה.
מקור המימון של הקרן הוא  50יואן ) 7.93דולר( לנוסע בטיסות פנים בסין ו 90 -יואן לנוסע בטיסות יוצאות .הקרן
צפויה לגרוף השנה סכום כולל של  15.4מיליארד יואן.
חברות נפט ויצרניות מטוסים בסין מגלות עניין רב בפיתוח ביו-דלק לתעופה .לדוגמה ,תאגיד המטוסים המסחריים של
סין ויצרנית המטוסים האמריקנית 'בואינג' הודיעו לאחרונה על יוזמה משותפת להשקעת  2.5מיליארד יואן בפיתוח
השימוש בביו-דלק לתעופה ,המופק מפסולת שמני בישול .שתי החברות הקימו בבייג'ינג מרכז טכנולוגי לחיסכון
באנרגיה ולהפחתת הפליטות בתעופה .המיזם הראשון של המרכז יכלול זיקוק פסולת שמני בישול לשימוש
בתערובות דלק מטוסים.
'בואינג' מפתחת את השימוש המסחרי בביו-דלק למטוסים גם עם חברת התעופה הסינית 'אייר-צ'יינה' .שתי החברות
השלימו בהצלחה באוקטובר  2011טיסת ניסוי ראשונה במטוס בואינג  747-400של 'אייר-צ'יינה' .בטיסה בת השעה
הוזן אחד מארבעת המנועים ב 13.1 -טונות של ביו-דלק מתוצרת 'פטרוצ'יינה' ,המופק מגידולי ז'אטרופה מקומיים.
שלושת המנועים האחרים הוזנו בדלק סילוני רגיל בהמראה ובנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי בבייג'ינג.
בימים אלה אמורה להיערך טיסת ניסוי שנייה במטוס אחר של 'אייר-צ'יינה' .לדברי בכירים ב'בואינג' ,טיסת הניסוי
השנייה תהיה ארוכה יותר ותעבור מעל האוקיינוס השקט כדי להוכיח לממשלת סין ,לציבור וגם לרגולטורים ולחברות
תעופה ברחבי העולם ,שביו-דלק מתוצרת סין מתאים לשימוש בטיסות מסחריות.
'בואינג' וחברת התעופה היפנית 'אול ניפון איירווייז' ערכו באפריל  2012את טיסת הניסוי הראשונה לחציית האוקיינוס
השקט במטוס בואינג  787מסיאטל לטוקיו .תערובת הדלק בטיסת הניסוי כללה  15%ביו-דלק שהופק מפסולת שמני
בישול.
גם 'איירבוס' מתכננת לפתח עם סין את השימוש בביו-דלק למטוסים .לאחרונה הודיעה יצרנית המטוסים האירופית
על מיזם משותף עם אוניברסיטת טסינגואה היוקרתית בבייג'ינג לזיהוי מקורות מתחדשים לדלק חלופי למטוסים,
ולפיתוח שיטות משופרות לייצור ביו-דלק לתעופה .רשימת המקורות הפוטנציאליים כוללת פסולת שמני בישול ואצות.
חברות הנפט הסיניות לוטשות עין לפוטנציאל הרב הטמון בשוק הביו-דלק לתעופה .כ 90 -נמלי תעופה חדשים יוקמו
ברחבי המדינה כדי לתת מענה לגידול העצום במספר הנוסעים ,וחברות התעופה הסיניות צפויות להרחיב את ציי
המטוסים בקצב מואץ' .פטרוצ'יינה' מתכננת הקמת בית זיקוק לביו-דלק לתעופה ,שהשלמתו צפויה ב 2014 -והוא
יפיק  60.000טונות דלק בשנה.
'סינופק' ,יצרנית הדלק למטוסים הגדולה בסין ,מתכננת אף היא לפתח ביו-דלק לתעופה .החברה מספקת 70%
מהצריכה השנתית של דלק מטוסים קונבנציונלי בסין ,הנאמדת ב 20 -מיליון טונות' .סינופק' מתכננת לייצר  12מיליון
טונות דלק מטוסים מביו-דלק עד  ,2020שווה ערך לשליש מתחזית הביקוש הלאומי לדלק מטוסים באותה שנה.
אבטחת האספקה
עם זאת ,אבטחת האספקה של חומרי זינה ביולוגיים תהיה המפתח להצלחת התכנית השאפתנית של סין לפתח ביו-
דלק לתעופה .מחסור בחומרי זינה מגביל את התפוקה הנוכחית של ביו-אתנול וביו-דיזל .המדיניות החקלאית בסין
מעדיפה ייצור מזון על פני שימושים אחרים בקרקע חקלאית .בקווים המנחים שהתוותה הממשלה לייצור ביו-דלק
נקבע שגידולי דלק לא יתחרו ביבולים למאכל אדם או בקרקע לגידולם .בניסיון לפתור את המחסור בחומרי זינה
ממשיכים לחקור ולפתח ייצור ביו-דלק מחומרים חדשים ,כולל תאית.
משרד החקלאות האמריקני מעריך שייצור ביו-אתנול בסין יגדל ב 8% -ב ,2012 -ל 2.4 -מיליארד ליטר .בסין פועלים
כיום חמישה מפעלים לייצור ביו-אתנול ,מהם ארבעה שמוזנים בגרגירי תירס וחיטה ואחד המוזן בצמח הקסאווה.

התפוקה הכוללת ב 2011 -נאמדה ב 2.25 -מיליארד ליטר ,גידול של  6%לעומת השנה הקודמת .המפעלים מבוססי
הגרגירים ,ובעיקר גרגירי התירס ,הניבו  2.1מיליארד ליטר מהתפוקה ,ואילו צמח הקסאווה הניב  150מיליון ליטר.
רוב הביו-אתנול המיוצר בסין נצרך ככל הנראה בעשרת המחוזות שמחייבים את יצרניות הבנזין המקומיות להשתמש
ב 10% -ביו-אתנול בבנזין ,אם כי רק בערים נבחרות ובמחוזות מסוימים.
הצריכה של ביו-דיזל בסין נותרת בינתיים נמוכה לעומת כושר הייצור ,בגלל מחסור חמור בחומרי זינה בכל המדינה.
משרד החקלאות האמריקני אומד את כושר הייצור הסיני של ביו-דיזל השנה ב 3.4 -מיליארד ליטר .בפועל צפויה
התעשייה לייצר ב 2012 -רק  568מיליון ליטר.
המקורות העיקריים לייצור ביו-דיזל בסין הם פסולת שמני בישול ושאריות שמנים ממפעלים לייצור שמנים צמחיים ,אך
אלו היו יקרים מדי לתעשיית הביו-דיזל בשנים האחרונות ,כי יצרניות המזון לבעלי חיים והכימיקלים היו מוכנות לשלם
יותר על האספקה.
ב 2011 -החלה ממשלת סין לנקוט אמצעים נגד שימוש בלתי חוקי של מסעדות בשמני בישול ,והביאה להגברת
הזמינות של פסולת שמני בישול .תעשיית הדלק לתעופה בסין רואה כעת בפסולת שמני בישול מקור אפשרי לחומרי
זינה .אבטחת אספקה סדירה של פסולת שמני בישול ושמנים צמחיים אחרים תהיה בעתיד החשש העיקרי של יצרני
הביו-דלק לתעופה.
יפן תשבית אנרגיה גרעינית
התכנית של ממשלת יפן לחדול משימוש באנרגיה גרעינית תגדיל את נתח הגז הטבעי בתמהיל האנרגיה ,ותקדם את
פיתוחם של מקורות אנרגיה חדשים .צריכת האנרגיה המתחדשת תגדל גם היא בעתיד ,אם כי בקצב איטי יותר
מצריכת הגז ,היות ומרבית המתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת הם קטנים יחסית.
התכנון ארוך הטווח להשבתת האנרגיה הגרעינית טרם נקבע סופית מאחר שהממשלה החליטה להיענות ללחץ
הציבורי ולגבש מדיניות אנרגיה חדשה ,שעיקרה נטישת התעשייה הגרעינית ביפן .בכל דרך שתיבחר להשבתה
מוחלטת של האנרגיה הגרעינית ,השימוש בגז טבעי צפוי לגדול בטווח הקרוב ,בעוד יפן תמשיך לחפש חלופות
לאנרגיה גרעינית בזמן שכמעט כל הכורים במדינה מושבתים.
שוק האנרגיה לתעשייה מציע את הזדמנויות הצמיחה הגדולות ביותר למגזר הגז העירוני ,אבל רבות מחברות הגז
העירוניות מפתחות טכנולוגיה חדשה לצרכני גז ביתיים ,המשלבת אנרגיה מתחדשת כגון אנרגיה סולארית עם תאי
דלק ,חימום מים בגז ומיזוג אוויר בגז למשקי בית.
היקף ההתקנות של מערכות גזיות משולבות ושל תאי דלק צפוי לגדול ככל שהמגזר התעשייתי ימשיך לחפש פתרונות
לחיסכון באנרגיה כדי לחסוך בהוצאות החשמל .בנוסף לכך צפוי המגזר התעשייתי להצטייד במערכות משולבות אלה
כגיבוי למקרה שרעידת אדמה תפגע בעתיד באספקת החשמל.
סיוע מהבנק לפיתוח אסיה
הבנק לפיתוח אסיה ,שבסיסו במנילה ,אישר לאחרונה סיוע טכני והלוואות לסדרה של מיזמים להגדלת התפוקה של
אנרגיה מתחדשת בהודו ובמדינות אחרות בדרום מזרח אסיה.
הבנק לפיתוח אסיה צפוי לאשר גם הלוואה למגזר הפרטי בהודו .הלוואה בסך  100מיליון דולר לחברת 'מוזר בר
אנרגיה נקייה' ) ,(MBCELלמימון שישה מיזמים סולאריים בהספק  145מגוואטו ,שנועדו לקדם צמיחה כלכלית יציבה
באמצעות גיוון תמהיל האנרגיה של המדינה .ששת המיזמים ,מהם חמישה של  25מגוואט כל אחד ואחד של 20
מגוואט ,נמצאים בשלבי הקמה במקומות שונים במדינת גוג'רט ,במערב הודו .השלמתם צפויה עד סוף .2012
אנרגיה מתחדשת לצורותיה היא חלק חשוב בתכנית לפיתוח החשמל של ממשלת הודו .יש בהודו הרבה משאבים
מתחדשים בלתי מנוצלים ,כולל אנרגיה סולארית ורוח לצד שפע גדול של מקורות לביומסה.
יעדי התכנית הסולארית הלאומית שהציגה ממשלת ג'ווהרלל נהרו בינואר  2010היו כושר סולארי מותקן של 20,000
מגוואט ב ,2013 -שיגדל ל 100,000 -מגוואט עד  2017ול 200,000 -מגוואט ב .2021 -חברת  MBCELנמנית עם
היצרניות המובילות של אנרגיה מתחדשת בהודו וכבר מפעילה מתקנים סולאריים בכושר  145מגוואט בהודו ו65 -
מגוואט באירופה .החברה מחזיקה כיום כושר סולארי של  135מגוואט בבנייה ויותר מ 425 -מגוואט בשלבי פיתוח
מוקדם .בטווח הארוך מתכננת החברה לפתח כושר סולארי של  1,500מגוואט עד 2017

חברת  MBCELנמצאת בבעלות 'מוזר בר מיזמים פרטיים' ) ,(MBPPLחברת אחזקות שמגייסת מימון למבנה עסקי
אנכי של חמישה מיזמי אנרגיה לפיתוח ייצור חשמל סולארי ,לייצור חשמל תרמי ,לייצור חשמל הידרואלקטרי ,לכריית
פחם לאספקה לשוק המקומי ולחברות תכנון ,הקמה ותחזוקה למיזמים סולאריים .חברת האחזקות  MBPPLמתכננת
בין השאר להקים תחנות כוח פחמיות בכושר  11,040מגוואט בחמש מדינות ברחבי הודו ,וכן תחנת כוח
הידרואלקטרית בכושר  520מגוואט בהימצ'ל ,פראדש.
ההלוואה מהבנק לפיתוח אסיה נועדה להמחיש את הפוטנציאל הטמון במיזמים סולאריים מרובים לקידום אנרגיה
מתחדשת בהודו ,לעומת מיזם בודד שפיתוחו איטי יותר ועלותו גבוהה יותר מפאת סדרי הגודל .בבנק החליטו לאשר
הלוואה לשישה תתי-מיזמים בכושר כולל של  145מגוואט חשמל סולארי שיוזרם לרשת כדי להדגים את היתרונות
לגודל :מימון ופיתוח סדרת מיזמים כדי להקטין את ניוד הבנייה ואת עלויות המימון והניהול .גישה כזו מייעלת את
הפיתוח בכך שהיא מאפשרת למגזר הפרטי לספק אנרגיה נקייה לרשת המקומית בתעריפים סבירים לאורך זמן.
ההלוואה ל MBCEL -היא השלישית שנשקלה השנה בבנק למיזמי אנרגיה מתחדשת בהודו .הבנק כבר אישר
הלוואה של  103מיליון דולר להקמת תחנת כוח סולארית בשיטת ריכוז קרני שמש ) (CSPבכושר  100מגוואט
במדינת רג'סטן ,בצפון-מערב הודו .את המיזם מבצעת חברת האנרגיה הסולארית  ,RSTEPLחברה בת בבעלות
מלאה של חברת החשמל 'רליאנס' ,שהיא חלק מ'רליאנס גרופ' ,אחד התאגידים הגדולים בהודו ,המתכנן להקים
תחנות כוח סולאריות ,חוות רוח ,תחנות כוח הידרואלקטריות ותחנות כוח פחמיות בכושר כולל של  33,440מגוואט.
מימון בנקאי לבנק
הבנק לפיתוח אסיה הסכים לאחרונה לספק אשראי של  100מיליון דולר לבנק  ,ICICIאחד מהבנקים הפרטיים
המובילים בהודו ,למימון מיזמי אנרגיה מתחדשת קטנים ובינוניים ,בנק  ICICIישתמש באשראי למימון מיזמים לייצור
משולב בהפקת חום מפסולת ,מיזמים להתייעלות אנרגטית ,כולל החלפת מנועים ומשאבות במגזר התעשייתי ,ייצור
תאורת ניאון קומפקטית ופיתוח מקורות מתחדשים ,כולל אנרגית רוח ושמש.
בין המדינות האחרות שקיבלו לאחרונה מימון לפיתוח חשמל מהבנק לפיתוח אסיה נמנות קירגיסטן במרכז אסיה,
שקיבלה מענק של  55מיליון דולר לשיקום תחנת הכוח ההידרואלקטרית 'טוקטגול' ,להקמת מרכז לאומי להסדרי
כספים במגזר חשמל ולבדיקות בטיחות בכמה סכרים לאורך נהר נרין .תחנת הכוח ההידרואלקטרית 'טוקטגול',
שכושרה  1,200מגוואט ,היא הגדולה ביותר בקירגיסטן הנעדרת מוצא לים .פרט לאספקת חשמל לתושבי המדינה
המונים  5.5מיליון נפש ,היא מייצאת חשמל עודף למדינות שכנות.
אפגניסטן קיבלה מהבנק לפיתוח אסיה מענק של  43מיליון דולר לשיקום ולשדרוג תחנת הכוח ההידרואלקטרית
'גרשק' .המיזם יכלול התקנת שלוש טורבינות חדשות בכושר כולל של  4.5מגוואט כדי להגדיל את אספקת החשמל
לאזור גרשק.
כמה מדינות אחרות מתכננות לבקש מהבנק לפיתוח אסיה הלוואות למיזמי חשמל ב 12 -עד  18החודשים הקרובים.
אחת מהן היא סרי לנקה ,שמתכוננת לבקש  131מיליון דולר כדי להגדיל את תפוקת האנרגיה המתחדשת וכן
להרחיב ולשדרג את רשת החשמל במדינה .בשני העשורים האחרונים סופק הביקוש באמצעות חשמל יקר מתחנות
כוח מונעות נפט ,המפיקות כעת מחצית מהחשמל המיוצר במדינה .כדי להפחית את עלויות הייצור מתכננת ממשלת
סרי לנקה להשתמש בהלוואה להתקנה ניסיונית של מערכות סולאריות על גגות ברחבי המדינה .בנוסף תורחב
ותשודרג רשת החשמל כדי למנוע אובדן חשמל ולהבטיח אספקת חשמל אמינה לאזורים כפריים.
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