קודם האי-פון ,עכשיו אנרגיה מתחדשת
לאיל ההון היפני מסאיושי סון יש תכניות שאפתניות לעצב מחדש את שוק האנרגיה של המדינה .האיש שהביא
את האיי-פון ליפן ,מתכנן להחליף את החשמל הגרעיני בחשמל מאנרגיה מתחדשת ולהגיע עד  2030ליעד של
 60%מתפוקת החשמל של יפן .התוכנית כוללת הקמת  10מתקני ענק סולאריים ,וכן הקמת רשת על שתחבר
את יפן עם מדינות אחרות באסיה.
כשמסאיושי סון שמע על היתוך הכור הגרעיני בפוקושימה בשנה שעברה ,נטעו בו הזרעים שהובילו למהפך
בהתנהלותו .נשיא חברת הטלקומוניקציה והאינטרנט היפנית' ,סופטבנק קורפ ,'.שמוכר היטב כאיש שהביא את האיי-
פון של חברת 'אפל' ליפן ,אומר שהיה כל כך מודאג מהתאונה שלא יכול היה להתרכז בתפקידו .הוא תכנן לעזוב את
משרתו ותחת זאת לעסוק בנושאי אנרגיה.
סון שוכנע לבסוף להישאר בתפקידו ,אך הוא הפך לאחד התומכים הבולטים של עידן האנרגיה החדשה של יפן.
לטענתו עשויים חשמל מאנרגיית רוח ,אנרגיה סולארית ומעט "חשיבה מחוץ לקופסה" ,לתפוס את מקומם של
החשמל המיוצר על ידי כורים גרעיניים ,וכמו כן על ידי מתקנים רבים המונעים בדלק פחמימני.
האתגר גדול מאוד .לפני רעידת האדמה והצונאמי במרץ  2011שגרמו לשלושה כורים בתשלובת הגרעינית
בפוקושימה איצ'י לצאת מכלל שליטה ,היווה החשמל הגרעיני כ 30% -מכלל אספקת החשמל של יפן ,והממשלה
הציעה להגדיל זאת ל 50% -עד  .2030הנתח של מקורות אנרגיה חלופיים כמו חשמל סולארי היה קטן מ ,1% -אחד
השיעורים הנמוכים ביותר בעולם המפותח.
סון מציע כעת להחליף את כל ייצור החשמל הגרעיני של יפן בחשמל מאנרגיה מתחדשת ,כולל אנרגיה הידרו-
אלקטרית ,ולהגיע עד  2030ל 60% - 50% -מתפוקת האנרגיה הכוללת של יפן ,אחד מהיעדים השאפתניים ביותר
בעולם.
מתקנים מגה סולאריים
סון ,שדורג על ידי 'פורבס' כאיש השלישי בעושרו ביפן ושעושרו נאמד ב 6.9 -מיליארד דולר ,אינו מבזבז זמן כדי
להשיג את יעדיו .תכניותיו הנועזות כוללות  10מתקני ענק סולאריים ביפן ,מהם  6הנמצאים בתהליכי הקמה או
קרובים לכך.
חברת הבת החדשה 'סופטבנק' הוקמה כדי להשקיע ולנהל מיזמים ,תוך שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות וחברות
שותפות .ל'סופטבנק' יש עד כה הסכמים לפיתוח מיזמי אנרגיה מתחדשת עם  36מתוך  47המחוזות ביפן ,כולל
תכניות למתקנים סולאריים באדמות חקלאיות נטושות במינהמיסומה ,עיר השוכנת מעט צפונית מהמתקן הגרעיני
בפוקושימה דאיצ'י.
הרשויות המקומיות מאמצות את תכניות האנרגיה המתחדשת של סון ,אומר מסארו קנאקו ,פרופסור לכלכלה
באוניברסיטת קיו .התמיכה הפוליטית המקומית הינה גורם מכריע במדינה צפופה שבה הבעלות על הקרקע מפוזרת
ולרשויות המקומיות יש פיקוח הדוק על השימוש בקרקע' .סופטבנק' מבקשת יחס מועדף בנושא המס ופטורים
רגולטורים מהמחוזות ,הצפויים לספק קרקע ומימון מסוים .החלק הארי של המימון עבור הפרויקטים יבוא מ'סופטבנק'
ומהחברות השותפות.
סון נאבק גם למען מה שהוא מכנה "רעיון משוגע" ,לחבר את יפן עם מדינות אחרות באסיה ברשת על של חשמל
שדרכה תוכל יפן לייבא ממונגוליה חשמל מאנרגיה סולרית ומאנרגית רוח .הוא חתם במרץ על הסכם עם חברת
ההשקעות המונגולית' ,ניוקום גרופ' ,ועם חברת החשמל הקוריאנית' ,קוריאה אלקטריק פאואר' ,לבחינת מיזם
משותף להפקת חשמל מרוח במדבר גובי.
ניצחון במאבקים כנגד כל הסיכויים
סון הידוע בהשפעתו הפוליטית ובכישרונו לרקום עסקות ,ניצח בעבר במאבקים כנגד כל הסיכויים .כמשווק תוכנות
בשנות ה 80 -וה ,90 -הוא סייע לחברת 'מיקרוסופט' ולחברות אמריקאיות נוספות להיכנס לשוק המחשבים היפני
שנשלט באותו הזמן על ידי יצרני תוכנה מקומיים ששווקו מערכות הפעלה שלהם .בתחילת שנות ה 2000 -הוא תמך
ופעל להסרת הפיקוח בתחום הטלקומוניקציה ,מה שהפך בסופו של דבר את יפן ואת החברה שלו למובילות בתחום
רשתות תקשורת בעולם.
על מנת לסייע בהגשמת היעד הנוכחי שלו ,הוא הקים מוסד למחקר ותמיכה במדיניות שמפתחת ומקדמת אסטרטגיה
התומכת באנרגיה מתחדשת .ניסיונות נוספים שלו כוללים בין היתר ארגון של סמינרים ציבוריים וכן מתן טיעונים
נגדיים בדיונים ציבוריים העוסקים בשאלה איזו היא הדרך הטובה ביותר להתמודד עם צורכי האנרגיה של יפן בעתיד.

המבקרים ,כולל אנליסטים מתחום האנרגיה ,טוענים שתכניותיו של סון להגדיל את ההישענות של יפן על אנרגיה
מתחדשת ל 60% -מתפוקת החשמל הם במקרה הטוב ישימות באופן נקודתי .תפוקת החשמל מאנרגיה סולארית
ומרוח אינה קבועה ואינה עקבית ,מציין היסאצ'י אוצ'י ,אנליסט ב'מוסד לכלכלת אנרגיה' ,צוות החשיבה הגדול ביותר
של יפן .אם תאמץ יפן את השימוש באנרגיות מתחדשות בהיקף שסון מציע ,יידרש איזון של תנודות החשמל בעזרת
אמצעים יקרים כמתקנים לאחסנת חשמל או תכנון מחדש של רשת החשמל.
סון יודע שהתכנית שלו פרובוקטיבית .אך הוא חש שנפתח חלון הזדמנויות לשינוי פני תעשיית האנרגיה של יפן,
הנתונה ללחצים להיפתח בפני תחרות .תעשיית החשמל של יפן נשלטת כיום ע"י תשע חברות חשמל אזוריות בעלות
מעמד הקרוב למונופול בשווקים שלהן ,עם חיבור הדדי קטן בין חלקי הרשת הנשלטים על ידיהם .חברות אלו ריכזו
בעבר את מאמצי המחקר שלהם בחשמל מאנרגיה גרעינית ,במקום באנרגיה מתחדשת.
החזון של סון עשוי להתממש כבר בחודש הבא ,כשיפן תתחיל לדרוש מחברות החשמל לרכוש חשמל סולארי וחשמל
מאנרגית רוח מיצרניות עצמאיות ,סוג של רגולציה שתומך בפיתוח אנרגיה מתחדשת באירופה.
רשת על אסיאתית
נותרו חסמים משמעותיים בדרך להקמת רשת על אסיאתית .רשתות חשמל חוצות גבולות אינן דבר חסר תקדים ,אך
הן קשות לביצוע .נורבגיה והולנד החלו בהכנות לחיבור רשתות החשמל שלהן ב ,1994 -אך רק ב 2008 -השלימו
את החיבור שאורכו  580ק"מ.
כבל באורך של כ 200 -ק"מ בעל כושר הולכה של כ 700 -מגה-ואט ,בדומה לכבל שבין נורבגיה להולנד ,עשוי לחבר
בין האי הדרומי ביותר של יפן ,קיושו ,לבין דרום קוריאה ,אומר הירושי טקהאשי ,מומחה לרשתות בינלאומיות מ'מכון
המחקר פוג'יטסו' .כבל כזה יאפשר ליפן לייבא חשמל מקוריאה שבה התעריפים הינם כשליש מאלו של יפן ,כמו גם
מנקודות מערביות יותר כמו סין או מונגוליה.
סון מעריך שחשמל מונגולי מרוח יעלה כ 3 -עד  4יין ) 5 - 4סנט( לקילו-ואט/שעה ,אם קרקע עבור חוות רוח תוחכר
כמעט בחינם .העברת חשמל ליפן תעלה  2יין לקילו-ואט/שעה ,מה שיהפוך את המחיר הכולל לזול יותר בהשוואה ל-
 9יין לקוט"ש שהמדינה משלמת תמורת חשמל גרעיני.
'חוק עסקי החשמל של יפן' אינו מאפשר לחברות זרות לספק חשמל ליפן ,ושינוי החוק לא יהיה קל בפרלמנט המפולג
של יפן .פוליטיקאים ופקידים מודאגים גם בנוגע למה שיקרה במידה והמדינות הספקיות יסרבו למכור ליפן חשמל
בזמן מחסור בחשמל.
סון דבק במשימה" .הבה נחבר את יפן למדינות אסיאתיות אחרות וניצור תחרות איתן" ,הוא אמר למחוקקים באפריל,
"אנחנו מייבאים נפט וגז .מה רע בכך אם נייבא חשמל?" ,לאחר מכן הודה סון שהיעדים שלו הם מרחיקי לכת ,אך
אמר ש"אם כל אחד רק יתבונן מהצד ,כלום לא יזוז קדימה".
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