מאחורי המספרים :מבט מקרוב על סיפור ההצלחה של אנרגיית הרוח בסין
סין עקפה ב 2010 -את ארה"ב והפכה לראשונה בעולם בכושר ייצור מותקן של אנרגיית רוח ,אולם מבט מעמיק יותר
בנתונים מציג את פיתוח אנרגיית הרוח בסין באור פחות מחמיא ,וחושף מציאות שבה חלק משמעותי מהכושר
המותקן אינו מחובר לרשת החשמל .הפתרון הוא השקעות גדולות בתשתיות הרשת ,ואמנם ,תכנית חומש חדשה
של ממשלת סין היא הסנונית הראשונה המבשרת את בוא האביב.
לפי הנתונים האחרונים שפורסמו על ידי האיגוד הסיני לתעשיית האנרגיה המתחדשת ) ,(CREIAהותקנו בסין עד
סוף  2010טורבינות רוח בהספק כולל של  41.8ג'יגה-וואט ) (GWחשמל .סין רשמה ניצחון בתחרות המתוקשרת בין
שתי הכלכלות הגדולות בעולם בתחום הטכנולוגיה הנקייה ,משום שבארה"ב הותקנו רק  40.2ג'יגה-וואט.
נתון מרשים יותר הוא צמיחת מגזר הרוח של סין .בעוד שארה"ב הוסיפה ב 2010 -רק  5 GWשל כושר ייצור חדש,
נוספו בסין  .GW 16שנה קודם לכן ,ב ,2009 -הפכה סין למובילה העולמית בתחום ההשקעות באנרגיה נקייה
ונטלה את הבכורה מארה"ב.
אם כן ,מדוע מעצבי מדיניות האנרגיה הבכירים ביותר של סין אינם חוגגים את ציון הדרך האחרון בתחום אנרגיית
הרוח ,בהתחשב בהישגים חסרי התקדים של סין בפיתוח אנרגיות מתחדשות? במקום להתגאות הם מקוננים על
העובדה שסין עדיין מפגרת אחר ארה"ב בכמות החשמל המיוצרת מאנרגיית רוח ומוזרמת לרשת .רק כ 31.1 -ג'יגה
 וואט חוברו לרשת עד סוף .2010נתח גדול מכושר ייצור החשמל מאנרגיית הרוח בסין אינו מחובר לרשת .דבר הגורם לבזבוז השקעות ואנרגיה .הצד
החיובי הוא שהממשל המרכזי מתחיל לטפל בבעיה בדרך יותר רציונאלית.
כושר לא מנוצל
המקרה של חברת אנרגיית הרוח 'ז'ונגדיאן' עשוי להבהיר מה באמת קורה בסין .באחת מחוות הרוח של החברה
בז'יוקואן במחוז גנסו ,אחת מ 7 -חוות הרוח בעלות הספק של  10ג'יגה-וואט המתוכננות ברחבי סין ,היו מושבתות כ-
 80%מהטורבינות בעונה מושלמת מבחינת תנאי אקלים לייצור אנרגיית רוח .למעשה ,רק כחמישית מהכושר
המותקן של אנרגיית רוח מחובר לרשת החשמל באזור בו פועלת 'זונגדיאן'  ,יחד עם עוד  20חברות אנרגיית רוח
אחרות.
המצב זהה כמעט בכול תחנות הרוח ברחבי סין .במערב מונגוליה גרמו טורבינות הרוח הנטושות לאובדן הכנסות של
מיליארדי יואן לחברות .כמחצית מכושר הייצור המותקן בצפון מזרח סין לא פעיל כרגע ,וגורם הפסד של  35מיליארד
יואן )כ 5.4 -מיליארד דולר( במונחי השקעות שלא מומשו .לפי אומדן גס ,כשליש ממיזמי הרוח של סין סובלים מקשיי
גישה לרשת.
בעיית ההתחברות לרשת בסין היא דו ממדית .מצד אחד ,לרשתות מקומיות רבות אין די כושר הספק כדי לקלוט
חשמל המופק מרוח .מן הצד האחר ,יש לרשתות מגבלות המונעות הזרמת חשמל לאזורים מרוחקים .פתרון הבעיה
אינו טכני בלבד ,אלא דורש טיפול בסיסי ביסודות התכנון של מדיניות האנרגיה הסינית.
הביקוש הגבוה ביותר לאנרגיה מתרכז במרכז ובדרום-מזרח סין ,בעוד שמרבית מקורות הרוח של סין נמצאים בצפון
המדינה .אולם צפון המדינה הוא אזור פחות מפותח ,שאינו מסוגל לקלוט את כושר ייצור החשמל מאנרגיית הרוח
הגדל במהירות.
במונגוליה הפנימית גדל כושר הייצור של אנרגיית הרוח המחובר לרשת פי  2בכל שנה ב 4 -השנים האחרונות ,מ-
 170מגה-וואט ב 2006-לכ 8.6 -ג'יגה וואט בסוף  .2010האזור עבר מגישה לא מוגבלת של חוות הרוח לרשת ב-
 ,2006להגבלות החוסמות כמעט כל חוות רוח אזורית ב.2009 -
הגבלות אלו אינן נובעות מהתנגדות מנהלי הרשתות האזוריות .מנהלי הרשת של מונגוליה שאפו להגדיל את
ההספקה ככל האפשר ,אף שחוסר היציבות של הספקת חשמל מאנרגיית רוח עלולה לפגוע באמינות ההספקה.
המומחים הסינים התריעו מפני הגדלת כושר הייצור של אנרגיית הרוח מעבר ל 10% -מכושר ההזרמה המקומי ,כדי
למנוע את התמוטטות הרשת ,אך במונגוליה נרשם באפריל  2010שיא של  18.7%וממוצע חודשי של .11%
עונת ההסקה הארוכה בצפון סין ,שעשויה להימשך עד  8חודשים ,מגבילה את ייצור החשמל מאנרגיית רוח בצפון סין.
טורבינות הקיטור המספקות חום לתושבים חייבות לייצר בו זמנית גם חשמל .כשהחימום עומד בעדיפות עליונה
בחורף נאלצות חברות רשת החשמל המקומיות להגביל את ייצור החשמל מאנרגיית רוח ,היציב פחות מייצור חשמל
מפחם ,על מנת להבטיח את כושר הייצור המלא של הטורבינות.

באופן אירוני ,הרוחות בסין חזקות יותר בחורף ,אך היתרון אינו מנוצל בשל בעיית הנגישות לרשת .חברות אנרגיית
הרוח במונגוליה הפנימית הפסידו הכנסות של  77מיליון דולר בשל ייצור מופחת של  900מיליון קוט"ש בחורף .2010
צוואר הבקבוק של אנרגיית הרוח הסינית
אחד הפתרונות המובנים מאליהם הוא הזרמת החשמל המופק מאנרגיית הרוח ואינו מנוצל בצפון סין ,לאזורים אחרים
במדינה שבהם יש צורך נואש בחשמל .עקרונית ,חשמל זה יהיה עדיין בר תחרות לחשמל הפחמי ברמת משתמשי
הקצה ,אך הפתרון של קווי תמסורת ארוכים לא פעל כצפוי.
בפועל יש לקווי התמסורת הקיימים באזורים עתירי הרוח של סין כושר הזרמה מוגבל ,המנוצל במלואו כדי לענות על
הביקוש הגובר לחשמל באזור .לדוגמה ,מהרשת המערבית של מונגוליה הפנימית יוצאים רק שני קווי תמסורת
המתחברים לרשת 'הואהביי' .קווים אלו ,שנבנו לפני יותר מ 20 -שנה ,מסוגלים להוליך עד ל 3.9 -ג'יגה וואט בלבד
בשעות היום ו GW 2.5 -בלילה ,הרבה פחות מכושר הייצור המותקן של חוות הרוח האזוריות.
נשאלת השאלה מדוע לא לבנות עוד קווי תמסורת .אולם בסין שלב היישום תלוי יותר ב"מי" מאשר ב"איך" .במקרה
של מונגוליה הפנימית ,הרשת המקומית היא המפעילה העצמאית היחידה הפועלת לצד הרשת הממלכתית ,וכאשר
נחוץ קו במתח גבוה מאוד על מנת לחבר את רשת מונגוליה הפנימית לרשת 'הואהביי' הממלכתית ,לא ברור מי יישא
בהשקעה האדירה בתשתית .הרשת המקומית אינה יכולה להרשות לעצמה מיזם כזה ,בעוד שלרשת הממלכתית אין
תמריץ מספיק לעשות זאת.
כתוצאה מכך ,כושר ההזרמה של הרשת מהווה צוואר בקבוק ענק המקשה על פיתוח אנרגיית הרוח בסין ,והבעיה לא
צפויה להיפתר בקלות בהתחשב באינטרסים הכרוכים בכך .מציאות זאת אינה סוד ובתעשיית האנרגיה מודעים לכך
שתהליכי האישור וההקמה של מיזמי הרשת דורשים זמן רב מאלו של חוות הרוח.
אם כך ,מדוע סין מקדמת השקעות באנרגיית רוח כאשר הרשתות עדיין אינן מוכנות?
מתמריצים ירוקים לאינטרסים מקומיים
הבעיה נובעת בעיקר ממבנה התמריצים העומד בפני העסקנים המקומיים באזורים עתירי הרוח של סין ,שהם האזורים
הכי פחות מפותחים במדינה .הרשויות המקומיות מעוניינות למשוך מספר מרבי של מיזמי רוח כדי לשפר את המצב
הכלכלי ולהגדיל את התוצר המקומי .הנתונים הסטטיסטיים של התוצר הגולמי המקומי יכללו את ההשפעה הכלכלית
של מתקני הרוח החדשים ,בין אם יפיקו חשמל ובין אם לאו.
לחברות אנרגיית הרוח נוח להתעלם מהבעיות הפוטנציאליות של קיבולת הרשת ,כל עוד זורם אליהן מימון להקמת
חוות הרוח .מרבית המשקיעים הגדולים יותר הן חברות אנרגיה ממלכתיות ,המודעות לרצון של הממשלה המרכזית
להגדיל את נתח האנרגיות המתחדשות בתמהיל האנרגיה של סין .חברות אלו שמחות לדווח על מספר גדול של
התקנות חדשות ,כדי להוכיח לממשל המרכזי כמה הן פעילות ואפקטיביות.
סביר שהממשל המרכזי מודע היטב לכל הטריקים הקטנים של הרשויות המקומיות וחברות האנרגיה ,אך הוא נעדר
יכולת לנהל ברמת המיקרו את כל הפיתוח .הועדה הלאומית לרפורמה ופיתוח של סין ) (NDRCניסתה לדרוש אישורים
מכל מיזמי הרוח החדשים טרם ההקמה ,אך דרישה זה חלה רק על מיזמים בעלי כושר ייצור מותקן של יותר מ50 -
מגה-וואט.
למיזמים קטנים יותר די בהיתר של הרשויות המקומיות ,ושלא במפתיע לפי סקר שנערך לאחרונה ,מרבית חוות הרוח
שהוקמו עבור הרשת שבצפון מזרחה של סין היו בעלות כושר ייצור מותקן של  49.5מגה-וואט בדיוק.
תקווה חדשה
פיתוח אנרגיית הרוח של סין ניצב עדיין מול אתגרים גדולים ,למרות הגידול המרשים שהושג ב 5-השנים האחרונות.
ברור שהקושי המגביל צמיחה נוספת אינו טכני ,אלא קשור לאתגרים מנהלתיים ומדיניים כמו גם לחוסר איזון בין
קבוצות האינטרסים.
החדשות הטובות הן שהממשלה המרכזית מודעת לבעיות אלו ומתחילה לנקוט בצעדים רציונאליים לקראת פיתוח בריא
יותר .בספטמבר  ,2009פרסמה הממשלה צו במטרה למנוע התחממות יתר בייצור טכנולוגיה נקייה .יתרה מכך ,בכירים

ברשות הלאומית לאנרגיה ) (NEAציינו לאחרונה ,שבתוכנית החומש הקרובה ) (2015 - 2011תהיה המשימה
העיקרית להשקיע בהרחבה במיזמי תשתיות לרשת כדרך לטפל בבעיית הגישה לרשת.
בינתיים הקטינה הרשות את היעד של אנרגיית הרוח ל 2015 -אל מתחת ל 100-ג'יגה-וואט ,כדי להתאים את יעד רשת
החשמל הממלכתית לקיבולת הגישה לרשת של מתקני הרוח .צעדים אלה מרמזים על מעבר מהתמקדות בנתונים
כמותיים ודירוגים עולמיים המלווים בפרסום אגרסיבי ,לנושאי איכות ,לא רק בתחום אנרגיית רוח אלא בכלכלה
בכללותה.
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