המזהמת הגדולה בעולם הפכה למובילה של טכנולוגיות ירוקות
סין פועלת לשילוב טכנולוגיות ירוקות בתעשייה שלה שצמיחתה היא המהירה בעולם ,משימה שאפתנית שעשויה
לשנות את פני התעשייה כפי ששינתה תעשיות אחרות ,מייצור מנופים ועד לייצור מחשבים .סין היא המקור הגדול
בעולם לפליטות פחמן ,וקשה להבין כיצד הפכה ממקור הבעיה לממציאת הפתרון.
בייג'ינג הוכיחה את כוחה בוועידת קופנהגן כשלחצה על ארה"ב ועל מדינות עשירות אחרות להסכים למכסות חדשות
על הפליטות שלהן ,ולהמשיך ולסבסד את מעבר המדינות העניות לאנרגיות נקיות.
השוק הגדול בסין תורם להורדת עלויות אנרגיית הרוח והאנרגיה הסולרית ,כפי שהוא תורם להוזלת טכנולוגיות
ירוקות אחרות ,כסוללות למכוניות חשמליות .עובדה זו מסייעת באימוץ רחב של טכנולוגיות אלו הזקוקות לסובסידיות
גדולות כדי להיות כלכליות.
המונח 'מחיר סיני' – שילוב של עבודה זולה והון ,שכתב מחדש את כללי הייצור ,מתפשט לתחום הטכנולוגיות
הירוקות .המחיר הסיני יכבוש את הטכנולוגיות המתחדשות ,בעיקר את האנרגיות התלויות במיזמים עתירי הון ,צופה
ג'ונתן ווצל ,מנהל המשרד של 'מקינזי' בסין.
ממשלת סין תומכת במגמה .היא מעוניינת לשכפל את הצלחת האזורים הכלכליים שהפכו לערים ,כשנז'ן ,שהפכה
מכפר דייגים סמוך להונג קונג לאחד ממרכזי הייצוא התעשייתי הגדולים בעולם .האזורים שהוקמו בשנות ה80 -
כשסין החלה לבצע רפורמות כלכליות ,תוכננו במטרה למשוך השקעות זרות לתעשיות קלות כדי להתחיל בייצוא
והפכו למנועי השגשוג הכלכלי בסין .ממשלת סין צפויה להודיע בשנה הבאה על הקמת כמה מרכזים דלי פחמן
שיקדמו ייצוא וייצור סביבתיים.
מימוש היעדים שהציבה סין אינו קל .סין עלולה להפוך לבסיס ייצור זול ולא למקור של חדשנות .גרוע מכך ,המאמץ
לקצץ בעלויות עלול לחנוק חדשנות גם מחוץ לסין .בנוסף ,בייג'ינג תיאלץ לפעול רבות כדי לקצץ בפליטות הפחמן.
במקום כל תחנת כוח מיושנת שהושבתה בשנתיים האחרונות במסגרת 'קמפיין הניקיון' ,צצו שתי תחנות חדשות.
מנהלי התחנות הטובות יותר ,כביכול ,אינם מעוניינים להשקיע בטיהור הפליטות.
במאבק נגד התחממות האקלים ניתן לרשום הישגים גדולים באמצעות סילוק פחמן מתחנות כוח פחמיות .אולם סין
וארה"ב שולטות ב 44% -מעתודות הפחם בעולם ,והן אינן מתכוונות לוותר על מקור אנרגיה זול ואמין לייצור חשמל.
יתרה מכך ,לפי תחזיות של ממשלת ארה"ב ,צפויה צריכת הפחם העולמית לגדול בכמעט  50%עד .2030
"לא ניתן למנוע את התחממות האקלים מבלי להקטין את הפליטות מתחנות הכוח" ,אומר ג'ונתן לואיס ,מומחה
לאקלים בכוח המשימה לאוויר נקי ,שבסיסו בארה"ב .הוא סבור שעל ארה"ב וסין להוביל את פתרון בעיית התחממות
האקלים.
טכנולוגיות לתפיסת פחמן דו-חמצני הנפלט מתחנות כוח פחמיות לוכדות את הפליטות .הגז מוזרק למערות במעמקי
האדמה או לשדות נפט ותיקים .את הפחמן ניתן לסלק לפני או לאחר שריפת הפחם.
תפיסת הפחמן לאחר הבעירה קלה יותר וניתן להתאים את הטכנולוגיה לתחנות כוח פעילות ,אולם הטכנולוגיות
הקיימות מקטינות בחמישית או יותר את תפוקת האנרגיה.
תפיסת פחמן לפני שלב הבעירה מסובכת יותר ודורשת תכנון מחדש של המתקנים .יש להפוך את הפחם לגז ולסלק
את הפחמן מהגז לפני הבעירה .העלות הכספית של מתקנים אלו המכונים "ממוזגי גזיפיקציה במחזור משולב"
) (integrated gasification combined cycleנאמדת במיליארדי דולרים והם עדיין לא פותחו לשיווק מסחרי.
סין הפכה למובילה בתחום של הפיכת פחם לגז ,ומנצלת טכנולוגיה זו בתעשיות הפטרוכימיה והדשנים כתחליף לגז
טבעי .חברת 'פיוצ'ר פיולס' ,שבסיסה בטקסס ,אף רכשה מסין את הטכנולוגיה כדי ליישמה במפעלה בפנסילבניה.
מותחי הביקורת טוענים שטכנולוגיות תפיסת הפחמן לא יפתרו את בעיית התחממות האקלים ,משום שהן אינן יעילות
ומחייבות לצרוך יותר פחם כדי לייצר כמות זהה של חשמל .בנוסף ,הטכנולוגיות מחייבות צריכה מוגברת של מים,
והטכנולוגיה של אחסון פחמן במעמקי האדמה עדיין לא הוכחה .למרות הביקורת טוענים עדיין כמה אנליסטים
שתפיסת פחמן עשויה לתרום להקטנת פליטות הפחמן בעולם ב 15% -עד  55%עד .2100
שו שיסן ,העומד בראש צוות מהנדסים במכון מחקר סיני ממלכתי נמנה עם אנליסטים אלו .הוא מעורב עתה ב3 -
מיזמים לניקוי פחם ,אחד מהם בתחנת כוח פחמית בפרבר של בייג'ינג .ל'קבוצת צ'יינה הואננג' ,חברת החשמל

הגדולה בסין ,נתח במכון המחקר .החברה הסינית הענקית מייצרת כ 10% -מצריכת החשמל בסין ,כמעט הכול
מפחם.
במסגרת הפרויקט בבייג'ינג ,שהחל ב 2008 -לפני האולימפיאדה ,נלכד חלק זעיר מפליטות הפחמן הדו-חמצני של
תחנת הכוח ,טוהר ונמכר לתעשייה לאריזת מוצרי מזון או לשימוש בייצור משקאות קלים.
שו מנצל את הלקחים שהפיק מהמיזם בבייג'ינג להקמת מתקן לתפיסת פחמן בשנחאי ,שיהיה גדול פי  30מהמתקן
בבייג'ינג .שו וצוותו מנסים להקטין עלויות בעיקר באמצעות מיחזור האנרגיה שאובדת בעת תפיסת הפחמן ,אם
יצליחו במשימה יוקמו מתקנים כאלו בעשרות תחנות כוח פחמיות ברחבי העולם.
שו עוסק במקביל גם במיזם ירוק נוסף בהיקף של  1מיליארד דולר :תחנת כוח של 'הואננג' שתהפוך פחם לגז לפני
שריפתו .שריפת גז יעילה יותר משריפת פחם משום שדרושה כמות קטנה יותר של גז לייצור כמות זהה של חשמל.
התחנה מתוכננת להפעלה ב.2011 -
אנרגיה של הרוח ואנרגיה סולרית
תפיסת פחמן הפכה לטכנולוגיה מקובלת אולם לדעת אנליסטים יחלפו לפחות  10 – 5שנים בטרם תהיה בשימוש
המוני .בינתיים מעצבת סין מחדש שתי טכנולוגיות ירוקות וזמינות :אנרגיה של הרוח ואנרגיה סולרית.
ב 2004 -שלטו חברות זרות ב 80% -משוק טורבינות הרוח בסין ,לפי חברת הייעוץ ' IHSקימברידג' אנרג'י ריסרץ'
אנד אסושיאטס' .השנה ,שולטות חברות סיניות ב 75% -מהשוק המקומי ,בזכות ייצור טורבינות שמחירן זול בשליש
ממחיר הטורבינות האירופיות.
יצרני הטורבינות הסיניים החלו לייצא' .שניאנג פאואר גרופ' חתמה באוקטובר על הסכם להספקת  240טורבינות
לאחת מחוות הרוח הגדולות בארה"ב ,שנבנית בטקסס על פני שטח של  144אלף דונם.
הנתח של סין בשוק הפנלים הפוטו-וולטאיים העולמי נאמד כבר עתה ב .30% -יצרני הפנלים הסולריים ,כולל 'סנטק
פאואר הולדינגס'' ,יינגלי גרין אנרג'י' ו'טרינה סולר' ,מייצאים את מרבית תפוקתם לאירופה ולארה"ב ,והם תרמו
לירידה של  30%במחירי החשמל הסולרי בעולם.
ההתחרות הסינית מאלצת את היצרנים האחרים להעביר את הייצור לסין .היצרנית האמריקאית 'אוורגרין סולר'
הודיעה על העברת פס הייצור שלה ממסצ'וסטס לסין ,ו'בי .פי .סולר' הודיעה שהיא מפסיקה לייצר במרילנד ותתחיל
לייבא מספקים סיניים.
חברות זרות עדיין שומרות על היתרון הטכנולוגי שלהן ,למרות המספר הגדול של בוגרי הנדסה בסין .מומחים
מעריכים שהטכנולוגיה הסינית עדיין מפגרת בכ 10 -שנים אחר המתחרים .בדומה לתעשיות אחרות ,מעורר הייצור
הזול בסין יוזמות להגנה על התוצרת המקומית .הסנטור הדמוקרטי מניו יורק ,צ'רלס שומר ,פנה בכתב לשר האנרגיה
של ארה"ב ומחה על הקצאת תמריצים פדראליים בהיקף של  1.5מיליארד דולר לחוות הרוח בטקסס ,אלא אם יותקנו
שם טורבינות מתוצרת ארה"ב.
אחרים חוששים שהוזלת המחירים בשוק האנרגיה המתחדשת תציף את השוק בציוד מתוצרת סין ותפגע בנושאים
כחדשנות והתחרות בטווח הארוך .סין ניצלה את כושר הייצור העודף שלה וייצאה כמעט את כל תפוקת הפנלים
הסולריים לגרמניה ולספרד ,שם תמכה הממשלה בצמיחת התעשייה הסולרית .אולם כל זה השתנה השנה,
כשעשרות יצרנים סיניים חדשים של פולי-סיליקון נכנסו לשוק ,בעת שהחברות האירופיות נפגעו מהמיתון .התוצאה:
ירידה של  50%משיאי המחיר שנרשמו בחודש ינואר ,ומומחים צופים ירידה נוספת של  20%עד סוף .2010
היצרניות הסיניות צופות שהגדלת היקף הייצור תביא לירידה נוספת במחירים ,אולי עד ל 1 -דולר ל 1 -וואט בסוף
 .2010אם יצליחו היצרניות הסיניות יושוו לראשונה מחירי החשמל הסולרי עם מחירי החשמל הקונבנציונאלי.
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