מלחמת הנשר נגד הדרקון
סערה בשוק הרוח העולמי .שותפות אמריקאית-סינית מוצלחת הסתיימה בשערורייה' :סינוול' הסינית מואשמת
בגניבת טכנולוגיה מ'אמריקן סופרקונדקטור' .החברה האמריקאית מאבדת  75%מהכנסותיה והחברה הסינית
נאבקת כעת על המוניטין שלה ועל הישרדותה הכלכלית.
העימות בין מומחית האלקטרוניקה 'אמריקן סופרקונדקטור' ) (AMSCלבין הלקוחה העיקרית שלה' ,סינוול' ,יצרנית
טורבינות הרוח הגדולה בסין ,התבשל במשך חודשים וכעת החריף לכדי מלחמה כוללת .דניאל מקגאן ,מנכ"ל
 ,AMSCאמר בשיחת ועידה טלפונית חפוזה באמצע ספטמבר כי 'סינוול' אינה לקוחה כי לקוחות משלמים את
חובותיהם ומכבדים קניין רוחני ,וכי החברה תנקוט אמצעים משפטיים פליליים ואזרחיים ,ואף פנתה לוועדת הבוררות
של בייג'ינג.
החברה האמריקנית מאשימה את 'סינוול' באי תשלום על רכיבים שסופקו ,בסירוב לקבל משלוחים על פי הסכמים
ובהפרת זכויות הקניין של  .AMSCהתביעה הראשונה כבר הוכרעה ב 23-בספטמבר .בית משפט אזורי באוסטריה
הרשיע את דג'אן ק' בריגול תעשייתי וגזר עליו שנת מאסר בפועל ושנתיים על תנאי .בית המשפט פסק גם פיצוי כספי
בסך  200,000יורו לחברה הבת האוסטרית של ' ,AMSCוינדטק' .דג'אן שנעצר ביולי הוא מהנדס שהועסק ב'וינדטק'
כראש מחלקת פיתוח .הוא הודה בכל המיוחס לו .גזר הדין עדיין אינו סופי ,אבל שני הצדדים הסכימו לא לערער עליו.
עובד 'וינדטק' לשעבר הואשם בגנבת תוכנת השליטה לטורבינות  1.5מגה–וואט של 'סינוול' ומסירתה לחברה סינית
בהתאם לבקשתה .בתמורה שילמה 'סינוול' למהנדס  15,000יורו והבטיחה לו הכנסה של  1.26מיליון יורו בסין
ו"קשרים חברתיים" עם נשים המועסקות בחברה .בנוסף לתוכנות מסר דג'אן ל'סינוול' גם את קוד המקור לתוכנת
השליטה .משמעות הדבר היא ש'סינוול' יכולה לשנות מכשירים בעצמה ולהעתיק את התוכנית.
'סינוול' מואשמת גם בקבלת מערכות שליטה מספקים אחרים .החברה האמריקנית גילתה את המתרחש לאחר
שעובדים שלה מצאו תוכנה של  AMCEבטורבינות שאין בהן רכיבים של .AMSC
 AMSCמאבדת  75%מעסקיה
להידרדרות הקשרים בין  AMSCללקוחה העיקרית שלה יש השלכות חמורות .כ 75% -מהכנסותיה מגיעים
מעסקאות עם 'סינוול' .מאז תחילת השותפות ב 2005 -חתמו שתי החברות על  15הסכמים' .וינדטק' סיפקה את
התכנון לטורבינות של 'סינוול' בכושר  3מגה–ואט ו 5 -מגה–ואט ופיתחה את התוכנה שלהן .אבל עיקר ההכנסות של
 AMSCהגיעה מאספקת יחידות שליטה אלקטרוניות .בשנים  2010 - 2007חתמו שתי החברות על הסכמי הספקה
בהיקף של יותר מ 1.1 -מיליארד דולר ,מהם  987מיליון דולר להספקת מערכות שליטה לטורבינות  1.5מגה–וואט.
ההזמנות האלה אבודות כעת או שיסופקו רק בחלקן .עוד בתחילת אפריל פרסמה  AMSCאזהרת רווח ואמרה
שהמלאי הגבוה פירושו ש'סינוול' לא תוכל לקבל את המשלוחים כמוסכם .מניות  AMSCצנחו ואיבדו  44%מערכן
בתוך יום ,מאחורי הקלעים התנהל משא ומתן קדחתני בניסיון ליישב את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט ,אך
ללא הועיל.
באוגוסט נאלצה  AMSCלפטר  150עובדים .נתוני שנת העסקים  ,2010שהסתיימה ב 31 -במארס ,פורסמו
בספטמבר וחשפו הפסד של  186.3מיליון דולר .ההפסדים ממחיקת משלוחים ל'סינוול' לבדם נאמדים ב158.5 -
מיליון דולר .ההכנסות ברבעון הראשון של השנה הסתכמו ב 9.1 -מיליון דולר בלבד ,כעשירית מההכנסות בתקופה
המקבילה אשתקד ) 97.2מיליון דולר( .הפסד של  250מיליון דולר נצבר להערכת החברה בין מארס לאוגוסט השנה
בגלל רכיבים שלא התקבל עליהם תשלום או שלא נמסרו.
החברה שוקלת לתבוע את הסכומים האלה מ'סינוול' .החברה האמריקנית נחושה בדעתה שיש לקיים את ההסכמים
עמה' .סינוול' לא הצליחה לקיים במועדו הסכם אספקה גדול בשווי  450מיליון דולר שהיה אמור להגיע במארס .2011
יתרה מזאת AMSC ,לא תוכל לספק אף משלוח של רכיבים בהסכמי ההמשך שלה בשווי של  445מיליון דולר ,ושהיו
צריכים להתחיל ב 1 -באפריל .2011
ל AMSC-יש כחצי תריסר לקוחות אחרים בסין והיא קיבלה הזמנות סדירות מיצרנים במדינות אחרות כהודו וקוריאה.
אבל העסקים האלה בטלים בשישים בהשוואה להיקף עסקיה עם 'סינוול' .ספק אם  AMSCעדיין נמצאת בעמדה
שתאפשר לה לרכוש את "דה סוויץ'" ,צעד שעליו הכריזה במארס.
'סינוול' בקיפאון
גם המצב ב'סינוול' ,החברה המובילה בשוק הסיני ,אינו טוב .החברה שהחלה לשגשג לראשונה ב 2007 -ייצרה
טורבינות בכושר של  4,386מגה–וואט ב .2010 -אבל רוב הסיכויים ש'סינוול' לא תוכל להתעלות מעל הרמה ב-
 ,2011למעשה ההפך הוא הנכון .שוק הרוח הסיני רושם ירידה קלה במספר ההתקנות החדשות בפעם הראשונה זה

שנים .בזמן האחרון מדברים בסין על עסקים טובים פחות מהרגיל ,בעיקר בקרב החברות הגדולות בשוק .מקגאן,
מנכ"ל  ,AMSCאמר בספטמבר שהעסקים של 'סינוול' מושבתים.
הנתונים החצי שנתיים של 'סינוול' מצביעים על האטה בייצור .בששת החודשים הראשונים של  2011ירדו הרווחים
בשליש בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד .הרווח התפעולי ברבעון השני גבל בהפסד .בסך הכול רשמה 'סינוול'
רווחים ,אבל הם היו נמוכים בחצי לעומת השנה הקודמת ,על אף כמות מצוינת של התקנות חדשות בסין במחצית
הראשונה של השנה.
מצבה של 'סינוול' במחצית השנייה נראה איתן יותר ,אבל צריך לחכות ולראות אם לנוכח התחרות הקשוחה בשוק
המקומי תוכל החברה לפצות על הביצועים החלשים במחצית הראשונה .ספק גדול אם 'סינוול' תוכל להגביר את
הייצור ולמצות את המרב מהטורבינות בכושר  3ו 5 -מגה–וואט שפיתחה 'וינדטק' בלי תמיכת השותפה לשעבר.
אין לדעת גם כיצד ישפיעו ההליכים המשפטיים על המכירות של מקור ההכנסה הגדול ביותר של 'סינוול' ,טורבינות
בכושר  1.5מגה–ואט שהיו הדגם הנמכר ביותר שלה במחצית הראשונה של .2011
הטורבינות האלה הן גם עיקר הייצוא של 'סינוול' ,שאמורה לספק  23מהן לברזיל עד סוף  .2011החברה הודיעה
בספטמבר שהיא מתכננת לפתוח מפעלי ייצור בברזיל .במארס הודיעה החברה על תכנית להקמת מפעלים דומים
ביוון .אנליסטים אומדים את היקף ההזמנות מחוץ לסין ב 850 -מגה–ואט.
בתשובה לשאלה אם  AMSCתנקוט צעדים נגד יצוא טורבינות בכושר  1.5מגה–וואט שהושפעו מגנבת התוכנה ,אמר
המנכ"ל שהחברה תנקוט כל אמצעי ראוי כדי להגן על זכויות הקניין שלה.
'סינוול' סירבה להגיב לשאלות מגזין  New Energyעל העימות .באמצעות סוכנויות הידיעות מסרה 'סינוול' שהיא
דוחה את הטענות על הפרת זכויות קניין .סוכנות 'רויטרס' ציטטה הודעה שבה נמסר כי  AMSCלא יכלה לעמוד
בקצב הצמיחה של שוק הרוח הסיני מן ההתחלה' .סינוול' התלוננה גם על האיכות הירודה של רכיבי  AMSCועל
השירות .אבל לטענת החברה ,אם הרכיבים והשירותים לא היו טובים ,סביר שלא היו נחתמים כל ההסכמים שנחתמו.
החברה האמריקאית עירבה בסכסוך את ממשלות ארה"ב וסין ,ופוליטיקאים בכירים בארה"ב הביעו בפומבי תמיכה
ב.AMSC -
קמצוץ אירוניה
ב 23 -בספטמבר ,באותו היום בו התקבלה פסיקת בית המשפט האזורי באוסטריה ,הודיע משרד האנרגיה האמריקני
שארה"ב וסין חתמו על הסכם אישור עקרוני להכרה בעקרונות הקניין הרוחני .ההסכם נחתם לקראת הקמתו
המתוכננת של מרכז אמריקני-סיני לחקר אנרגיה נקייה.
הקרן ,שהיקפה  150מיליון דולר ,תממן מחקרים שייערכו בשיתוף אוניברסיטאות ידועות .בהודעה הרשמית לעיתונות
הוסבר כי ההסכם מגן על זכויות הקניין הרוחני של החוקרים ,המדענים והמהנדסים האמריקנים והסינים ,על
טכנולוגיות שהם יפתחו במרכז .נותר רק לראות אם הדברים האלה יתרוקנו מתוכן במלחמת הנשר האמריקני נגד
הדרקון הסיני.
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