פורצת הדרך החדשה
מדינות מערביות מתמודדות עם שינויי האקלים בעיקר באמצעות מדיניות סביבתית ,אבל דרום קוריאה מגייסת
את הסוגיה הזו למען שימור הצמיחה הכלכלית ועידודה .קוריאה תהפוך ממשק תעשייתי ,מצליח ומזהם ,למרכז
עולמי לטכנולוגיות נקיות ,הכריז לי מיונג באק ,נשיא המדינה .מיליארדי דולרים יושקעו בניסיון ,שאין לא תקדים,
לעודד צמיחה ירוקה.
תוכנית "ניו דיל ירוק" של קוריאה מ 2008 -כבר הזרימה למשק  38.1מיליארד דולר ,ויותר מ 80% -מהם הושקעו
במיזמי תשתיות ירוקות .ממשלת קוריאה הדרומית גיבשה מדיניות כוללת שנועדה להפוך את המדינה ליצרנית
וליצואנית מובילה של טכנולוגיות נקיות ,לשפר את החוסן האנרגטי )קוריאה הדרומית מייבאת כעת  97%מצורכי
האנרגיה שלה( ולהפחית את פליטות גזי החממה.
קוריאה מקדמת שינוי מהותי במדיניות לפיתוח כלכלה נקייה ,סבור ניק רובינס מנהל המרכז לשינוי אקלים במטה בנק
 HSBCבלונדון .התוכנית של נשיא קוריאה לעידוד הצמיחה ב 60 -השנים הבאות ,לדבריו ,כוללת שלושה חלקים:
תוכנית קונבנציונלית למדי להפחתת פליטות גזי חממה ,כולל השגת יעדי ועידת קופנהגן ל 2020 -ותוכנית סחר
בפליטות; מגוון יוזמות לעידוד הציבור לאמץ אורח חיים נקי למען ריסון פליטות המזהמים; אסטרטגיית "צמיחה
ירוקה" לעידוד הייצוא.
התוכנית של הנשיא לי מעניינת בגלל גורם הצמיחה הירוקה ,שעיקרו פיתוח מנועי צמיחה חדשים ובניית כושר
טכנולוגי מקומי .ניק רובינס מציין כי מדינות מערביות מתמודדות עם שינויי האקלים בעיקר באמצעות מדיניות
סביבתית ,אבל קוריאה מגייסת את הסוגיה הזו למען שימור הצמיחה הכלכלית ועידודה.
הכלכלה הקוריאנית ,המשולבת אנכית ,מבוססת על ה'צ'בול' ,תאגידי ענק בבעלות משפחתית ,הצמיחה בעשורים
האחרונים תעשיות ענק כתעשיית הפלדה ,הרכב ,הספינות ,האלקטרוניקה ותעשיות עתירות אנרגיה אחרות.
תאגידים אלו שגשגו בעזרת סיוע ממשלתי ושוק מקומי מוגן.
אלא שצמיחת הייצוא מהתעשיות המסורתיות הואטה ,והייצוא משלוש התעשיות המובילות בקוריאה התגמד ב-
 2009מול ייבוא האנרגיה למדינה .מייקל פייק ,מחברת ההשקעות בטכנולוגיה ירוקה ''סאמהו גרין' שבסיסה בסיאול,
מציין שקוריאה מתחרה למעשה בסין ,הודו ויפן ,ולהאטה בייצוא אין קשר לשינויי האקלים אלא לצמיחה כלכלית.
תעשיות עתירות אנרגיה ומזהמות הפכו את קוריאה לכלכלה ה 13 -בגודלה בעולם ,אבל נתיב הצמיחה הירוקה מוביל
אל הלא נודע .אסטרטגיית הצמיחה הירוקה כעדיפות לאומית ראשונה במעלה היא מעניינת כי אין לה תקדים בשום
מקום אחר ,אומר טים רובינס מ.HSBC -
הנשיא לי מיונג באק ,לשעבר מנכ"ל חברת הבנייה 'יונדאי' נחשב לכוח המניע מאחורי הצמיחה הירוקה .כדי לממש
את חזונו הקים הנשיא לי בפברואר  2009ועדה נשיאותית לצמיחה ירוקה ) (PCGGשמיהרה לגבש אסטרטגיה
לאומית )עד שנת  (2050ותוכנית חומש לשנים  ,2013 – 2009הכוללת קווים מנחים והקצאת  2%מהתוצר המקומי
הגולמי ) 107טריליון וון או כ 890 -מיליארד דולר( להפחתת הפליטות ולפיתוח טכנולוגיות נקיות.
משרד האוצר הקוריאני אישר באוקטובר  2010תקציב הוצאות של  40טריליון וון לפיתוח אנרגיות מתחדשות במטרה
להזניק את המדינה אל בין חמש המדינות המובילות בעולם בטכנולוגיות נקיות עד  .2020השאיפה הזו הוזכרה שוב
ושוב בנאום הנשיא לאומה בתחילת  .2011הנשיא אף דחק בתאגידי הענק לצאת ולהשקיע בטכנולוגיה נקייה בזירה
הגלובאלית.
הממשלה תשקיע לטובת העניין  7טריליון וון ויתרת ההשקעה צפויה להגיע מהמגזר הפרטי .שתי החברות הגדולות
בעולם לבניית ספינות' ,יונדאי' ו'סמסונג' ,מתכננות לנצל את היתרון הימי שלהן ולהשקיע בהקמת חוות רוח ימיות.
שתיהן מפתחות טורבינות רוח ,אך עדיין אינן יכולות לספק את הטורבינות בכושר  5מגה-ואט הנדרשות בחוות רוח
ימיות.
קוריאה צועדת במובנים מסוימים בדרכה של סין ,אומר פול קורנאו .ממשלת סין בחרה להקים חוות רוח כדי לקדם
את תעשיית הטורבינות שלה .הוחלט על מיזם רוח שאפתני בכושר  2.5ג'יגה-ואט בים הצהוב ,שהממשלה מכנה:
חוות הרוח הגדולה בעולם .השלב הראשון במיזם ,צפוי להסתיים ב 2013 -והמיזם כולו יושלם עד .2019
תעשיית הטורבינות הסינית כבשה אמנם את השוק המקומי עם התקנת אלפי טורבינות בשנה ,אך לא פרצה
כמפתחת פרויקטים מחוץ לסין .סין מייצאת את הטכנולוגיה שלה אבל מקימה מיזמים במגרש הביתי .קוריאה נוקטת

גישה שונה מזאת ,ושואפת לא רק לייצא טכנולוגיה אלא להקים מיזמים בזירה העולמית' .סמסונג' מתכננת להיות
מפתחת מיזמי הרוח הגדולה בעולם עד .2015
היתרון של 'סמסונג' ושל 'יונדאי' טמון בכוונתן לספק מכלול מוכן מהמסד עד לטפחות ,מהקמת היסודות ועד להתקנת
הטורבינות והמערכות החשמליות .סטיב סויר ,מזכ"ל המועצה העולמית לאנרגית רוח בבריסל ,סבור כי קוריאה
מפגרת אחר המתחרות באירופה ובארה"ב ,אך הוא מצדד בגישתה האסטרטגית ואינו שולל את סיכויי ההצלחה של
תאגידי הענק הקוריאניים ,בהתחשב בממדיהם ובמשאבים שהם יכולים להפנות לשוק חוות הרוח הימיות ,המצריך
השקעות של מיליארדים.
במגזר האנרגיה הסולארית פוטו-וולטאית צומצמו החסמים הטכניים וחברות קוריאניות עוברות בקלות ממוליכים
למחצה לטכנולוגיית התאים הסולאריים' .סמסונג'' ,יונדאי'' ,איי-ג'י' ועוד  60חברות קוריאניות קטנות יותר מפתחות
במהירות את כושרן על מנת להדביק את המתחרות בשוק העולמי.
משרד הכלכלה הקוריאני צופה שתאגידי הענק ישקיעו  22טריליון וון בתעשייה הסולארית בחמש השנים הבאות.
היעד של קוריאה הוא להגדיל את כושר הייצור השנתי של פאנלים סולאריים מ 1.2 -ג'יגה-ואט ל 4.5 -ג'יגה-ואט
ולתפוס נתח של  9.4%בשוק העולמי עד .2012
אך עדיין מוקדם להעריך את כושר ההתחרות של החברות הקוריאניות .אנליסטים רבים סבורים שהשוק הסולארי
מוצף וצופים שהשנה תפרוץ מלחמת מחירים עם עדיפות לתוצרת סין .החברות הקוריאניות נחשפו ליתרון הסיני
כשסין הגדילה את נתח השוק הסולארי שלה בקוריאה מ 23% -ב 2006 -ל 53% -ב .2008 -על פי איגוד האנרגיה
החדשה והמתחדשת של קוריאה ,רק  25%מהשוק הסולארי המקומי נמצא בידי חברות קוריאניות.
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