מרוץ מכשולים בספרד
ממשלת ספרד קובעת מכסה להתקנות חדשות בניסיון להעלות את המתקנים הפוטו וולטאיים מהקרקע אל
הגגות .אבל בעלי גגות ויזמים נתקלים במכשולים רבים במדינה שהובילה בעבר במרוץ הסולארי .האם תוכל
ישראל להפיק לקח מהניסיון הספרדי?
ספרד מגדירה את עצמה כמובילה סולארית באירופה .עם תפוקה של  75ואט לנפש היא יכולה לטעון לתואר היצרנית
הגדולה בעולם של חשמל סולארי לנפש .המערכות הסולאריות הגבוהות בעולם מנצנצות על גג בניין בגובה של 249
מטר במדריד ,והגגות הסולאריים בכושר של  3מגה ואט במתחם המנהלה של ענקית התקשורת הספרדית
'טלפוניקה' ,נחשבו לפרק זמן מסוים לגדולים בעולם .אך פרט לרישום שיאים ,היזמים ובעלי הבתים בעסקי הגגות
הסולאריים מדשדשים בנבכי הביורוקרטיה.
"התחרינו על ההסכם להתקנת מערכות סולאריות על גג גורד השחקים 'מגדל הקריסטל' כדי לקנות לעצמנו שם",
אומר אלברטו ראבאנל ,מנכ"ל 'מרטיפר סולאר' ,האחראי לאחד ההישגים' .מרטיפר סולאר' וחברת בת נוספת של
הקבוצה הפורטוגזית 'מרטיפר' ,התקינו את המערכות הפוטו-וולטאיות מתוצרתה במבצע מורכב על גג גורד השחקים.
'מגדל הקריסטל' הוא אחד מארבעה גורדי שחקים שהוקמו במגרשי האימונים לשעבר של 'ריאל מדריד' .ארבעת
המגדלים חולשים על קו הרקיע של עיר הבירה ,ומבחינת ראבאנל הם כרטיס הביקור הטוב ביותר.
'מרטיפר סולאר' מתמחה מאז מאי  2008בהתקנת מערכות סולאריות על גגות .היקף ההתקנות של מערכות
סולאריות קרקעיות הביס ב 2008 -את התחזיות של ממשלת ספרד .בתוך תשעה חודשים הותקנו במדינה 2,661
מגה-ואט ,כמחצית מההתקנות החדשות ברחבי העולם .התפוקה הסולארית הוכפלה בתוך שנה פי שישה ל3,300 -
מגה ואט ,לעומת התחזית הממשלתית שצפתה התקנת  1,200מגה-ואט עד סוף .2010
החקיקה לא איחרה לבוא .בתחילת  2009הוגבלה מכסת ההתקנות החדשות ל 500 -מגה-ואט ,ומזה הוקצו שני
שלישים להתקנות על גגות .רק רישום מראש זיכה את בעלי הבתים בתעריף הזנה של  34סנט לקוט"ש למתקנים של
עד  24קילו-ואט ,וב 32 -סנט לקוט"ש למתקנים עד  2מגה-ואט .התעריף חל גם על מערכות סולאריות קרקעיות.
התמורה תקטן ב 16% - 10% -בשנה בהתאם למספר ההתקנות ,ומכסת ההתקנות החדשות תשתנה בשיעור
דומה.
'מרטיפר סולאר' התקינה גגות סולאריים בפארקים תעשייתיים במדריד ובדרום ספרד .התקנת  1,000קילו-ואט
מצריכה שטח של  20,000מ"ר ,והחברה חוכרת גגות בשטח  10,000מ"ר ומעלה .בהסכמים הראשונים נחכרו
 300,000מ"ר .בקשות להקמת שלוש תחנות כוח סולאריות בכושר כולל של  5.5מגה -וואט בדרום ספרד כבר הוגשו
ברישום המוקדם .ההקמה יכולה להתחיל מיד עם מתן ההיתרים.
התקנת  5מגה-ואט נוספים נמצאת בתכנון ו'מרטיפר סולאר' העבירה  40%מפעילותה בספרד למגזר הגגות
הסולאריים .ראבאנל סבור שהמגמה תופסת תאוצה ושהעתיד נמצא על הגגות .הוא יכול להציע למשקיעים כל חבילה
אפשרית ,מהתקנה בלבד ועד לתכנון ומימון והסכמי הפעלה ,אבל הוא מתקשה למצוא מישהו שיחכיר לו שטחי גג
בתנאים ריאליים.
החיפוש אחר גגות
"לא קל למצוא נכסים מתאימים" ,אומר מריו סאנשז הרארו .הכלכלן והמרצה באוניברסיטת מדריד הוא שותף בחברת
 ECOOOשנוסדה ב ,2005 -בפרברי מדריד .לדבריו ,יותר ויותר סוכני נדל"ן שאיבדו את עבודתם עם התנפצות
בועת הנדל"ן פנו לשטחי הגגות .בעלי הגגות מתפתים להבטחות לא מציאותיות וחותמים על הסכמי בלעדיות
לשנתיים או יותר עם המתווכים ,שמצדם מנסים להרוויח ,ומציעים שטחי גג בדמי חכירה שאינם מתקבלים על הדעת.
מדובר גם בשטחי גג של מבני תעשייה ומחסנים .בעלי הגגות של בתי מגורים וחוות חקלאיות ,שהם עיקר השוק
הסולארי בגרמניה ,נתקלים בקשיים בספרד .מי שמבקש להתקין מערכת סולארית על גג הבית או האסם צריך לוודא
שהנכס שלו נמצא באזור תעשייתי ,ולא באזורי מגורים או שטחים חקלאיים .למרבה האבסורד ,המערכות הסולאריות
כפופות לפיקוח תעשייתי וככאלה מקבלות היתרים רק באזורים תעשייתיים.
תחילה ניסתה  ECOOOלמכור את המערכות הסולאריות ישירות לבעלי גגות גדולים ,אך ללא הצלחה .מצוקת
האשראי בעקבות משבר הבנקים מנע את האפשרות שקרצה למשקיעים רבים .בשלב מסוים הוחלט בECOOO -
להעלות 'גנים סולאריים' אל הגגות' .גן סולארי' הוא הכינוי הספרדי למערכות סולאריות שמופעלות על ידי איגוד של
משקיעים קטנים .החברה חוכרת את הגגות ואיגוד המשקיעים הקטנים מקים קבוצת רכישה ,כשכל אחד מהם
מתחייב להתקנת  5קילו-ואט לכל הפחות במחיר של כ 23,000 -יורו ,או  4,600יורו לקילו-ואט.

לפי אומדני  ,ASIFהאיגוד הספרדי לאנרגיה סולארית ,מערכות כאלו יכולות להפיק  1,430קוט"ש לקילו-ואט ולהניב
תשואה של  .9% - 7%חברת  ECOOOאף מבטיחה תשואה של  14% - 12%ל 25 -שנה ,בכפוף לכך שהממשלה
תמשיך לשלם את תעריף ההזנה המיוחד .למרות זאת התקינה  ECOOOעד כה רק  2מגה-ואט.
החברה מעוניינת להתקין מערכות סולאריות גם על גגות של מבנים מוניציפאליים ,כבתי ספר ,מרכזי ספורט ומבני
ציבור אחרים .אבל מה שמקובל בגרמניה זה זמן רב הוא רעיון חדש בספרד ,וליוזמה נענו שלושה ראשי ערים
בקטלוניה ,בצפון מזרח ספרד.
סאנשז חושש שבעתיד יהיה קשה יותר ויותר לחכור גגות בגלל הקיצוץ מרבעון לרבעון בתעריפי ההזנה במכרזים,
המוביל לירידה מתמדת בערך הגגות .איש אינו יכול לאמוד במדויק את שיעור הקיצוץ מפני שהוא תלוי בביקוש
הממשי לכושר הייצור.
מי שנרשם אשתקד זכה בתעריפי הזנה מיוחדים ,אבל מעטים ראו את הכתובת על הקיר ועברו בזמן לשטחי הגגות.
הבקשות הרבות שהוגשו במכרז הרבעוני האחרון ב 2009 -מילאו את המכסה של  60.08מגה ואט למתקנים גדולים.
תעריף ההזנה בשיעור של  32סנט לקוט"ש נותר ברבעון הראשון של השנה ללא שינוי כמעט 31.17 ,סנט לקוט"ש.
המכסה של  6.68מגה ואט למערכות סולאריות על גגות קטנים עד  20קילו-ואט בכל רחבי ספרד לא מולאה באף
רבעון ,ולכן לא חל ב 2010 -שינוי בתעריף ההזנה למערכות קטנות ,והוא נותר  34סנט לקוט"ש.
גרמניה מעוררת קנאה
בחברות הבנות של שתי החברות הגרמניות' ,גולדבק' ו'גרלישר' ,יודעים בדיוק כיצד לעשות זאת טוב יותר .התהליכים
בגרמניה כה פשוטים עד שניתן להתקין מערכות סולאריות קטנות בתוך חודש ,אומר קרלוס גומז .לדבריו מוכרחים
בשלב מסוים לקצר את התהליכים כדי להקל על איתור לקוחות.
'גולדבק סולאר' הקימה בזמנים טובים יותר מערכות סולאריות קרקעיות בדרום ספרד בהיקף כולל של  14מגה-ואט.
ב 2009 -לא התקינה החברה ולו מערכת סולארית אחת בספרד .החברה שבסיסה בהירשברג אן דר ברגסטרסה,
בגרמניה ,מנהלת כעת משא ומתן עם כמה מרכזי קניות להקמת גגות סולאריים במגרשי חניה בספרד .לפי החישובים
ניתן להתקין  3 – 2מגה-ואט במגרש חניה .בספרד מוכרים מתקני הצללה כהתקנות על גגות.
פרנסיסקו אספין ,מנכ"ל 'גרלישר סולאר' בספרד ,דורש לבטל לגמרי את המכסה על התקנת מערכות קטנות ולהקל
משמעותית את תהליך מתן ההיתרים .אספין חושב קדימה ומציב למחוקק אתגר חדש לגמרי .להערכתו ,הטכנולוגיה
הפוטו-וולטאית תשיג בקרוב מאוד ,בין השנים  ,2015 - 2013את רשת החשמל והדבר יחייב חקיקה חדשה.
האיגוד הספרדי לאנרגיה סולארית הציג כבר בסתיו שעבר תוכנית לעידוד הצריכה הישירה באמצעות ייצוא לרשת
החל ב ,2012 -ודרש להתאים את הפיצוי על צריכה ישירה .כל שנותר הוא לראות אם ומתי תשתנה החקיקה.
הממשלה הספרדית לא הצטיינה עד כה בתכנון ארוך טווח.
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