אנרגיה מתחדשת :גידול בהיקף המימון למרות אי-ודאות
המימון שוב זורם למגזר האנרגיה המתחדשת בהשפעת הירידה במחירי הציוד ,אך ההתקדמות המוגבלת
לקראת אמנת אקלים עולמית והאפשרות שהגז הטבעי יהפוך בטווח הקצר לאמצעי המועדף לקיצוץ בפליטות
מעיבות על עתיד הענף.
ההשקעות החדשות במיזמי אנרגיה נקייה ,כולל מימון נכסים ,גיוס כספים בשוקי ההון וגיוס באמצעות קרנות פרטיות
ואחרות ,הסתכמו ב 45.4 -מיליארד דולר ברבעון השלישי של  ,2011עלייה של  9%לעומת הרבעון הקודם ,ושל
 16%לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,לפי 'בלומברג ניו אנרג'י פייננס' ).(BNEF
היקף המימון גדל בהשפעת הירידה החדה בעלות הציוד בתעשיית האנרגיה הסולארית ובתעשיית אנרגיית הרוח,
ובשל חזרה הדרגתית של הצמיחה הכלכלית במדינות המתועשות .המחיר הממוצע של מודולים פוטו-וולטאים צנח
בשליש מאז סוף שנת  2010וב 70% -לעומת אמצע שנת  .2008המחיר הממוצע של טורבינת רוח ירד ב20% -
לעומת מחירה ב ,2009 -לפי .BNEF
אולם השוק עדיין אינו יציב והוא מאופיין בעודף היצע התורם לירידה במרווחים ובמחירים .המצב נתן את אותותיו
בדוחות הכספיים של חברות האנרגיה המתחדשת ,וגרם לגל של מיזוגים ורכישות בענף .לפי נתוני  ,BNEFהסתכמו
המיזוגים והרכישות ברבעון השלישי של השנה ,כולל רכישות ומימון מחדש של חברות ופרויקטים ,ב 25.9 -מיליארד
דולר ,עליה של  31%לעומת הרבעון השני של  ,2011ושל  59%לעומת הרבעון המקביל ב.2010 -
אנרגיה מתחדשת מתקשה בדרך כלל להתחרות בדלקים פחמימניים למרות הירידה בעלויות ,והיא עדיין תלויה
בסובסידיות ובתמריצים כספיים .משמעות הדבר היא שהתעשייה מקווה לאיתות חיובי מהוועידה שתתקיים החודש
בדרבן ,ולהסכם מקיף לקיצוץ בפליטות הפחמן שיניב השקעות באנרגיות מתחדשות בעתיד הקרוב.
נראה יותר ויותר שהסכם כזה לא יושג ,וכי חברות האנרגיה המתחדשת יאלצו להישען על תמריצים אזוריים ומקומיים
לתמיכה באסטרטגיות ההשקעה שלהן.
על פניו ,טיוטת מפת הדרכים של נציבות האיחוד האירופי ) ,(EU Energy Roadmapשהודלפה לסוכנות 'רויטרס'
באוקטובר ,נושאת בשורות טובות ליצרני אנרגיה מתחדשת ולמפתחי מיזמי אנרגיה מתחדשת ברחבי העולם.
הטיוטה ,שגרסה סופית שלה צפויה להתפרסם בסוף השנה ,מאשררת את עמדת הנציבות ,הסבורה שאם אירופה
מעוניינת להשיג את יעד קיצוץ פליטות גזי החממה ,קיצוץ של  80%מהרמה ב 1990 -עד  ,2050מעבר דרמטי
מדלקים פוסיליים לאנרגיה מתחדשת הוא חיוני.
עלייה בתעריפי החשמל
טיוטת ההצעה גם מציינת שמעבר בהיקף כזה לאנרגיות מתחדשות יוביל לעלייה משמעותית במחירי החשמל,
ומבהירה שהגז הטבעי צפוי למלא תפקיד חשוב כ"דלק מגשר"  -עד שכושר הייצור של האנרגיות המתחדשות
והתשתיות הנדרשות יהיו זמינים.
טיוטת ההצעה בוחנת כמה אמצעים שונים בהם יוכל האיחוד האירופי לנקוט כדי להקטין את עצימות )(intensity
הפחם בתעשיית החשמל שלו ,כולל התייעלות אנרגטית ,אנרגיה מתחדשת ,אנרגיה גרעינית ותפיסת פחמן ואחסונו.
בעוד שמחירי החשמל יעלו בכל מצב ,אסטרטגיה שתתמקד בהגברת השימוש באנרגיה מתחדשת תניב את עליות
המחירים הגדולות ביותר ,אולי הכפלת המחירים ב 20 -השנים הבאות ,לפני שהמחירים יתייצבו.
לפי קאש ברשט ,אנליסט אנרגיה בחברת הייעוץ " ,HIS Energyהמסמך משקף ניתוח רשמי ראשון המכיר בסתירות
ביעדים שקבע האיחוד האירופי בנושאי ביטחון ,אנרגיה בת קיימא ותחרות – מעגל שקשה לחרוג ממנו בשל המיתון
העולמי".
המרוץ לגז
הגז הטבעי עשוי לבצר את מעמדו כסוג הדלק המועדף ,אם יחליט האיחוד האירופי שיש לקצץ בפליטות במהירות
האפשרית וגם לשמור על מחירי אנרגיה נמוכים .הגז הטבעי עשוי אז לתפוס בטווח הקרוב את המקום של פיתוח
אנרגיה מתחדשת ,וגם את מקום הפחם.
מסמך הטיוטה של נציבות האיחוד האירופי מציע שהגז הטבעי ימלא תפקיד חשוב כ"דלק מגשר" עד שנות ה,30 -
בעת שיפותחו רשתות הספקה אזוריות של אנרגיה מתחדשת .יש עתודות נרחבות של גז טבעי ,וניתן להגדילן עוד
יותר אם אירופה ויתר מדינות העולם יחליטו לקדם את פיתוח מאגרי פצלי הגז .הנימוק המכריע במונחים של שינוי
האקלים הוא היתרון של ייצור חשמל באמצעות טורבינות גז במחזור משולב ) .(CCGTתחנות כוח אלו פולטות
כמחצית מהפליטות של תחנות כוח פחמיות.

היתרונות הכלכליים של הגז הטבעי צפויים למשוך את הממשלות החסרות מזומנים ואת הצרכנים .העלות של ייצור
חשמל בטורבינת גז במחזור משולב מסתכמת בכ 50 -יורו למגה-ואט/שעה ) ,($66.85/MWhלעומת עלות ייצור
חשמל בחוות רוח ימית – הצפוי להוות את מרבית כושר הייצור המתחדש של האיחוד האירופי – המסתכמת בכ160 -
עד  170יורו למגה-ואט/שעה .העלות של ייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית ) PVו (CSP -היא כ 275 -יורו
למגה-ואט/שעה ,לפי נתוני .HIS
ההתמקדות הגוברת בגז טבעי עשויה לדחות לשנים רבות כמה מההשקעות המתוכננות באנרגיה מתחדשת
באירופה" .לממן את הכל בבת אחת קשה יותר מלממן בהדרגה על פני כמה עשורים" ,אומר ברשט.
הדבר עשוי להשפיע לשלילה על חברות אנרגיה מתחדשת המבקשות להגדיל את המימון הציבורי בטווח הקרוב,
אולם הוא עשוי לפתור כמה מהבעיות המעיקות על מדינות האיחוד האירופי.
פרישת פיתוח נוסף של מיזמי אנרגיה מתחדשת על פני תקופה ארוכה יותר ,עשויה בראש ובראשונה להקטין את
הנטל הפיננסי ,ובנוסף גם להקל על פתרון בעיות טכניות שנגרמו מכניסה מהירה מדי של חשמל "ירוק" לרשת
החשמל האירופית .המרוץ לבניית תחנות כוח סולאריות שזכו לסבסוד נדיב בגרמניה ובספרד בשנים האחרונות ,גרם
לבעיות בחלוקת החשמל ,וחברות החלוקה נאבקות עדיין לפתור את הבעיות המורכבות בקליטת החשמל ברשתות
שעדיין לא תוכננו להזרימו.
התחזית לטווח רחוק להשקעות באנרגיות מתחדשות היא עדיין חיובית ברובה ,אף שקצב השינוי אינו ודאי .לפי
'רויטרס' ,טיוטת הצעת ההחלטה של נציבות האיחוד האירופי מציעה לקבוע שיותר ממחצית מצריכת האנרגיה ב-
 2050תהיה ממקורות של אנרגיה מתחדשת ,לעומת כ 10% -עתה .מחברי טיוטת ההצעה בחנו תחזיות שונות,
ושיעור השימוש באנרגיה מתחדשת עשוי לגדול ל 95% -בתחזית לשימוש מוגבר באנרגיה מתחדשת.
)(Petroleum Economist, 25.10.11

