אנרגיה מתחדשת :הימור בטוח לחברות הכימיקלים?
אנרגיה מתחדשת היא שוק אטרקטיבי מאוד לחברות הכימיקלים ,אולם שוק זה אינו נעדר סיכון .אנרגיות מתחדשות
יוכלו להפוך ללקוח עיקרי של תעשיית הכימיקלים אם יצליחו להוכיח כי הן מתחרות ראויות של הנפט והפחם.
הפוטנציאל של האנרגיות המתחדשות הוא עצום .ההתעניינות בדלקי ביו ,באנרגיית רוח ובאנרגיה סולארית ,שהונעה
על ידי החששות משינוי האקלים ,גברה מאוד בעשור הקודם .כל אחת מהתעשיות האלו תלויה במידה רבה בכימיה,
אולם הן תלויות במידה רבה גם בסובסידיות ממשלתיות שעלולות להיעלם אם הרוחות בשדה הפוליטי ינשבו לכיוון
אחר .קריאה לא נכונה של המפה עלולה לעלות מיליונים לחברות הכימיה.
יצרני האתנול כבר רוכשים אנזימים ומיקרו-אורגניזמים מחברות כ'דניסקו' הדנית ו'נובוזימס' .יצרני הביו-דיזל רוכשים
נתרן מטילט וכימיקלים מ BASF -ו'אווניק' ,הגרמניות' .המלוק סמיקונדקטור' ,החברה הבת של 'דאו קורנינג',
האמריקאית' ,ווקר' ,הגרמנית ,וחברות רבות אחרות מספקות פולי-סיליקון ליצרני תאים פוטו-וולטאיים ) (PVלתעשיית
האנרגיה הסולארית ,וחומרי גלם מיוחדים רבים אחרים משולבים בתאים הסולאריים או נצרכים בתהליך הייצור.
.
שווקים אלו הם שווקים משמעותיים .הביקוש העולמי לפולי-סיליקון כחומר גלם לתעשיית ה ,PV-עלה ב 2008 -על
 50אלף טון ,לפי וחברת 'ווקר' .החברה צופה שהביקוש יגדל ל 100 -אלף טון ,ואולי אף ל 300 -אלף טון ,עד .2012
לפי תחזית מחודש דצמבר של החברה האמריקאית 'נאנומרקטס' ,צפוי הביקוש לחומרי גלם לייצור לוחות  PVדקים
לגדול ל 13 -מיליארד דולר עד .2017
כושר הייצור המותקן של אנרגיית רוח גדל אף הוא במהירות רבה ועלה ב 2008 -ב 27-ג'יגה וואט ל 121 -ג'יגה-וואט,
לפי המועצה העולמית לאנרגיית רוח ,שהעריכה את היקף ההשקעות בהתקנות טורבינות רוח ב 2008 -ב52.5 -
מיליארד דולר.
לתמיכות הממשלתיות תפקיד משמעותי בהמרצת הביקוש בשווקים אלו .תעריפי ההזנה ) (feed-in-tariffsשהוחלו
בגרמניה ב 1991 -והורחבו ב 2000 -הניבו לה את כושר ה PV -המותקן הגדול בעולם .במקום השני ניצבת ספרד,
שהנהיגה אף היא מערכת סובסידיות נדיבה לעידוד השימוש באנרגיות מתחדשות.
גרמניה היא יצרנית אנרגיית הרוח השנייה בגודלה בעולם .הראשונה בעולם היא ארה"ב ,שהחלה להציע זיכוי ממס
לתעשיית אנרגיית הרוח ב .1992 -התמיכה הכוללת של הממשל האמריקאי הסתכמה ב 2007 -ב 724 -מיליון דולר,
לפי מינהל המידע של משרד האנרגיה של ארה"ב ).(EIA
הנימוקים לתשלום סובסידיות לאנרגיות מתחדשות משכנעים מאוד ,אולם המשבר הכלכלי העולמי עלול להעמיד
במבחן את נכונות הציבור לוויתורים מיידים למען מטרות ארוכות טווח .התומכים בהמשך מדיניות התמריצים טוענים
שהצמיחה בתעשיית האנרגיות המתחדשות תסייע לפתור את המשבר הכלכלי באמצעות יצירת משרות ירוקות
חדשות ,ומצביעים על גרמניה וספרד כדוגמאות מוצלחות להצלחת מדיניות הסובסידיות.
משרות חדשות :רק מיתוס?
התוצאות בגרמניה ובספרד מוכיחות שניתן להגיע להישגים בתקופה קצרה יחסית ,בתנאי שמשלמים את התמריצים
הנכונים .אולם שני מחקרים חדשים שפורסמו לאחרונה מטילים ספק בהישגים אלו.
"המדיניות לעידוד אנרגיה מתחדשת בגרמניה ,ובעיקר אימוץ שיטת תעריפי ההזנה ,לא הצליחה לרתום את
התמריצים הדרושים להבטחת כניסה בת קיימא ורווחית של אנרגיות מתחדשות לסל האנרגיה של המדינה" ,מסכם
מחקר של  ,RWIצוות חשיבה גרמני ,מאוקטובר .2009
מחברי המחקר טוענים כי מנגנוני התמיכה הממשלתיים חותרים בהרבה היבטים מתחת לתמריצים אלו ומביאים
לתוצאות הפוכות .ממסקנות המחקר עולה כי תמיכות אלו הן "הוצאות מסיביות המניבות תקווה מועטה לעידוד
הכלכלה לטווח הארוך ,להגנה על הסביבה ,או להגדלת אבטחת האנרגיה".
המחקר מטיל ספק בתחזיות על הגידול במשרות ,ומעיר שהן בדרך כלל מתעלמות מהשלכות רחבות יותר ,בשל
התעלמות מנתונים מקזזים כאובדן משרות בתעשיות המייצרות אנרגיה קונבנציונאלית זולה יותר ,והשלכות עקיפות
על תעשיית החיפושים וההפקה של דלקי פחמימנים .אובדן משרות נוסף נגרם כתוצאה מצמצום הפעילות הכלכלית
בעקבות מחירי חשמל גבוהים יותר ,ירידה בכוח הקנייה של הצרכנים הפרטיים בשל עלייה במחירי החשמל והסטת
מקורות מימון מהשקעות אחרות שייתכן שיתרונותיהן גדולים יותר.

בנושא הפחתת הפליטות של פחמן דו-חמצני ,מציין המחקר של  RWIשתעודות הזיכוי המוענקות במסגרת תוכנית
הסחר בפליטות של האיחוד האירופי נסחרות עתה במחיר הנמוך ב 50% -מעלויות ההפחתה באמצעות אנרגיה פוטו-
וולטאיות ופי  4פחות מאנרגיית רוח.
מחקר נוסף שערכה ב 2009 -אוניברסיטת חואן קרלוס בספרד' :מחקר על השלכות הסיוע הציבורי למקורות האנרגיה
המתחדשת על התעסוקה' ,מעלה טיעונים דומים .בין היתר טוען המחקר שמאז  ,2000הוציאה ספרד  571,138אירו
על יצירת משרה ירוקה אחת ,אולם כנגד כל משרה ירוקה שנוצרה ,חוסלו  2.2משרות במקום אחר במשק ,וסך כול
המשרות שאבדו מסתכם ב 110,500 -משרות.
הדוגמה של האתנול
לשווקים המתעוררים של הטכנולוגיה המתחדשת יש נטייה מסוכנת לכיוון של יחסי ציבור מוגזמים ,ספקולציה
והשקעות יתר ,כשדוגמה טובה לכך היא בועת האינטרנט בשנות ה.90 -
האתנול המופק מתירס מספק את הדוגמה האחרונה משוק האנרגיה המתחדשת.
ממשלת ארה"ב התירה למהול כמויות הולכות וגדלות של אתנול בבנזין ועודדה השקעות גדולות על מנת לעמוד
בביקוש הצפוי .במהירות רבה הוקמו קרוב ל 200 -מתקנים לזיקוק אתנול ,אך מחיר התירס עלה ,מחיר הבנזין ירד,
וכלכליות יצור הדלק המתחדש נעלמה .מפעלים רבים וחברות מובילות כמו 'ורה-סאן' פשטו את הרגל.
האם יתכן שגורלה של תעשיית ה PV -יהיה דומה? לאחר שנים של צמיחה חד ספרתית ,עלה ב 2006 -כושר הייצור
של פולי-סיליקון ב ,17%-וכ 20 -מיזמים חדשים צפויים להתחיל לפעול עד  ,2012לפי טוני פבון ,יועץ בכיר של
החברה האמריקאית לחקר עסקים .SRI ,הוא מטיל ספק אם כל המיזמים אכן יושלמו ומציין שכל אחד מהמיזמים
עלול להינטש אם המשקיעים יחליטו שהתשואה הצפויה אינה מספקת.
ואכן ,השילוב של הגדלת כושר הייצור של פולי-סיליקון עם ירידה בביקוש ליחידות  PVב ,2009 -הפכו את המגמה
בספרד .שוק שמספק פחות מידי )עודף ביקוש( הפך בבת אחת לשוק הסובל מהספקת יתר )עודף היצע( ,לפי
אנליסטים של החברה הבריטית 'מימון אנרגיה חדשה' .הם מציינים שמחיר הספוט של פולי-סיליקון ירד ל 65 -דולר
לק"ג בנובמבר ,לעומת מחיר ממוצע בחוזה של  78דולר.
יש הבדלים משמעותיים בין תעשיית האתנול לתעשיית ה ,PV -אומר ברנקו טרזיק ,מחברת הייעוץ הבינלאומית,
'דליוט' ,ובעל ותק של  40שנה בתעשיית האנרגיה .התעשייה הפוטו-וולטאית תצמח ,וכל חקיקה להגבלת פליטות
הפחמן בארה"ב ,או אמנה בינלאומית לשינוי האקלים יעניקו לה יתרון .יתרונות אלו אינם מושפעים מעליות ומורדות
במחירי הבנזין והנפט ,או מהחששות לעליית מחירי המזון .בוושינגטון ,מוסיף טרזיק ,מאוחדים כולם בדעה
ש"החקיקה בנושא שינויי האקלים אינה שאלה של אם ,אלא של מתי ,ואותם דברים אמורים לגבי הסכם בינלאומי".
תחזית אופטימית לאנרגיות מתחדשות
אנליסטים אחרים מביעים אופטימיות ומתייחסים בביטול להשוואה עם בועת האינטרנט .דאלאס קאשן ,מנכ"ל קבוצת
המחקר והייעוץ בתחום הטכנולוגיה הנקייה 'קלינטק גרופ' ,טוען שההבדל המהותי טמון בתפקיד הטכנולוגיה ,שעד
כה הונעה במידה רבה על ידי מוצרים שחיפשו שווקים.
ההיפך בדיוק קורה בטכנולוגיה הירוקה .התחושה שלפנינו השוק הגדול בעולם בצד מניעים חשובים כשינוי האקלים
ואבטחת הספקת האנרגיה ,מניעה יזמים לחפש את המענה הטכנולוגי הנכון שיענה על דרישות שוק אלו.
השקעות הון סיכון ) (VCבטכנולוגיה נקייה התאוששו במהירות בשנה שעברה ,מציין קאשן .בדומה לכל השקעות של
הון-סיכון ,נרשמה ירידה בסוף  ,2008אך בניגוד למגזרים אחרים ,שבו ההשקעות לצמוח ברבעון השני של ,2009
ומאז הן גדלות ב 10% -עד  15%ברבעון.
החל מהרבעון השלישי זרמו יותר השקעות הון סיכון לאנרגיה נקייה ופחות להשקעות בסיכון אחרות ,מציין קאשאן,
ונתון זה משמעותי מפני שהטכנולוגיה הנקייה היוותה רק  3%מההשקעות בסיכון לפני  4שנים ,אך ברבעון השלישי
צמח הנתח שלה ל.29% -
טרזיק מייעץ לחברות הכימיקלים להתמקד בטווח הארוך .הכלכלה שלנו בריאה ביסודה ,הוא אומר ,ויש לנו גם ציפיות
גדולות מביקוש כבוש של  1.7מיליארד בני אדם שיצטרפו למעמד הביניים ,בעיקר באסיה .הם יצרכו את כל סוגי
הסחורות ,כולל דיור וציוד פוטו-וולטאי .והוא מסכם" :אני אופטימי לגבי העשור הבא  -זה בלתי נמנע".
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