אנרגיה סולארית בספרד :תקווה נצחית
תעשיית האנרגיה המתחדשת בספרד קרסה בעקבות החלטת ממשלת ספרד להשעות את תעריפי ההזנה ,אך
עדיין מודיעים על פרויקטים גדולים שאמורים להרוויח גם ללא תמיכה ממשלתית .ייקור תעריפי החשמל עשוי
לסייע לתעשייה וההודעות משריינות בינתיים לחברות גישה לרשת.
ההודעות של חברות כ'גרליקר סולאר' או 'וירת' על תכניות להקמת תחנות כוח סולאריות גדולות בספרד ללא סיוע של
תעריפי הזנה התקבלו בתשואות .בכל פינה מהללים את ההצלחה הסולארית ,אבל מבט מאחורי הקלעים מגלה
שהדרך עוד רצופה מכשולים .דבר אחד בטוח ,הרווחיות אינה דבר מובן מאליו.
'גרליקר סולאר' מתכננת להתקין  250מגה-ואט באקסטרמדורה ,בעוד ש'ואלסולאר' ו'אקואנרגיאס דל גואדיאנה'
מתכננות להתקין באותו האזור  400מגה-ואט ו 500 -מגה-ואט ,בהתאמה' .אנדליטה' וגם 'חסטאמפ' רוצות להתקין
 400מגה-ואט במורסיה ,שם יש גם ל'וירת' תכניות ל 287 -מגה-ואט.
רשימת החברות שמתכננות לבנות תחנות כוח סולאריות גדולות בדרום ספרד ארוכה ,ומימוש כל התוכניות יוסיף
בשנים הקרובות  4,000מגה-ואט ללא תעריפי הזנה .בחברות לא מעוניינים להרחיב בנושא ,אבל בממשל המקומי
בשני האזורים מתמוגגים מאושר.
במורסיה מותקן כושר ייצור חשמל פוטוולטאי בהיקף של  335מגה-ואט .הודות לאנרגיות מתחדשות הוקמו באזור
הרבה חברות להתקנה ולתחזוקה ,מפעלים לייצור רכיבים ,חברות ייעוץ וחברות הנדסה ,מסביר פדר חימנס ,מנכ"ל
משרד התעשייה ,האנרגיה והכרייה בממשל המקומי.
אזור מורסיה בדרום מזרח המדינה דורג במקום החמישי בדירוג האנרגיה הסולארית בספרד בסוף  .2010חימנס
סבור שהטכנולוגיה הסולארית יכולה להיות המנוע של הצמיחה הכלכלית באזור ,ומציין כי  13חברות שוקלות למקם
באזור תחנות כוח סולאריות גדולות שיופעלו בלי תעריפי הזנה.
תכניות גדולות ותקוות חדשות
תחנות כוח סולאריות שאינן מסתמכות על תעריפי הזנה הן ההזדמנות של מגזר האנרגיה הסולארית לפעול בסביבה
קשוחה ,סבור חוסה אנטוניו אצ'ווארי ,שר החקלאות ,הפיתוח הכפרי ,איכות הסביבה והאנרגיה של אקסטרמדורה.
כושר הייצור המותקן באזור נאמד בסוף  2010ביותר מ 464 -מגה-ואט ,והוא דורג במקום השלישי בספרד' .גרליקר
סולאר' לבדה מתכננת להשקיע באזור  250מיליון יורו וליצור  2,100מקומות עבודה במהלך הבנייה.
חימנס ואצ'ווארי לא היו היחידים שחששו עד לפני כמה שבועות לעתידו של המגזר הסולארי .קיצוצים בתמיכה
הממשלתית בלמו את צמיחת הענף .המהלומה הראשונה נחתה ב ,2009 -כשהממשלה הסוציאליסטית בראשות
לואיס רודריגז ספאטרו קבעה מכסות להתקנות חדשות .אך כשחימנס ,אצ'ווארי ועמיתיהם למפלגה השמרנית
בראשות מריאנו רחוי ניצחו בבחירות בנובמבר אשתקד החמיר המצב ,ותעריפי ההזנה לכל סוגי האנרגיה המתחדשת
בוטלו עד להודעה חדשה.
קידום תחנות כוח סולאריות גדולות למרות הקיצוצים מעניק תקווה לאזורים חקלאיים כמו מורסיה ואקסטרמדורה
בדרום ספרד .בממשל המקומי בשני האזורים פורסים שטיח אדום לכבוד החברות ,חותמים על הסכמים עם משקיעים
פרטיים ,כולל 'גרליקר' ו'וירת' ,ומעוניינים לבנות גשר בין המפעילים לבין הממשל.
מגזר בלתי תלוי בתוך ארבע שנים
אדוארדו קולאדו ,נשיא ההתאחדות הסולארית  ASIFאינו מאמין שיוקמו תחנות כוח סולאריות עצמאיות בטווח המידי.
הוא סבור שהטענה שאנרגיה סולארית יכולה להסתדר בלי תמיכה אינה מדויקת .ייתכן שזה יקרה בעוד שלוש או
ארבע שנים ,אבל אין זה המצב כרגע.
ההסבר שלו פשוט :המשקיעים מצפים לרווחיות בשיעור של  10%ואילו ספרד אינה קרובה אפילו לרמות כאלה .מחיר
החשמל בעסקאות חליפין נע כרגע בין  0.04ל 0.06 -יורו לקוט"ש ,אך מחיר החשמל הסולארי נע סביב  0.11יורו
לקוט"ש .לפי התרחיש האופטימי יעלה המחיר לכל הפחות ל 0.08 -יורו וההוצאות הקבועות ירדו בשיעור של . 40%
לדעתו זה עשוי לקרות בעוד  18חודשים לכל המוקדם.
השעון מתקתק למפעילים כי מחירי החשמל צפויים לעלות .תעריפי החשמל אינם מכסים כרגע את ההוצאות .תעריפי
ההזנה נועדו לפצות על הפער הזה .הרעיון היה להעלות בהדרגתיות את התעריף לצרכנים ,אך התקנות האלו הוציאו
את שוק החשמל מכלל שליטה וגרמו לגירעון של יותר מ 22 -מיליארד יורו .הממשלה מעוניינת לשים סוף למצב
ולהקטין את הגירעון ,ולכן עליית מחירי החשמל היא בלתי נמנעת.

בכל זאת אפשר לראות סימנים למגמה חיובית במחירי החשמל הסולארי .קולאדו מצביע על הוזלת הטכנולוגיה,
ובעיקר על מחירי הפאנלים שיורדים כל הזמן .עלותם נעה כעת בין  0.07ל 0.08 -לוואט בשיא התפוקה ,ועשויה
להתייצב ברמה של  ,0.05אבל עד שזה יקרה נשמע עוד הצהרות רבות על כוונות להקים תחנות כוח סולאריות
גדולות בלי תעריפי הזנה .אולי יהיו חברות שיתחילו בבנייה ,אבל אף אחת לא תתקין ולו פאנל אחד ,משוכנע קולאדו.
שימוש בתוכניות לשריון גישה לרשת
ההכרזות על פרויקטים גדולים נועדו לשריין לחברות גישה לרשת וכושר ייצור לעתיד .עד לאחרונה חויבו תחנות כוח
ממקורות מתחדשים להתחיל בייצור בתוך  16חודשים מקבלת הגישה לרשת ,אבל לאחר השעיית החוק בתחילת
שנה ,איש אינו יודע כיצד להתמודד עם המצב.
קולאדו מזהיר שמכסות וירטואליות עשויות לחסום את כל השוק כי הזמינות של הרשת מוגבלת .במורסיה ,למשל,
היא נאמדת ב 2,300 -מגה-ואט.
האיגודים הסולאריים בספרד סומכים על תכניות אחרות להנעה מחדש של המגזר הנצור .אחד הרעיונות הוא לדרבן
את הצרכנים לייצר חשמל לשימוש עצמי ובכך להגביר את הביקוש למתקנים סולאריים קטנים .חידוש ההזמנות חיוני
למגזר הזה ,שאיבד  50,000משרות מאז נקבעו מכסות להתקנות חדשות בסוף  ,2008לאחר שנה של שגשוג.
בהתאחדות הסולארית  ASIFחוששים גם שמחצית מ 10,000 -המועסקים ישירות במגזר יהיו מובטלים עד סוף
השנה.
כמעט ואין הזמנות מאז השעיית תעריפי ההזנה ,ורק קומץ חברות עדיין פועלות בתוקף המכרזים שנערכו ב.2011 -
גם יצרניות הפאנלים חשות בלחץ' .אלאו סולאר' הגרמנית תסגור את המפעל שלה בספרד עד סוף השנה ,ותוציא 92
איש אל מחוץ למעגל העבודה.
מניין החברים באיגודים השונים ממחיש את עצמת המשבר .בימי הזוהר הייתה ההתאחדות הסולארית  ASIFאחד
האיגודים החשובים בספרד ומנתה מעל  500חברות .לאחרונה התמזגה ההתאחדות עם שתי עמותות אחרות כדי
ליצור את ארגון הגג שנקרא האיגוד הפוטוולטאי הספרדי ) (UNEEהכולל  430חברים בלבד.
בניגוד לתחנות כוח סולאריות גדולות יש היגיון כלכלי בייצור חשמל לשימוש עצמי .ממחקרים שערכו  ASIFוUNEF -
עולה כי מתקנים סולאריים קטנים יוזילו את חשבון החשמל של הצרכנים בכ 3% -ברמת המחירים הנוכחית .החיסכון
יגדל אף יותר אם מחירי החשמל יעלו.
יצר זאת בעצמך
כדי שהמודל הזה יצליח יש צורך בחקיקה .אמנם התקנות שהוצגו במרס  2012מאפשרות לייצר חשמל לשימוש
עצמי ,אך עדיין חסר פרט חשוב .לצרכנים יהיה כדאי לייצר חשמל לשימוש עצמי רק אם המערכת תהיה מבוססת על
יתרה נטו .כלומר שמי שמזרים עודפי חשמל לרשת במשך היום זכאי לקבל בחזרה את אותה הכמות בלילה ובימים
מעוננים  -ללא תוספת מחיר.
טיוטת החוק כרגע מציעה תשלום לפי המחיר היומי לחשמל המוזן לרשת בתקופות שיא הביקוש ,והן כוללות גם דמי
שימוש ברשת .משקי הבית ישלמו מחיר רגיל לצרכן על חשמל שיקבלו מהרשת בימים מעוננים .ארגון הגג הסולארי
 UNEFמעוניין שחשמל שיוזן לרשת יהיה במחיר שווה לחשמל לשימוש מאוחר יותר .קוראים לזה מדידה נטו והשיטה
קיימת גם במדינות אחרות.
בספרד יש כרגע עודף כושר ייצור חשמל של כ 40% -והוספת כושר ייצור וולטאי תצריך ניתוק מהרשת של תחנות
כוח קונבנציונאלית .התשובה לכל שאלה על התקנות החדשות המתוכננות לאנרגיה מתחדשת תהיה ככל הנראה
שיש לערוך קודם כל רפורמה במשק החשמל.
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