עתיד לא בטוח לחזון הבריטי של חוות הרוח בים
בעקבות האיתותים החיוביים של הממשלה החדשה בבריטניה והתמריצים הקיימים ,ממתינות עשרות תוכניות
להקמת חוות רוח לאישור והיצרנים עומדים בתור כדי לפתוח מפעלים לייצור טורבינות ,אולם מימון ארוך טווח
לתוכנית הבריטית הגדולה להקמת חוות רוח ימיות  -אינו מובטח כלל.
התוכנית השאפתנית להספקת חשמל המופק מרוח מול חופי בריטניה בהיקף של יותר מ 40 -ג'יגה-וואט ב20 -
השנים הבאות תופסת תאוצה 32 :ג'יגה-וואט מכושר התפוקה צפויים להגיע מהזוכים בסבב  3של המכרז הממשלתי,
שתוצאותיו הוכרזו בינואר .כושר הייצור הנוסף הזה אמנם מתוכנן להיכנס לשימוש עד  ,2020אך מעטים בתעשייה
מאמינים שאפשר להתקין את תוספת הכושר המתוכננת במלואה ולגדול מאפס בתוך עשור.
חברת הייעוץ 'בלומברג ניו אנרג'י פיינאנס' ,מעריכה כי עד  2020יותקנו  18ג'יגה-וואט בחוות רוח ימיות ויתרת כושר
הייצור המתוכנן תותקן לאחר מכן .כעת מותקן בבריטניה כושר ייצור של  1ג'יגה וואט ועוד  1.45ג'גה -וואט בשלבי
התקנה.
יישום מלא של המיזמים בסבב  3ידרוש השקעה של יותר מ 75 -מיליארד ליש"ט ) 120מיליארד דולר( ,לפי האיגוד
הבריטי לאנרגיית רוח .הסבב כולל כמה מיזמים ענקיים שהגדול בהם הוא חוות רוח בכושר של  9ג'יגה-וואט שתוקם
בדוגר בנק ,מול החוף המזרחי של בריטניה .המיזם נמצא בבעלות קונסורציום הכולל את 'סקוטיש'' ,סאות'רן אנרג'י'
ו'סטאטאויל'.
מיזמים כאלו ומיזמים אחרים יגמדו את חוות הרוח 'לונדון אריי' בשפך נהר התמזה שכושרה  1ג'יגה-וואט ,את המיזם
של 'דונג אנרג'י' מדנמרק' ,אי-און רינואבלס' ו'יוזמת מסדאר' מאבו דאבי ,הצפוי להיות מיזם הרוח הימי הגדול בעולם
אם וכאשר יושלמו שני השלבים שלו .השלב להתקנת  630מגה וואט צפוי להתחיל באפריל  2011ולהסתיים כעבור
שנה.
במקביל הודיעו השנה 'ג'י .אי' '.מיצובישי' ו'סימנס' על כוונתן להקים מפעלים לייצור טורבינות רוח בבריטניה בהשקעה
של  100 – 80מיליון ליש"ט כל אחת .כפי הנראה גם 'סוזלון' ,יצרנית הטורבינות ההודית ,מנהלת שיחות עם גורמים
בממשלה להשקעת  1מיליארד ליש"ט בתעשיית הטורבינות בבריטניה ,אולם אין לכך אישור' .סוזלזן' היא שחקנית
מובילה בשוק האסיאתי וכוח עולה באירופה בעקבות רכישת 'ריפאואר' ,חברה גרמנית לאנרגיה מתחדשת ב.2009-
ממשלת הקואליציה החדשה של המפלגות השמרנית והליברל-דמוקרטית שהוקמה במאי מפגינה רצון לשמר את
ההתלהבות מתוכנית חוות הרוח הימיות של ממשלת הלייבור היוצאת .מינוי כריס יון מהמיעוט הליברל-דמוקרטי לשר
לענייני אנרגיה ושינויי האקלים מאותתים כי אנרגיה מתחדשת תהיה חלק מרכזי במדיניות האנרגיה לאור התמיכה
המסורתית של מפלגתו בנושא.
כריס האנדרי ממפלגת השמרנים ,המכהן כאחד מסגניו אמר במאי ,בפתיחת השלב האחרון של  172מגה-וואט,
במיזם של 'דונג' בחולות גאנפליט מול חופי אסקס בדרום-מזרח אנגליה ,שהוא מעוניין "להבטיח שננצל את כל
ההזדמנויות הגלומות בתעשייה הצומחת במהירות וכי אנרגיית רוח ימית יכולה להתפתח בחסות הממשלה הזו".
עד כה לא השתנו התמריצים שהציעה הממשלה הקודמת לקידום התעשייה .הגרסה הקיימת של אישורי ההתחייבות
לאנרגיה מתחדשת ) ,Renewable Obligation Certificates (ROCsסובסידיה המוענקת באמצעות אישורים
סחירים לייצור אנרגיה מתחדשת ,תישאר בתוקף עד  .2014אנליסטים סבורים שהשיטה היתה יעילה מאוד בגיוס
כספים בשנה האחרונה ,למרות השפל הכלכלי .עמדת הממשלה מעודדת את יצרני החשמל והחברות ששומרות על
רמת ההשקעה הצפויה ,סבור ויליאם יאנג ,מנהל חקר תעשיית הרוח בחברת הייעוץ 'בלומברג ניו אנרג'י פיינאנס'.
בינתיים קידם המרוץ להקמת מרכזים לייצור טורבינות בנמלים בהשקעה של  60מיליון דולר בגיבוי ממשלתי יוזמות
שונות בחוף המזרחי של בריטניה ,אך אף אחת מהיצרניות הגדולות טרם החליטה על המיקום למפעלים המתוכננים.
עם זאת ,עדיין לא ידוע מה יחליף את אישורי ה ROCs -לאחר שיפקע תוקף ההסדר הקיים ,ובקרב התעשייה
מתעורר חשש לנוכח הקיצוץ העצום הצפוי בתקציב המדינה .הממשלה התעלמה מההצעה לעבור לתעריפי הזנה
כנהוג בגרמניה ,בספרד ובמקומות אחרים ,ולא הציגה תוכנית מגובשת.
היזמים יזדקקו ל 10 -מיליארד ליש"ט בשנה כדי להשיג את יעדי התוכניות לאחר  .2014חברת הנכסים 'קראון',
המנהלת את המכרזים להקמת חוות רוח ימיות בבריטניה ,מעריכה כי היכולת הנוכחית של היזמים לגייס את המימון
בכוחות עצמם מוגבלת בגלל מצבם הכספי .בתעשיות רבות קשה להשיג מימון לפרויקטים וכל שכן כשמדובר בסיכון
הגבוה הכרוך בשלבי ההקמה של תעשייה חלוצית כחוות רוח בים .זהו גורם נוסף המרתיע משקיעים.
מוסדות חיצוניים למימון ופיתוח כסוכנויות למימון יבוא ויצוא ובנק ההשקעות האירופי ,מעניקים לתעשיית הרוח
בבריטניה ובאירופה תמיכה חיונית .יאנג מציין כי גופים אלה מסייעים לתעשייה בזמנים קשים ואילו הבנקים דבקים
בהתמודדות עם סיכונים מוכרים.

בכל מקרה ,היעדר משקיעים במגזר אנרגיית הרוח הימית יורגש במהירות ויסכן מיזמים ויעדים .לפי 'בלומברג ניו
אנרג'י פיינאנס' ,בתוכנית להתקנת  36ג'יגה-וואט באירופה לפני  2020הושג בינתיים מימון רק ל 3.2 -ג'יגה וואט
הנמצאים בשלבי בנייה ,וטרם נחתמו הסכמים או הושג מימון לאף אחד מהמיזמים לאחר .2012
בעיה נוספת עשוי לעורר היקף ההשקעה הנדרש להקמת תשתיות האספקה לתעשיית הרוח ,אותן צריך לפתח
במהירות כדי להשיג את היעדים .רוב הייסטינגס ,קבלן משנה של חברת הנכסים 'קראון' ,סבור שהממשלה תצטרך
להגדיל את התמריצים לקבלני שרשרת האספקה ,המספקים רכיבים ליצרני הטורבינות וכלי שיט להקמת המתקנים
וכדומה ,אחרת יעברו שנים עד שהם יקבלו החזר על ההשקעה שלהם .איאן ג'ונסון ,ממיזם הרוח 'רובין ריג' של 'אי-
און' בבריטניה אמר מוקדם יותר השנה שהיעדר השקעות בכלי שיט לבנייה עשוי ליצור צוואר בקבוק אם כי לדבריו,
גובר העניין בהשקעות בשרשרת האספקה ככל שתוכנית אנרגיית הרוח של בריטניה מתקדמת.
היקף ההשקעה במיזמי רוח מול חופי בריטניה צפוי לרדת עם הזמן כתוצאה מהיתרונות לגודל ,הניסיון המצטבר
וההתקדמות הטכנולוגית ,כך שאם התעשייה תצליח להתגבר על כאבי צמיחה וקשיי מימון של השלבים המוקדמים,
התוכנית הבריטית של אנרגיית רוח מהים עשויה עדיין להשתלם.
)(Petroleum Economist, 9/2010

