האם 'בטר פלייס' תהפוך ל'נטסקייפ' החדשה?
'נטסקייפ' ,מפתחת דפדפן האינטרנט הראשון הלהיבה את המשקיעים וגייסה הון רב בהנפקה ראשונה ב.1995 -
החברה חדלה לפעול ב 2003 -והשבועון הכלכלי 'האקונומיסט' תוהה אם גורל 'בטר פלייס' יהיה דומה?
הרעיון של גיוס כספים המבשר על לידתה של תעשייה שלמה חביב על אנשי עמק הסיליקון ,שאוהבים להיזכר
בהנפקה הראשונה והמלהיבה של מניות חברת 'נטסקייפ' ,מפתחת דפדפן האינטרנט המסחרי הראשון ,ב.1995 -
כך שאין זה מפתיע ששי אגסי ,יזם תוכנה לשעבר ,ברך ברוח זו על השקעה של  350מיליון דולר של התאגיד הבנקאי
 HSBCב'בטר פלייס' .החברה שבסיסה בפאלו אלטו בעמק הסיליקון ,מקווה להיות ספקית התשתית המובילה לצי
ההולך וגדל של מכוניות חשמליות בעולם.
החברה גייסה קרוב ל 700 -מיליון דולר בתוך שנתיים ,והופכת להיות אחת מחברות ההזנק הגדולות ביותר בתחום
הטכנולוגיה הנקייה .כמה ימים לאחר מכן ,נוסף חיזוק לטענת אגסי ,כש'טסלה מוטורס' ,יצרנית חלוצה של מכוניות
ספורט המונעות על ידי סוללות ,הגישה הצעה לגיוס הון מהציבור בהיקף של  100מיליון דולר .לפתע ,יש הרבה
דיונים ושיחות בנושא המכוניות החשמליות ,למרות שההיקף עדיין קטן לעומת העניין שעורר האינטרנט ב.1995-
עולות שתי שאלות :השאלה הראשונה היא האם מר אגסי צודק באמונתו שמכוניות חשמליות והתעשייה הנדרשת
לתמיכה בהן עומדות להפוך לחלק מחיי היום יום; השאלה השנייה היא האם ממציאי הטכנולוגיה המשבשת
)טכנולוגיה חדשה שמגיעה משום מקום והופכת את הטכנולוגיה הקיימת לבלתי רלוונטית( כאגסי עצמו וכמוסק
מ'טסלה מוטורס' ,יובילו את השינוי או שהם יירמסו בסופו של דבר תחת רגלי חברות הרכב המסורתיות וחברות
האנרגיה הגדולות.
ההשקעה במכוניות חשמליות מונעת ע"י תקנות הפליטה הנוקשות ,הדאגה מאבטחת הספקת האנרגיה וההתלהבות
מהטכנולוגיה בסין ,שהיא כבר שוק הרכב הגדול בעולם .תחזיות התעשייה צופות שעד  2020יהיו כ10% -
מהמכוניות החדשות מכוניות המונעות על ידי סוללות או מכוניות בנות כלאיים )היברידיות( ולאחר מכן צפוי נתח השוק
שלהן לגדול במהירות.
ההישג של אגסי הוא ביכולתו להראות שכל זה יכול לפעול .ב HSBC -התרשמו גם מהטכנולוגיה של 'בטר פלייס',
וגם מהאיכות ומהרצינות של השותפים ,כולל 'רנו-ניסאן' ,שהתחייבה להשקיע  5.6מיליארד דולר ולהקצות כ2,000 -
מהנדסים למיזם .שותפות נוספות A123' :סיסטמס' ,יצרנית מוערכת של סוללות ,ממשלות ישראל ,דנמרק ,קנדה,
יפאן וקליפורניה ,וכן חברות חשמל גדולות במדינות אלו.
בנוסף להתקנת אלפי נקודות טעינה  -עד ל 20,000 -בישראל ובדנמרק ,שתי המדינות הראשונות שבהן יחל המיזם,
בונה 'בטר פלייס' גם תחנות להחלפת סוללות .לפי 'רנו' יגמאו מכוניותיה כ 160 -ק"מ בין הטעינות ,מרחק מתאים
למרבית הנסיעות הקבועות )בעיקר לעבודה( אך לא לנסיעות ארוכות יותר.
כדי להתגבר על בעיית המרחק ,מתכננת 'בטר פלייס' מנגנון שיחליף סוללה אחת באחרת בתוך  2דקות .הלקוחות
ירכשו את המכוניות אך יחכרו את הסוללות וישלמו רק תמורת המרחק שייסעו.
כל זה נשמע מבטיח ,לפחות כיום ,אולם בטווח הארוך יותר ייתכן שהמודל של 'בטר פלייס' יהיה פגיע .החברות
המספקות את החשמל יכולות לפרוס רשת נקודות טעינה משלהן ,ויש גם חששות בנוגע לתחנות ההחלפה ולאימוצן
על ידי הציבור.
ספק אם יצרני מכוניות אחרים המפתחים מכוניות חשמליות יהיו מעוניינים להתאים את הסוללות לתקנים שנקבעו על
ידי 'רנו-ניסאן' ,אומר אוליבר חזימה ,מחברת הייעוץ  .PRTMהקמת תחנות החלפה שונות למכוניות שונות תהיה
בלתי מעשית או מאוד יקרה.
הסיכויים של 'טסלה' נראים אפילו פחות ודאיים .תשקיף החברה מתרברב בנוגע לחידושים הטכנולוגיים שהופכים את
מכונית הספורט שלה 'רודסטאר' לחלון הראווה של פוטנציאל המכוניות המונעות בסוללות .מכוניות אלו ישתוו בסופו
של דבר ברמת ביצוען לאלו של המכוניות הקונבנציונאליות הטובות ביותר .הדגם הבא שלה ,מודל  ,Sמכונית יוקרתית
בעלת  5דלתות האמורה להתחרות במחיר עם מכונית ה-ב.מ.ו .סדרה  5שתצא לשוק ב ,2012-היא יעד שאפתני
הרבה יותר הכרוך בסיכון גדול.
עתודות המזומן של 'טסלה' מסתכמות ב 100 -מיליון דולר ובהלוואה של  465מיליון דולר ממשרד האנרגיה
האמריקאי ,אולם ייצור ה'רודסטאר' ייפסק בשנה הבאה כדי לאפשר התאמת קווי הייצור למודל  ,Sשהעיצוב ותהליכי
הייצור שלו עדיין לא הושלמו .התוכנית של מוסק לייצר  20,000מכוניות מודל  Sבשנה הינה צעד ענקי עבור 'טסלה'
)שייצרה עד כה רק כ 1,000 -מכוניות 'רודסטאר'( אולם מספר זעיר במונחי תעשיית הרכב.

מוסק מאמין שההתמקדות של 'טסלה' ורוח עמק הסיליקון יעניקו לחברה יתרון על פני יצרני מכוניות ותיקים .ליצרני
מכוניות אלו משאבים פיננסיים והנדסיים עצומים ,והם מתייחסים עתה ברצינות רבה למכוניות החשמליות ,כפי
שמדגימה 'רנו-ניסאן'
ל'טסלה' יחסים קרובים עם 'דיימלר' ,שרכשה  10%מהחברה ב .2009 -היא יכולה להפוך ל"סדנת הבואשים" )כינוי
המשמש לתיאור קבוצת עילית בתוך ארגון שעוסקת במיזמים מתקדמים( של היצרן הגרמני ולא יצרן מכוניות הפועל
בזכות עצמה .אחרי הכול ,היכן חברת 'נטסקייפ' כיום?
)(The Economist, 6.2.10

