האור בקצה המנהרה הסולארית
השנה האחרונה היתה שנה קשה ליצרניות הסולאריות ,שרבות מהן הפכו לפושטות רגל ,וחלקן שרדו רק
בעקבות תמיכה ממשלתית גבוהה .אך הירידה במחירי המודולים ,הביקוש הגואה באסיה והיעדים השאפתניים
של סין ,אמורים להפוך את  2013לשנת שיא להתקנות חדשות.
התכנית של סין להתקין כושר ייצור סולארי חדש בהיקף חסר תקדים של  10גיגה-ואט עוררה התרגשות רבה בקרב
המשקיעים בתעשייה .ההכרזה ,שציינה את ההתקנה הגדולה ביותר של כושר ייצור חשמל סולארי שנעשתה אי פעם
על ידי מדינה כלשהי בשנה בודדת ,הביאה להתאוששות מחירי המניות של היצרנים הסולאריים הסינים ,כמו 'טרינה
סולאר'' ,גינקו סולאר' וגיי.איי .סולאר .למרות שמאז הם הפסידו חלק מהרווחים.
השאיפות הגדולות של סין ,יחד עם ההודעות מה 3 -בינואר על 'מיד אמריקן סולאר' של המשקיע המיליארדר וורן
באפט ,הרוכשת את המתקן הסולארי הפוטו-וולטאי הגדול ביותר בעולם ,עוררה התעניינות מחודשת בתעשייה
הסולארית ,מציין לי קלמנטס ,מנהל השקעות ב'אימפקס ניהול נכסים' ,שבלונדון.
החדשות המפתיעות והחיוביות האלו אינן יכולות להסתיר את המשבר בתעשייה .שורש הבעיה הוא המרווחים של
היצרנים ,שנפגעו מעודף כושר ייצור שגרם לירידה במחירי המודולים.
המחיר הממוצע של מודולים סולאריים פוטו-וולטאים מולטי-קריסטליים ירד ב ,24% -ממחיר ממוצע של  1.02דולר
לוואט בתחילת  2012ל 0.78 -דולר לוואט בסוף השנה ,לפי נתוני 'בלומברג ניו אנרגי' פייננס' ) .(BNFFהגורמים
לירידה במחירים הם ההשפעה הגוברת של יתרונות הגודל ,ירידת מחירי הסיליקון ותחרות רצחנית.
ירידות המחירים האלו הן ברכה למתקינים ,שבנוסף מפיקים תועלת מהסובסידיות הגבוהות המשולמות ברחבי
העולם ,למרות שבהרבה מקרים יש לחץ להקטנתן .כתוצאה מכך ,נראה שהיקף ההתקנות ,המונע על ידי ביקוש חזק
בסין ,בארה"ב ובגרמניה ,הגיע לשיא ב .2012 -אנליסטים ב ,IHS Global Insight -מעריכים שב 2012 -הותקנו
קרוב ל 32-גיגה ואט של כושר ייצור פוטו-ואלטאי ,לעומת  27גיגה-ואט ב .2011-אך נתון משמעותי יותר עשוי להיות
ההשקעה הכוללת בתעשייה הסולארית ב ,2012 -שירדה ב 9% -ל 142.5 -מיליארד דולר ,בשל הירידה החדה
במחירים ,לפי .BNEF
כ 20-יצרניות אירופיות פשטו רגל ב ,2012 -כאשר הבולטת ביותר היא החברה הגרמנית 'קיו-סלס' ,בעבר אחת
מיצרניות הסולאריות הגדולות בעולם ,שנרכשה ע"י הקבוצה הדרום קוריאנית 'הנוואה'.
חברות בארה"ב ואירופה מאשימות את הממשלה הסינית בתמיכה במתחרות ,וטוענות שללא תמיכה זאת הן היו
הופכות לפושטות רגל .צעדים חוקיים רבים ננקטו ב ,2012 -כשמלחמת הסחר הסולארית הגבירה הילוך ,אך התמיכה
של ממשלת סין אינה צפויה להיפסק בעתיד הנראה לעין ,ולכן צפויות עוד פשיטות רגל של יצרניות ב.2013 -
"אנו צופים עוד טלטלות בשוק ומעבר של ביקוש לשווקים חדשים יותר" ,אומר איתן זינדלר ,אנליסט ב" .BNEF -ליעדים
השאפתניים של סין עשויות להיות השלכות חשובות על התעשייה ,אולם בעיית כושר הייצור העודף אינה צפויה להיעלם
בין לילה .יש כושר ייצור עודף והשוק צריך להתאים את עצמו לכך .במילים אחרות ,אנו צופים את המשך פשיטות
הרגל".
יצרניות סיניות רבות הן כעת למעשה חסרות ערך כלכלי ,בשל הר החובות שצברו במאבק להישאר על פני המים ,אומר
סטפן סימקו ,אנליסט בחברת 'מורנינג סטאר' .הוא מאמין ש'יינגלי גרין אנרג'י' תצטרף כעת לחברות הסולאריות
הסיניות' ,אל .די .קי .סולאר' ו'סנטק' ,הנמצאות במצב זה.
"ידוע היטב שמדיניות ההלוואות הלא-הגיונית בסין תומכת בחברות הסולאריות פושטות הרגל שללא ספק כבר לא
ראויות יותר להיות בעסק הזה" הוא מוסיף .בשל ההאטה במגזר הסולארי ב 18 -החודשים האחרונים ,גדלה רמת
המינוף לרמות בהן ההון העצמי של מרבית החברות הסולאריות נשחק למעשה על ידי החוב הממשלתי.
התעשייה הסולארית ניצבת מול רוחות מאיימות :קיצוצים מאסיביים בסובסידיות ,תחרות חריפה בשווקים הצומחים
החדשים שגורמת ירידה במחירים ושינויים במודלים העסקיים הצפויים למנוע מהמרווחים לחזור חזרה לרמות של טרם
המשבר.
אנליסטים אחרים מסכימים עם תחזית קודרת זו ,ומדגישים שסין כבר תומכת בביקוש המקומי על מנת לסייע ליצרנים
שלה ,אך כושר הייצור העודף הוא כה גדול עד שלא ניתן לתקן את הבעיה הבסיסית .גם הם צופים פשיטות רגל נוספות
והודעות שליליות מהיצרנים הסולאריים ב ,2013 -והתאוששות ב.2014 -

בעוד שמוסכם על הכול שמצוקת היצרנים תימשך ,יש גם אור בקצה המנהרה .האופטימיות נובעת בעיקר מהעובדה
שמדינות רבות העלו את יעדי החשמל הסולארי שלהן ,כאשר הן מסתייעות בירידת מחירי המודולים ההופכים אנרגיה
זאת ליותר כלכלית.
סין מובילה את ההסתערות לעבר היעד .ההכרזה האחרונה שלה על הקמת  10גיגה-ואט כושר מותקן סולארי השנה,
היא ב 50% -יותר ממה שהעריכו אנליסטים רבים .ההודעה מסמנת יעד שאפתני יותר .בסוף השנה שעברה ,היה בסין
כושר ייצור סולארי מותקן ומחובר לרשת של  7גיגה ואט ,מתוך זה  3.5גיגה-ואט שהותקנו ב .2012 -הרשויות
מעוניינות עתה במערכות סולאריות ביתיות על הגג במזרח סין ,אומר קלמנטס מ'אימפקס' ,וזו הסיבה לעליה במספרים,
שנראה שניתן להסבירם בבעיות של תעשיית הרוח הסינית בנושא החיבור לרשת.
אנליסטים ב IHS Global Insight -צופים שסין תעקוף את ארה"ב ותהפוך השנה לשוק הסולארי הגדול בעולם.
רבים מאמינים שסין תעדכן כלפי מעלה את יעדיה הסולאריים לשנת  ,2015אשר כיום עומדים על  21גיגה ואט.
הקונצנזוס בשוק הוא שסין תגדיל את היעד ל 40 -גיגה-ואט 8 ,גיגה-ואט יותר מהכושר הסולארי של גרמניה כיום ,השוק
הסולארי הגדול בעולם .מדינות נוספות מאמצות גם הן אל חיקן את המגזר הסולארי .יפן מסתמכת על טכנולוגיה זו
כמרכיב חשוב במעבר שלה לאנרגיות מתחדשות בעקבות אסון פוקושימה .בעקבות תעריף הזנה שהונהג שם לא
מכבר ,נרשמה עלייה של  41%בהתקנות ברבעון השלישי של  ,2012בהשוואה לרבעון הקודם ,או של  2.5גיגה-ואט
במונחים שנתיים.
קובץ של חקיקה חדשה בהודו צפוי להוסיף למדינה  1גיגה-ואט חשמל סולארי בין אפריל  2013למרץ  ,2014לפי
'סנג'אי צקרברטי ,שותף ומוביל תחום הטכנולוגיה הנקייה ב'ארנסט ויאנג' בהודו ,במהלך שעשוי להכפיל את כושר
הייצור הסולארי שלה.
)(Environmental Finance, 2/2013

נתונים פיננסיים של כמה יצרניות הסיניות ברבעון השלישי 2012
Q3 Revenue
Q3 Gross
Q3 Net Income
Net Debt
)(million $
Margin
)(million $
387
5%
n/a
*$1.09 Billion
355.9
)(22.7%
)(152.6
$1.91 Billion
$417 Million
$887 Million

)(57.5
)($43.7

0.8%
2.2%

298.0
326.0

$367 Million

)(59.1

)(5.9%

260.9

$2.66 Billion

)(95.9

)(11.2%

291.5

$627 Million
$340 Million

)(78.6
)(51.3

)(18%
)(5.8%

218.2
153.7

$474 Million
$8.77 Billion

)(8.7
$547.4 Million +
Suntech's Loss

9.9%

221.1
2.51 Billion

Company
Suntech Power
Yingli Green
Energy
Trina Solar
Canadian Solar
NASDAQ: CSIQ
JA Solar
NASDAQ: JASO
LDK Solar NYSE:
LDK
ReneSola
Hanwha
SolarOne
JinkoSolar JKS
Total

הפסד )( -
Source: Company earnings releases.
* Note: Suntech's results for Q2 and Q3 are not reported because of accounting challenges. Debt
level noted is for Q1 2012.

