הקץ לפריחת האנרגיה המתחדשת בארה"ב?
 2012היא שנה גורלית למגזר האנרגיה המתחדשת בארה"ב ,בשל ירידה חדה בסיוע הפדרלי לטכנולוגיות
נקיות ,משיא של  44.3מיליארד דולר ב .2009 -קריסת מחירי הגז הטבעי מקשה על שחרור מהתלות בסיוע
ממשלתי למרות הירידה בעלויות.
מגזר האנרגיה הנקייה היה קרן אור נדירה בכלכלה האמריקנית הסובלת מהמשבר הפיננסי .תמיכה פוליטית רבה
מממשל אובמה ותמריצים נדיבים הזינו את תור הזהב של טכנולוגיות לייצור חשמל מרוח וחשמל סולארי ,והקימו
לתחייה את תעשיית האנרגיה הגרעינית.
להוציא תחנות כוח הידרואלקטריות ,ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בארה"ב ,כולל אנרגיה גרעינית ,הוכפל
בשנים  ,2011 - 2006גם אם מדובר בפחות מעשירית מכלל ייצור החשמל .אבל הזמנים הטובים עשויים להסתיים
בקרוב ,עם התרוקנות קרנות התמריצים ופקיעת מגוון תוכניות הסבסוד בשנים הקרובות ,מה שעלול ליצור מצוקה
הרסנית במגזר ,מזהיר דוח שחיברו שלושה צוותי חשיבה.
הדוח 'מעבר לשגשוג וקריסה :לשחרר את הטכנולוגיות הנקיות מתלות בסבסוד ולהעלותן על מסלול עצמאי' נכתב על
ידי צוותי חשיבה ממכון 'ברייקתרו' ,ממכון ברוקינגס למדיניות מטרופולין ומהמכון למשאבי העולם.
הדוח מצביע על  2012כשנת מבחן לקיום או חידלון של המגזר .המימון הפדרלי לאנרגיה נקייה :אנרגיית רוח ,אנרגיה
סולארית ובעיקר אנרגיה גרעינית ,צפוי לרדת בשנה זו כמעט בחצי ,מ 30.7 -מיליארד דולר ב 2011 -ל 16 -מיליארד
דולר.
זו ירידה משיא של  44.3מיליארד דולר ב ,2009 -והירידה התלולה צפויה להימשך .עד  2014צפויה ההוצאה
הפדרלית על טכנולוגיות לאנרגיה נקייה לרדת ל 11 -מיליארד דולר ,ירידה של  75%לעומת  ,2009לטענת מחברי
הדוח.
בשנה שעברה ,למשל ,פקע תוקפה של תוכנית המענקים החיונית ,המכונה 'סעיף  ,'1603שחברת  BPניצלה להקמת
חוות רוח בקנזס בהשקעה של  800מיליון דולר .ביטול התוכנית הוביל על פי הדוח לעלייה של  50%עד 130%
בעלויות המימון למיזמי רוח חדשים .עשרות תוכניות סבסוד דומות שמהוות  70%מאמצעי התמיכה באנרגיה נקייה
אמורות לפקוע עד .2014
ההשקעה הכוללת באנרגיה נקייה ירדה ברבעון הראשון של  2012לרמה הנמוכה ביותר מאז  ,2008והכותרות
המבטיחות פינו את מקומן לכותרות על סגירת מפעלים ,פשיטות רגל וביטול מיזמים ,מציינת לתה טאואני מהמכון
למשאבי העולם ,שותפה בכירה לחיבור הדוח .היא סבורה שמגזר האנרגיה הנקייה נמצא בנקודת מפנה מכרעת כי
הוא עדיין תלוי בתמיכה ממשלתית כדי להתחרות בדלקים פחמימניים.
אין זה אומר שמיליארדי הדולרים שהושקעו במגזר הרוח ,במגזר הסולארי ובמגזר הגרעיני לא הובילו לכמה הישגים
משמעותיים בשנים האחרונות .פריצות דרך טכנולוגיות וייצור זול בסין סייעו להוזיל את מחירי המערכות הסולאריות
ביותר מ 50% -בשנים  .2011 - 2007עלות ההשקעה במיזמים סולאריים ירדה עד כדי תחרותיות בלי עזרת סבסוד
במקורות אנרגיה אחרים באקלים שטוף השמש בקליפורניה ,טקסס ,נבדה ופלורידה.
גם העלויות של מיזמי רוח בארה"ב ירדו בשיעור ניכר של  27%בין  2008ל ,2011 -ומיזמים חדשים יכולים להתחרות
בגז טבעי ופחם באזורים עתירי רוח כגון מרחבי הערבות במערב התיכון.
בינתיים העניקה ארה"ב לחברת 'סאותרן' אישור להקמת כור גרעיני חדש בג'ורג'יה ,הראשון במדינה מאז .1978
המיזם לא היה אפשרי בלי ערבויות פדרליות נדיבות.
הקטנת עלויות
למרות ההתקדמות ,מגזר האנרגיה המתחדשת לא הפחית את העלויות בקצב שלו ציפו התומכים כשהקצו מיליארדי
דולרים לתמריצים .הפקת הגז מפצלי שמן הוזילה בינתיים את מחירי הגז הטבעי והקשתה עוד יותר על כושר
ההתחרות של מקורות אנרגיה מתחדשת.
מחירי הגז הטבעי בארה"ב קרסו משיא של  15דולר ל 1 -מיליון רגל מעוקב גז טבעי ב 2008 -לשפל של  1.82דולר
ל 1 -מיליון רגל מעוקב בסוף אפריל השנה .המחירים עלו מעט במאי ל 2.40 -דולר ל 1 -מיליון רגל מעוקב גז טבעי,
אבל דרושה עלייה גדולה בהרבה כדי שמיזמי אנרגיה נקייה יהיו תחרותיים.

לדוגמה ,במחיר  3דולר ל 1 -מיליון רגל מעוקב גז טבעי בתחנת כוח גזית טיפוסית ,המתחרה העיקרית של תחנות
כוח סולאריות ,יעלה מגה-ואט חשמל לשעה ) (MWhבסביבות  71.50דולר .לעומת זאת ,מחיר מגה ואט חשמל
לשעה בתחנת כוח סולארית נע כיום בין  111דולר למגה ואט/שעה בקצה הנמוך ,ל 181 -דולר למגה ואט/שעה בקצה
הגבוה .גם אם מחירי הגז הטבעי יוכפלו ל 6 -דולר ל 1 -מיליון רגל מעוקב ,תחנת כוח קונבנציונאלית תביס תחנת כוח
סולארית זולה במחיר של  103.5דולר למגה ואט/שעה.
גז טבעי זול מציב אתגרים דומים בפני מיזמי רוח .העלות במיזמי רוח חדשים נעה בין  60ל 90 -דולר למגה-
ואט/שעה ,לפי הדוח .במחיר  3דולר ל 1 -מיליון רגל מעוקב בתחנות כוח גזיות חדשות במחזור משולב ,המתחרה
העיקרי של מיזמי רוח ,יעלה החשמל בסביבות  52.1דולר למגה ואט/שעה אם כי המחיר עולה ל 66.1 -דולר למגה
ואט/שעה כשמחירי הגז הטבעי עולים ל 5 -דולר ל 1 -מיליון רגל מעוקב .במקרה כזה גוברת התחרותיות של מיזמי
הרוח מול מיזמים סולאריים.
למגזר האנרגיה נקייה עוד יש שביב תקווה אם מחירי הגז הטבעי יעלו בעתיד בעקבות ירידת הכדאיות הכלכלית של
גז מפצלי שמן ,בשל רמת המחירים הנוכחית הנמוכה ,אך מחירי הגז צפויים להישאר נמוכים לעת עתה.
מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקני ) (EIAצופה שמחירי הגז הטבעי בטווח הארוך ינועו בין  5ל 7 -דולר ל-
 1מיליון רגל מעוקב .טווח מחירים כזה מקנה כבר עתה תחרותיות למיזמי רוח ולמיזמים סולאריים ,אבל מינהל
המידע אינו צופה שמחירי הגז הטבעי יעלו מעבר ל 5 -דולר ל 1 -מיליון רגל מעוקב לפני .2020
המשמעות היא שמגזר האנרגיה הנקייה זקוק לתמיכה פוליטית מתמשכת .אבל הנוף הפוליטי השתנה מאז אושרה
חבילת התמריצים ב 2009 -וספק אם התעשייה תמצא את אותה רמת התמיכה בוושינגטון כיום.
עיקר ההתנגדות לסובסידיות החדשות מגיע מצד הרפובליקנים בטענה שזה ניסיון מוטעה של הממשל להתערב בשוק
ו"לבחור מנצחים" שרק יחמירו את בעיות התקציב של ארה"ב .דמוקרטים רבים ממשיכים בינתיים לתמוך בתעשייה,
אבל נרתעים מקשירת שמם להחרפת הגירעון .יתר על כן ,מעטים מצפים לתמיכה מהקונגרס לקראת הבחירות
לנשיאות בנובמבר.
אלו חדשות רעות מאוד לתעשייה הניצבת בפני אי הוודאות החמורה ביותר בתולדותיה .בלי התערבות הממשל,
שאינה נראית סבירה ,צפויה לתעשיית האנרגיה הנקייה בארה"ב עוד טלטלה גדולה.
)(Petroleum Economist, June, 2012

