המשקיעים מתעניינים ביעילות אנרגטית
התוצאות של חיסכון באנרגיה עשויות להיות מרשימות מאוד ,והמקרה של חברת החשמל האמריקאית
'אוקלהומה גז וחשמל' ,שהתקינה מונה חכם בכל בית כמעט ,מסביר מדוע .המשקיעים הבחינו במגמה החדשה
וב 2011 -גדל ההיקף הכספי של המיזוגים והרכישות בעסקי התייעלות אנרגטית ברחבי העולם ל 10 -מיליארד
דולר ,לעומת  3.7מיליארד דולר ב.2010 -
ב 2009 -החלו לשגשג בארה"ב עסקי הפקת הגז מפצלים ,והקונגרס האמריקאי שקל להטיל מכסות על פליטות דו
תחמוצת הפחמן כדי להקטין את הביקוש לפחם .חברת החשמל של אוקלהומה נקלעה למלכוד ,מצד אחד היא נאלצה
לענות על הביקוש הגובר בעקבות הגידול באוכלוסייה ,אך מן הצד האחר היא נרתעה מהשקעות של מיליארדי דולרים
בהקמת תחנת כוח חדשה באקלים של אי ודאות.
הפתרון שנמצא היה לדחות את ההחלטה ל 2020 -ובינתיים לגשר על הפער באמצעות חיסכון באנרגיה.
התוצאות היו מרשימות .עד לסוף השנה יותקן כמעט בכל בית באוקלהומה מונה חכם שיתקשר עם החברה .המונים
החכמים מספקים לצרכנים יותר מידע על הצריכה ,ומאפשרים לחברות לנסות "תמחור דינאמי" ,לדוגמה ,להפוך את
החשמל ליקר יותר בשעות של שיא הביקוש ,כדי להניע את הצרכנים להקטין את הצריכה בשעות אלו .התקנת
המונים הפכה את אוקלהומה למובילה בשוק המשגשג של יעילות אנרגטית.
כמה מהמטיפים לחסכון באנרגיה טענו כבר מזמן שיעילות אנרגטית היא מקור אנרגיה שניתן לנצלו כחלופה
לפחמימנים ,אנרגיה גרעינית או אנרגיה מתחדשת ,אולם יעילות אינה דלק .היא אמצעי להקטנה או למיתון תנודות
בצריכה של אנרגיה ,והיתרונות שלה ברורים ואינם נתונים במחלוקת.
מבצע לייעול צריכת האנרגיה עשוי להקטין את צריכת האנרגיה של ארה"ב ברבע ולחסוך כ 1.2 -טריליון דולר עד
 ,2020לפי חברת הייעוץ 'מקינזי' .הירידה השנתית בפליטות גזי החממה כתוצאה מכך תהיה שוות ערך לסילוק כל
המכוניות מכבישי ארה"ב .אולם לפי התחשיבים של חברת הייעוץ ,יש להשקיע קודם לכן כ 520 -מיליארד דולר
בהתקנת מונים חכמים וציוד ביותר מ 100 -מיליון בניינים.
כל חסכון הוא כדאי וגם השגת חלק מהיעד הופכת יוזמות כזו שבאוקלהומה לכדאיות .הממשלה הפדראלית מסייעת
לנושא ,וב 2009 -הקצתה למיזמים להגברת היעילות האנרגטית  20מיליארד דולר ,כולל מענקים למדינות השונות,
סיוע במיגון אקלימי ובפעילויות להקטנת הצריכה בבניינים פדראליים.
המשקיעים הבחינו במגמה החדשה .ב 2011 -נרשמו  82מיזוגים ורכישות בעסקי יעילות אנרגטית ברחבי העולם ,לפי
חברת רואי החשבון  .PWCההיקף הכספי של המיזוגים והרכישות היה  10מיליארד דולר ,לעומת  3.7מיליארד דולר
ב .2010 -מתוכם בוצעו בצפון אמריקה בלבד  42עסקות בשווי של  3מיליארד דולר.
אחד הגורמים לאטרקטיביות של היעילות האנרגטית למשקיעים הוא ההשקעה הנמוכה יחסית בנכסים פיזיים יקרים,
לפי מיכאל באטלר ,יו"ר 'קסקדיה קפיטל' ,בנק השקעות מסיאטל המתמחה בתעשיות בנות קיימה .מרבית המוצרים
שמוכרות חברות היעילות האנרגטית כוללים מרכיב גבוה של תוכנות.
תעשיית היעילות האנרגטית גם אינה מושפעת מהחלטות הממשלה בנושאי סובסידיות או אנרגיה מתחדשת ,כי היא
אינה נוטה להקים עסקים חדשים לחסכון באנרגיה .הצרכנים הפרטיים איטיים יותר ,אך חברות עסקיות עשויות לפעול
במהירות כדי למצוא דרכים להחזר ההשקעה ביעילות אנרגטית ,אולם קשה ליהנות מפירות החיסכון באנרגיה מבלי
להשקיע.
כפי שניתן ללמוד מהדוגמה של אוקלהומה ,ההחלטות על השקעות בהתייעלות אנרגטית מתקבלות כשדוחים את
הטיפול בנושאים אחרים .התקנות החדשות של הסוכנות להגנת הסביבה בנושא פליטות פחמן הופכות את ההשקעות
בהקמת תחנות כוח פחמיות לבלתי כדאיות ,הנפט יקר ומעורר שאלות פוליטיות והכדאיות הכלכלית של אנרגיית
הרוח והאנרגיה הסולארית אינה ברורה.
עדיין יש סימני שאלה במגזר היעילות האנרגטית ,מתריע בריאן קאריי ,העומד בראש קבוצת הייעוץ לאנרגיה נקייה
של  .PWCלדעתו יש לקבל יותר מידע על תגובות הצרכנים לטכנולוגיות חדשות כמונים חכמים ,אך כרגע לפחות,
עסקי החיסכון באנרגיה צפויים לצמוח.
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