התאורה הסולארית דוחקת את מנורות הנפט במדינות המתפתחות
תאורה חשמלית סולארית זולה וטובה תוציא מכלל שימוש את עששיות הנפט במדינות המתפתחות ,וכפי
שקרה קודם לכן עם הטלפונים הניידים ,מחירה של התאורה הסולארית יורד ,איכותה משתפרת והיא הופכת
ליותר נגישה וקלה להשגה ל 4.1 -מיליארד בני אדם שאין להם גישה לרשת החשמל.

איזה מכשיר פלסטיק ,המותאם לשימוש ביד אחת ,עשוי לשפר במהירות הרבה ביותר את חיי האנשים העניים ביותר
בעולם ? בעשור הקודם התשובה הייתה ברורה :הטלפון הנייד ,אך בעשור הבא תהיה זו מנורה המופעלת באמצעות
אנרגיה סולארית ,המורכבת מכמה דיודות פולטות אור ( ,)LEDsפאנל סולארי וסוללה קטנה נטענת ,מכוסה במעטפת
פלסטיק עמידה .בדיוק כפי שהתפשטות הטלפונים הניידים במדינות העניות שינתה את החיים והגבירה את הפעילות
הכלכלית ,התאורה הסולארית צפויה לשפר את ההכנסות ,ההישגים החינוכיים והבריאות ברחבי העולם
המתפתח.כפי שקרה קודם לכן עם הטלפונים הניידים ,מחירה של התאורה הסולארית יורד ,איכותה משתפרת והיא
מפיקה תועלת מהמודלים העסקיים החדשים ההופכים אותה ליותר נגישה וניתנת להשגה לאלו שבתחתית
הפירמידה .ההתפשטות שלה היא בת קיימה מפני שהיא מונעת ע"י כוחות השוק ,ולא על ידי צדקה.
הטלפונים התפשטו במהירות מפני שהם סיפקו תחליף לתשתית רעועה ולנסיעות ,סייעו לסוחרים להשיג מחירים
טובים יותר והגבירו את היזמות .לדייג או לחקלאי ,רכישה של טלפון נייד הייתה הגיונית מפני שהיא החזירה את
ההשקעה בה תוך חודשים מועטים .הטיעון הכלכלי בזכות התאורה הסולארית אפילו ברור יותר :רכישת מנורה
הנטענת בשמש במשך היום ולאחר מכן מייצרת אור בלילה ,חוסכת את ההוצאה על נפט המתדלק את המנורות
הקונבנציונאליות.
ל 4.1 -מיליארד בני אדם בעולם אין גישה לרשת החשמל ,ומרביתם חיים באזורים המשווניים בהם שוקעת השמש
במהירות וזמן בין הערביים קצר .אולם מנורות סולאריות פועלות בכל מקום שבו השמש מאירה ,אפילו במקומות
המנותקים מהרשת ,או היכן שהחשמל מהרשת יקר או לא אמין.
החיסכון הפוטנציאלי ענקי .לפי מחקר חדש של 'התאגיד הפיננסי הבינלאומי' ,זרוע של הבנק העולמי ,הסתכמה
ההוצאה על נפט באפריקה שמדרום לסהרה ב 41 -מיליארד דולר לשנה ,וזאת רק על תאורה במשקי הבית,
מקומות עבודה ושטחים ציבוריים .בעולם ,נאמד נתון זה ב 63 -מיליארד דולר.
לפי סקרים של יצרנית המנורות הסולאריות הארגנטינית-אוסטרלית' ,פלקסיווי' ,הוציאו משקי הבית בטנזניה לעיתים
קרובות יותר מ 41% -מהכנסותיהם על נפט ,ומחקרים אחרים הציגו נתון גבוה של  .52%הנפט אינו רק נוטל
מהכנסת משק הבית סכומים שניתן היה להוציאם על דברים אחרים ,אלא הוא גם מסוכן.
מנורות נפט ,טכנולוגיה בת מאה שנה ,הן בעלות סיכון גבוה להתלקחות .הפתילות פולטות עשן ,הזכוכית הנסדקת,
והאור חלש מדי לקריאה .לפי 'ארגון הבריאות העולמי' גורם עשן המנורות למחלת ריאות כרונית .שריפת הנפט
מייצרת גם פליטות פחמן דו חמצני הגורמות לשינוי האקלים.
נעיף מבט על חלק מהמנורות הסולאריות המשווקות כיום באפריקה ,אסיה ואמריקה הלטינית ,ועל היתרונות המידיים
והברורים שלהן .אפילו המנורות הסולאריות הבסיסיות ביותר עולות ברמת ביצוען על אלו של מנורות הנפט.
מנורה אופיינית נטענת תוך שמונה עד עשר שעות ,ומספקת לאחר מכן ארבע או חמש שעות של אור בהיר ולבן
ממנורות לד לבנות בעלות ניצולת גבוהה .מספר הפעמים בהם ניתן להטעין מנורות סולאריות לפני התבלות הסוללות
עלה בשנים האחרונות במידה ניכרת ,יחד עם יכולתן להתמודד בהצלחה עם אבק ,מים ונפילות.
המחיר התחלתי ,כ 41 -דולר ,הוא עדיין גבוה מדי עבור הלקוחות העניים ביותר ,אך כמו במקרה של הטלפונים
הניידים ,המחירים ממשיכים לרדת ומודלים עסקיים חדשים מתחילים לספק דרכים חדשות להוזלת העלות.
ויהי אור
הבסיס הטכנולוגי כבר קיים ועתה עלינו לחשוב על מודל עסקי ,אומר ניק יוז ,מייסד משותף של  ,M-KOPAחברת
הזנק שבסיסה בקניה .קודם לכן הוא סייע לפתח את  ,M-PESAהשיטה שהונהגה בקניה להעברת כספים באמצעות
הטלפון הנייד ושמובילה עתה בעולם .כ 01% -מהאוכלוסייה הבוגרת של המדינה משתמשים בה ,והיא הולידה חקיינים
במדינות רבות אחרות .יוז רוצה ליישם כעת חשיבה דומה לגבי נושא התאורה.מערכת 'אם-קופה' מורכבת מתחנת בסיס
בעלת פאנל סולארי ,שלוש מנורות וערכת טעינה לטלפון .מערכת חשמלית מלאה עבור בית קטן תעלה כ 511 -דולר.
לקוחות בקניה משלמים  61דולר מקדמה ואת היתרה בתשלומים קטנים באמצעות הטלפונים הניידים שלהם .כל עוד
הם משלמים מספקת המערכת אור וחשמל חינם ,ובסופו של דבר הם הופכים להיות הבעלים של המערכת.

העברת כספים סלולארית כמנגנון תשלום גמיש מאפשרת לקרובי משפחה לתרום את חלקם מרחוק ,ולחקלאים לשנות
את גודל ה תשלומים בהתאם לתזרים המזומנים שלהם .המערכת מספקת גם מנגנון למתן סובסידיות ממשלתיות
למשקי בית עם תינוקות או ילדים המתכוננים לקראת בחינות .בנוסף ,רישום התשלומים בתחנת הבסיס יכול לספק
לבנקים את קורות האשראי של הלקוח ,בבואם להציע לו הלוואות או משכנתאות .היחידה המסחרית הראשונה הוצעה
למכירה ביוני.
ל'אייט ,'41חברת הזנק מאוניברסיטת קיימברידג' המפתחת ומייצרת תאים סולאריים מהדור השלישי ,יש מודל דומה
המאופיין בתשלומים קטנים שמאפשר את הרחבת הרכישה של מערכות תאורה סולאריות .משתמשי המערכת 'אינדיגו'
מתוצרתה משלמים כ 41 -דולרים דמי קדימה .לאחר מכן הם רוכשים כרטיסי גירוד תמורת  4דולר לכרטיס ,ושולחים
את המספר שעל גבי הכרטיס באמצעות הודעת טקסט לשרת מרכזי שמגיב עם קוד גישה שמתחבר ליחידת 'האינדיגו'
ומספק מספר מסוים של שעות אור .כל תשלום מכסה חלק מתשלום הרכישה של המערכת ,ומשפחה טיפוסית תסיים
את תשלומיה בתום  41חודשי שימוש .בשני המודלים 'אם-קופה' ו'אייט ,'41כבים האורות אם התשלומים נפסקים.
גישה חדשה אחרת ננקטת על ידי 'סוציאל -לייט' .השיטה פותחה על ידי הטכניון בגאנה ו'קופר יוניון' בניו יורק .היא
כוללת מערכת מרכזית בכפר עם פאנל סולארי גדול המטעין מצבר של מכונית .המצבר מטעין סוללות קטנות יותר
במנורות ,שיוצרו תוך שימוש בחומרים מקומיים .משפחה משלמת  2 – 1דולר תמורת המנורה ולאחר מכן  5 – 4דולר
כל חודש להטענת הסוללות .תשלומים אלו מאפשרים לכפריים לשלם תמורת כל המערכת תוך כ 41 -חודשים .הכול
תוכנן ברמה הניתנת לתחזוקה ולתיקון על ידי אנשי המקום .הדבר משפר את האמינות ומפחית את העלות של כל
מנורה.
'להאיר את אפריקה' ,מיזם של הבנק העולמי שמטרתו "לזרז מעבר שווקים לתאורה מתקדמת" ,פרסם רשימה של
מנורות סולאריות העומדות בתקנים מינימאליים של אמינות .אחד מהספקים ברשימה שלה הוא חברה אמריקאית' ,די.
לייט' ,המתמחה במוצרים לא מתכלים ושימושיים .ספינת הדגל שלה היא 'מנורת  ,'s41המתוכננת לספק אור מקיף
במקום אור ישיר .המנורה מבוססת על סוללת  nickel metal hydrideולא על סוללת ניקל-קדמיום זולה יותר.
במבחן לא רשמי של תאורות סולאריות שערך 'האקונומיסט' באפריקה ,התלוננו הצרכנים על איכות האור וסגנון העיצוב
של המנורה ,אולם החברה קצרה תשואות על הדגמים האחרים שלה :המנורה הגדולה ביותר שלה ,ה , s521 -דורגה
על ידי המוזיאון הבריטי בתערוכת " 411החפצים המייצגים את היסטוריית העולם" כמוצג ה .411 -ודגם  s1הקטן יותר,
שמחירו  1דולר ,מיועד לשמש כמנורת שולחן.
נוסה ונבדק
למנורה הסולארית  N200המיוצרת על ידי החברה האמריקאית' ,נוקרו' (מ (no kerosene -יש עיצוב שהושפע מנורת
חשמל ,ומחירה כ 42-דולר .היא פועלת היטב לצורך בישול ,ניקיון וישיבה סביב שולחן ,אך התאורה פחות מתאימה
ללימוד.
'הסולאר מוסקל' ,מנורה סולארית מתוצרת 'פלקסיווי' ,יכולה לשמש כמנורת שולחן .העיצוב שלה מרובע ,עם פאנל
סולארי מצד אחד ומנורות לד בצד האחר .העיצוב המרובע הופיע לאחר שגרסה עגולה מוקדמת יותר נראתה בטעות
כמוקש יבשתי .החברה יכולה לארוז  5,021ממנורות ה 41 -דולר שלה בתוך מטר מעוקב ,יתרון במדינות שבהן
ההובלה יקרה .המנורות מופצות על ידי ארגוני צדקה בפפואה גינאה החדשה ובכמה מדינות אפריקאיות.
המנורה הסולארית הטובה ביותר מבין אלו שנבדקו הייתה ה'סאן קינג' ,שיוצרה על ידי החברה ההודית' ,גרין-לייט
פלנט' .היא נרכשה ישר מהמדף מסופרמרקט באפריקה תמורת  51דולרים .האור הכמעט מסנוור של ה'סאן קינג' קיבל
ציון טוב מהמשתמשים כמו גם המראה המוצק שלה .המנורה הניצבת על חוט תיל פעלה היטב ,והחיסרון היחיד שלה
הוא שהפאנל הסולארי שלה נפרד ואינו מובנה בתוך המנורה.
כמו עם הטלפונים הניידים לפני עשור יש עדיין מקום גדול לשיפור וחדשנות .בחזית הטכנית ,הבעיה הגדולה ביותר
שנותרה היא הסוללות ,שהן יקרות יותר ומזהמות פחות מתאי ניקל-קדמיום ,ובעלות אורך חיים גדול יותר .סוללות
ליתיום-יון ,מהסוג המותקן במחשבים ובטלפונים הניידים ,הן טובות יותר אך גם יקרות מדי.
במרבית המנורות הסולאריות ניתן להחליף את הסוללה ברגע שהיא מתבלה ,וחלק מהן משתמשות בסוללות ניתנות
לטעינה מחדש בגודל סטנדרטי ,ההופכות את ההחלפה לפשוטה ככל האפשר .אך כאן נוצרת בעיית זיהום חדשה משום
שאין שם מתקנים למחזור סוללות ישנות' .פלקסיווי' מציעה שמשווקי הסוללות הנטענות מחדש יציעו הנחה למחזירים
סוללות ישנות ,אך לא ברור אם מודל זה יעבוד.
אין להתעלם מחשיבות העיצוב .בדיוק כפי שהטלפונים הניידים הפכו לסמלי סטאטוס ,עשויות גם המנורות הסולאריות
האישיות להפוך לכאלו .המשמעות היא דגש על עיצוב ותכנון המכשיר כך שיפנה לקהל צרכנים צעיר יותר ,שישתמש
במנורה הן כפנס כיס והן כמנורת שולחן .מנורה של המעצב הדני ,פרדריק אוטסן ,והאומן האיסלנדי ,אולפור אליאסון,
קצרה תשואות .המנורה המכונה 'שמש קטנה' ,נראית כמו חמנייה העשויה פלסטיק .העיצוב מסייע לשמור את הסוללה

קרה בזמן הטעינה ומגן על המנורה בעת נפילה .הגיל הממוצע של המשתמש הוא  ,42והמטרה היתה לייצר מוצר
ידידותי ,אומר אוטסן ,המקווה למכור  111,111מנורות ,תמורת  41דולר ליחידה ,באמצעות קמעונאים מקומיים בקניה,
אתיופיה וזימבבואה.
הביקוש לתאורה יעילה וזולה צפוי רק לגדול .גם לפי התחזיות האופטימיות ביותר ,יגדל מספר האנשים ללא גישה
לחשמל עד  5161ל 4.2 -מיליארד ,כשהגידול באוכלוסייה יעלה על התרחבות החשמול .החדשנות במודלי המסירה,
בטכנולוגיה ובעיצוב ,במדינות העשירות והעניות כאחד ,משקף עתיד ורוד למנורות הסולאריות ודעיכה איטית למנורות
הנפט.
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