התמוטטות תעשיית האנרגיה הסולארית בספרד מעמידה בספק את מודל הסובסידיות
תקוותיה של ספרד להפוך למובילה בעולם בנושא האנרגיה הסולארית נגוזו לאחר שהממשלה שינתה את
מדיניות התמריצים הנדיבה .התנפצות 'הבועה הסולארית' אינה מונעת ממדריד ליזום עוד תוכנית לעידוד
תעשיית האנרגיה המתחדשת במטרה להקטין את האבטלה.
כמחצית מהמתקנים הסולאריים שהוקמו ברחבי העולם ב) 2008 -במונחי וואט( נבנו בספרד ,הודות
לסובסידיות ממשלתיות לקידום אנרגיה נקייה ,אך עם החרפת המשבר הכלכלי בסוף השנה שעברה ,הקטינה
הממשלה באופן משמעותי את היקף הסובסידיות והגבילה את מספר המתקנים הסולאריים שיוקמו.
השינוי הפתאומי הוא תמרור אזהרה לתעשיית האנרגיה הסולארית העולמית הנשענת על תמריצים
ממשלתיים .מפעלים ברחבי העולם שהגבירו את ייצור הפאנלים הסולאריים ,גילו כי הביקוש לפאנלים צנח ,מה
שהוביל לעודף היצע ,לירידות מחירים ולפיטורי עובדים.
המחוקקים בארה"ב המתלבטים כיצד לעודד אנרגיות מתחדשות ,יכולים להפיק לקחים מהניסיון של ספרד.
מקדמי החקיקה ,כולל הנשיא ברק אובמה ,רואים במדיניות הסבסוד בספרד סיפור הצלחה שמדגים איך יכולה
מדיניות ממשלתית להזניק את תעשיית האנרגיה המתחדשת ,להקים תעשיות חדשות ולהיטיב עם הסביבה.
ההימור הקודם של ספרד על אנרגית הרוח השתלם :ספרד היא אחת מהמובילות בעולם בהפקת חשמל
מאנרגית רוח ,ורק לאחרונה השיגה אותה ארה"ב .חברות הרוח הספרדיות הפכו לשחקניות בינלאומיות .ב-
 2008יוצרו  11%מהחשמל בספרד באמצעות אנרגיית הרוח ,לעומת פחות מ  1% -שיוצר מאנרגיה
סולארית.
למרות המשבר הנוכחי הצליח המודל הספרדי ליצור תעשייה סולארית יש מאין ,טוען ריאד פזאני ,מנכ"ל 'בי.
פי .סולאר' ,החברה הבת של ענקית האנרגיה הבינלאומית' ,בי.פי" .'.ברגע שמקימים תשתית יש כוח עבודה
מיומן וניתן להרחיב ולצמצם את העסקים בקלות" ,מסביר פזאני.
מנגד יש המטילים ספק ורואים בספרד תמרור אזהרה מפני מדיניות ממשלתית שיוצרת בועה ספקולטיבית
בעלת השלכות הרסניות .כמה מחברי המפלגה הרפובליקנית בארה"ב מציינים את הבועה הסולארית בספרד
כדוגמא לקידום אנרגיה נקייה ע"י הממשלה שאינו בר קיימא.
ארה"ב עורכת ניסיונות בכלי מדיניות מגוונים לקידום אנרגיה נקייה ,כולל תמריצי מס ,סובסידיות פדראליות
ישירות לכיסוי עלויות ההתקנה ומתן היתרים ליצרניות החשמל לייצר נתח מהחשמל ממקורות אנרגיה
מתחדשים.
קליפורניה וניו  -ג'רסי 2 ,מדינות מובילות בתחום הסולארי בארה"ב ,נסמכו על מערכת סובסידיות הדומה לאלו
הנהוגות בספרד ,ושני חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית שוקדים על ניסוח טיוטת הצעת חוק ליצירת
תעריפים לאנרגיה סולארית בדומה לאלו שנהוגים באירופה.
הבעיה הבסיסית של התעשייה היא שללא סובסידיות היא אינה כלכלית" .מדובר בבעיה של הביצה והתרנגולת
– אנרגיה סולארית עשויה להיות תחרותית בתוך כמה שנים אם תתפתח ותפעל בהיקף גדול ,אולם הדבר
ידרוש מתן סובסידיות ממשלתיות נדיבות וצורות תמיכה נוספות" ,טוען מייק אהרן ,מנכ"ל 'טמפ' ,תאגיד
האנרגיה הסולארית באריזונה.
השאיפה של ספרד להפוך למובילה בתחום הסולארי היא תוצאה של מאמציה הקודמים להפוך לשחקנית
מובילה בעולם בהפקת חשמל מאנרגית רוח .באמצעות תמריצים לטווח ארוך הפכה ספרד למובילה בתחום
אנרגיית הרוח ,שהסתמנה כחלופה זולה יותר מאנרגיה סולארית.
הממשלה ביקשה להפוך את האנרגיה הסולארית לאטרקטיבית יותר על ידי הגדלת היקף הסובסידיות בעת
שגרמניה צמצמה את התמיכה .כתוצאה מכך גדל כושר הייצור הסולארי בספרד מ 695 -מגה  -וואט ב2007 -
ל  3,342 -מגה  -וואט ב ,2008 -ובמקביל זינק היקף הסובסידיות מ 214 -מיליון יורו ל  1.1 -מיליארד יורו
) 1.6מיליארד דולר( .האנרגיה הסולארית היתה מוצר פיננסי ולא פתרון אנרגטי ,טוען איגאנציו סנשז גלאן ,יו"ר
'איברדרולה'.

הגל החדש של מתקנים סולאריים הנשענים על טכנולוגיה תרמו – סולארית ממחיש את הטענה .טכנולוגיה זו
מנצלת את קרינת השמש לחימום מים לייצור קיטור להנעת טורבינות ,והיא מאפשרת להקים מתקנים גדולים
יותר ,לעומת מתקנים המבוססים על פאנלים פוטו -וולטאיים .חברות חשמל בספרד ובארה"ב גילו בה
התעניינות רבה ,אולם טכנולוגיה זו אינה תחרותית בהשוואה למקורות האנרגיה המסורתיים ודרושים לה
שטחי קרקע נרחבים.
בעקבות המשבר הכלכלי והגרעון המעמיק בתקציב המדינה ,צמצמה ממשלת ספרד בשנה שעברה את היקף
הסובסידיות לחשמל מאנרגיה סולארית והגבילה את ההתקנות ל  500 -מגה  -וואט בשנה .כתוצאה מכך קטן
השנה כושר ייצור חשמל מאנרגיה סולארית בספרד.
השינוי הורגש גם מחוץ לספרד .הרווח של יצואנית הרכיבים הסולאריים הסינית 'יינגלי גרין אנרג'י' ירד ברבעון
הראשון של  2009ב  ,43% -בעיקר בגלל שספרד הפסיקה לרכוש את הרכיבים .חברות סולאריות אחרות
נפגעו אף הן' :רניואבל אנרג'י' ,הנורווגית' ,אל .די .קיי .סולאר' ,הסינית ו'ג'יי .איי .סולאר הולדינגס',
האמריקאית ,דיווחו על הפסדים ברבעון השני .היצרנית הגרמנית 'קיו סל' דיווחה על הפסד של  697מיליון יורו
במחצית הראשונה של  2009ומתכננת לפטר  500עובדים.
הפתרון הירוק לבעיית האבטלה
שיעור האבטלה שצפוי לזנק ל 18.5% -הניע את הממשלה הספרדית ליזום תוכנית חדשה שתיצור  1מיליון
משרות חדשות בעשור הבא .התוכנית אמורה להגדיל את הביקוש המקומי לאנרגיה מתחדשת בסיוע מימון
ממשלתי ,אך גם לחייב את האזרחים בשימוש באנרגיה נקייה.
הממשלה הספרדית צופה שבטווח הרחוק יועסק צבא של טכנאים ומהנדסים בתחנות הכוח המונעות באנרגיית
הרוח ובחוות הסולאריות ,ובטווח הקצר יועסקו כ 80% -מעובדי תעשיית הבנייה שפוטרו בהקמת המבנים
והתחנות .ממשל אובמה ,שהקצה מיליארדים של דולרים למיזמי אנרגיה מתחדשת ,עוקב אחר התוכנית.
הממשלה הספרדית מעריכה שתעשיית האנרגיה המתחדשת מעסיקה כ 200 -אלף עובדים ,כפול ממספר
העובדים בתעשייה בשנת  ,2000אולם מבקרי מדיניות הממשלה טוענים שהכוונות הטובות עיוותו את משק
האנרגיה ומצביעים על הנזקים שנגרמו מהתנפצות הבועה הסולארית.
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