חברות החשמל אינן יכולות לממן את המעבר לחשמל ירוק בכוחות עצמן
חברות האנרגיה האירופיות לא יוכלו לממן בכוחות עצמן את המעבר למערכת חשמל נטולת פחמן ,ויזדקקו
לסיוע של משקיעים מוסדיים .משקיעים אלו ישתלבו בתהליך רק אם מדינות האיחוד האירופי יגבירו את
מעורבותן ויפעלו להקטנת הסיכון בהשקעות הגדולות הנדרשות למעבר לאנרגיה נקייה ,כך עולה מדוח קרן
האקלים האירופית.

עורך 'יורופיאן אנרג'י רוויו' קארל בקמן ,שוחח עם שני מחברי הדוח ,מרטין ברוקהוף וסין קידני.
חברות החשמל אינן מתכוונות לממן בעצמן את המעבר לחשמל ירוק ,בשל ההיקף הגדול של ההשקעות הנדרשות
והסיכונים הגבוהים .ל'קרן האקלים האירופית' ) ,(ECFהידועה בעולם בשל "התוכנית לכלכלה דלת פחמן ב,"2050 -
שיצאה לאור בשנה שעברה ,יש מסר חדש ומאוד ברור למעצבי המדיניות האירופים ולחברות האנרגיה האירופיות
בדו"ח החדש שלה.Financing for a Zero-Carbon Sector in Europe ,
לחברות החשמל אין את המשאבים הכספיים הנדרשים ,מסביר סין קידני ,אחד ממחברי הדו"ח ויו"ר
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 ,(CBI) Bonds Initiativeארגון ללא מטרת רווח המקדם השקעות בכלכלה דלת פחמן" .הדרך היחידה בה יוכלו
לעשות זאת היא באמצעות הוצאת נכסים מהמאזנים שלהן ושילוב משקיעים מבחוץ" ,הוא מבהיר.
ל'מפת הדרכים  "2050של  ,EFCשזכתה אשתקד לחשיפה אדירה ועדיין נחשבת כאחד מהדוחות המקובלים
באירופה בנושא מדיניות שינוי האקלים ,היה מסר אופטימי" :כן ,אנו יכולים וזה אפשרי מבחינה טכנית וכספית לעבור
תוך  4עשורים למערכת אנרגיה נטולת פחמן באירופה" .כך שתיאורטית העתיד נראה ורוד ,והשאלה היחידה היתה
איך להפוך את התיאוריה למעשה? ,ובעיקר ,איך ניתן לגייס את ההשקעות העצומות הנדרשות להקמת מערכות ייצור
והולכת חשמל ירוקה .ללא השקעה כזאת החלום "דל הפחמן" לא יהפוך למציאות.
דוח מעקב של  EFCשיצא לאור בימים אלו מטפל בסוגיה זאת .הדו"ח החדש ,המציג ממצאים מתהליך התייעצות
נרחב עם הקהילה הפיננסית ,פותח במה שנהפך כעת לנחלת הכלל :חלום הכלכלה הירוקה הניצב בפני בעיית פערי
מימון  ,או במילים אחרות ,מערכות האנרגיה המתחדשת ומערכות דלות פחמן הן במידה רבה עתירות הון .ההוצאות
התפעוליות נמוכות ) הן אינן צורכות דלק( אך ההשקעות בהקמתן גדולות מאוד.
לפי אומדן שערכה  EFCיידרשו ב 15 -השנים הבאות השקעות של  1.3טריליון אירו במערכות ייצור והולכת חשמל,
כפול מאומדני ההשקעה ההיסטוריים ,אך המצב הכלכלי יקשה על גיוס השקעות בסדרי גודל כאלו.
חברות החשמל לא יוכלו לגייס הון בהיקפים כאלו בכוחות עצמן" .אין די הון זמין לשחקנים הפעילים במערכת
הנוכחית של מגזר החשמל שיוכל להתמודד עם היעדים של אפס פחמן" ,מציין הדו"ח .חברות החשמל הן השחקניות
העיקריות שיכולות להתמודד עם נכסים יצרניים מורכבים בהיקפים גדולים ,כמו מיזמי רוח ימיים ותחנות כוח גרעיניות,
אך הן אינן יכולות לממן מיזמים אלו מהמאזנים שלהן.
רוב ההון שלהן מושקע בנכסים לא נזילים שאינם יכולים להתממש בקלות לצורך מימון השקעות חדשות .חברות
חשמל רבות נאבקות לשמור על דירוג האשראי שלהן ,המקשה עליהן לגייס הון.
המשמעות היא שחברות החשמל יאלצו לשנות את דרך ההתנהלות שלהן ,ולהפוך מבעלות נכסים למפעילות נכסים.
"במצב הנוכחי חברת חשמל המקימה תחנת כוח פחמית מכניסה אותה למאזניה עד סוף אורך חיי התחנה ,וזו אינה

הדרך בה יש ללכת כדי להקים כלכלת דלת פחמן .יש לקחת את החברות כדי לבנות את הנכסים ,אך לוודא שהן
מורידות את הנכסים ממאזניהם באמצעות מחזור החוב )מימון חוזר(" ,מסביר מרטין ברוקהוף ,הממונה על תכניות
החשמל ב EFC -ואחד התורמים לדוח.
ברוקהוף מוסיף שנדרש שינוי בדפוסי החשיבה של חברות החשמל ,ומודה שאין זה בטוח שהחברות מוכנות לבצע
את המעבר" .אנחנו דיברנו עם כתשעה תאגידי חשמל ברחבי אירופה ,ובעיקר עם האנשים המתקדמים ביותר בכל
ארגון .נחוצה עדיין עבודת שכנוע רבה בתוך הארגונים הללו".
מימון חוזר למיזמים של חברות החשמל יצריך כניסה של משקיעים חיצוניים ,ואחד המסרים העיקריים של הדו"ח הוא
הצורך למצוא דרכים חדשות למשיכת טיפוסים שונים של משקיעים לתעשיית החשמל .אלו יהיו בדרך כלל משקיעים
מוסדיים ,כקרנות פנסיה או קרנות ממשלתיות ,שכרגע הינן בעלות חשיפה נמוכה למגזר החשמל.
הדוח מציין שבמובנים רבים הדרישות של המשקיעים המוסדיים תואמות באופן מושלם לתעשיית האנרגיה
המתחדשת .למשקיעים המוסדיים אופק ארוך להשקעה ,שמאוד מתאים לאורך חיי נכסי החשמל .הסיכונים
התפעוליים והעלויות נמוכים מאוד לאחר שהנכס החל לפעול ,הרווחים מובטחים לתקופה ארוכה והכול נתמך
בסובסידיות.
למרות זאת ,טעות גדולה להניח שמשקיעים מוסדיים ירוצו באופן ספונטני לממן את המעבר לכלכלה דלת פחמן,
מזהיר ברוקהוף .יש עדיין מכשולים רבים ,והמכשול הגדול ביותר הוא הפערים הגדולים בתקשורת בין הקהילה
הפיננסית לבין קהילת מעצבי מדיניות האקלים.
ברוקהוף מציין לדוגמה את המדינאים ,הנוטים לראות בקהילה הפיננסית קבוצה הומוגנית ,אך יש טיפוסים שונים של
משקיעים ,מנותני הלוואות ועד קרנות פנסיה ,המגיבים כל אחד באופן שונה לתמריצים.
משקיעים מוסדיים ,אומר קידני ,ישקיעו בתעשיית החשמל אך ורק אם השקעות אלו יהיו שוות ערך להשקעה באג"ח
קונצרניות בעלות סיכון נמוך ,וזו בוודאי אינה ההשקעה המתאימה .יש עדיין בעיות מעשיות רבות שצריכות להיפתר.
לדוגמה ,גודל העסקה עלול ליצור בעיה .הגישה של סוכנויות הדירוג כלפי מיזמים דלי פחמן גם היא חשובה .בנוסף,
משקיעים מוסדיים צריכים גם להבין טוב יותר את השוק ,לא תמיד יש להם את המומחיות הנדרשת להערכת
פרויקטים.
בכל הסיכונים האלו ניתן לטפל או לתמחר אותם לתוך ההשקעות ,סבורה  .ECFהסיכון היחיד שאינו יכול להיות נשלט
על ידי המשקיעים הוא הסיכון הפוליטי .שינויים במדיניות הינם בלתי צפויים ,ועשויה להיות להם השפעות בלתי
מוגבלות על רווחיות ההשקעות .דוגמה לכך היא ההחלטה האחרונה של ממשלת ספרד לקצץ בתמיכות הסולאריות
למפרע .דוגמה נוספת היא ההחלטה להשבית בהדרגה את תחנות הכוח הגרעיניות בגרמניה.
סיכון נוסף שהמשקיעים מבחינים בו הוא היוזמה האנטי פחמימנית באירופה הנדחפת על פי תחושתם ע"י בריסל ולא
על ידי המדינות השונות באיחוד .נראה למשקיעים שיש נתק בין שאיפות האיחוד האירופי לבין המדיניות של החברות
באיחוד.
בנוסף לכך ,האיחוד האירופי מצטייר כשביר ומאוד מורכב" ,מעשה טלאים של משטרים בעלי מדיניות שונה".
משקיעים לא בהכרח מעוניינים בשוק אחיד לגמרי ומושלם ,אך הם רוצים לראות "מסלול יציב ובר קיימא" עבור
השקעותיהם.

המדינאים ,אומרת  ,ECFצריכים ליצור מדיניות מסגרת לעידוד השקעות הון ,שתשכנע משקיעים מוסדיים להשקיע
בסקטור דל הפחמן .ל ECF-יש מגוון הצעות שהאיחוד האירופי והמדינות החברות יוכלו לקבל ,ממנגנון של ביטוח
סיכון פוליטי ,שיאפשר למשקיעים לבטח את עצמם כנגד סיכון של שינויים במדיניות ,ועד למודל של ערבויות לאשראי
ליצוא או "שוק אג"ח אקלימי".
הממשלות השונות יוכלו לפעול בשוק במישרין באמצעות מוסדות הנתמכים על ידן ,כמו 'בנק ההשקעות הירוקות
הבריטי' החדש' ,בנק ההשקעות האירופי' ) (EIBאו 'הבנק האירופי לפיתוח והקמה מחדש' ) .(EBRDבגרמניה פועל
 KfWשממלא פחות או יותר את אותן הפונקציות שממלא הבנק הירוק .בצרפת פועל  ,Caisse des Depotsאך
ביתר מדינות האיחוד אין מוסדות כאלו.
למעשה ,על הפוליטיקאים להרחיק לכת ולהציע יותר מערבויות פיננסיות למשקיעים המוסדיים ,אומר קידני .הם אינם
צריכים להירתע מתכנון תעשייתי .השינוי הרוחבי הנדרש בחברה יושג במהירות הנדרשת רק אם יהיה גיוס נרחב של
שחקנים שונים בחברה .השאלה היא כיצד לגייס אותם ובאירופה יש לנו הזדמנות טובה יותר לבצע זאת מאשר
בארה"ב ,רגליה קשורות בשל דעה קדומה המתנגדת לתכנון תעשייתי של הממשלה .שתיים מהתעשיות המוצלחות
ביותר בארה"ב ,התעשייה הביטחונית ותעשיית הנפט והגז ,חייבות הרבה לתכנון הממשלתי ,ובאירופה יש לנו
הזדמנות ליישם את הלקחים שנלמדו בתעשייה הביטחונית ובתעשיית הנפט וגז בארה"ב גם בתעשיית האנרגיה
הנקייה ,מבהיר קידני.
'קרן האקלים האירופית' ) (ECFהיא ארגון לא ממשלתי הממומן ע"י מוסדות צדקה פרטיים ,כמו 'קרן ארקדיה'' ,קרן
למימון השקעות בילדים' ועוד .מטרת הקרן היא "להניע את תהליך המעבר של אירופה למשק דל פחמן" ,במילים
אחרות" ,הפחתת פליטות גזי החממה ב 30% -עד  2020ולפחות ב 80% -ב.2050-
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