קיצוץ הסובסידיות מעיד על התבגרות האנרגיה המתחדשת
קיצוץ התמיכות הממשלתיות באנרגיה מתחדשת במדינות אירופה מעיד על התבגרות התעשייה שאינה זקוקה
יותר לתמיכה ציבורית ,כותבת מריה ואן דר הובן ,מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) ,(IEAבמאמר
שפורסם ב'יורופיאן אנרג'י .יחד עם זאת היא מתריעה שעל השינויים במדיניות הממשלתית להיות מתואמים עם
התעשייה וצפויים מראש.
תמריצים ממשלתיים סייעו לאנרגיה מתחדשת להפוך למגזר בעל הצמיחה המהירה ביותר בתמהיל האנרגיה ,אולם
מדינות רבות באירופה מקצצות כעת את הסובסידיות לאנרגיה מתחדשת .ייחוס הקיצוצים אך ורק להידוק חגורה
בעידן של מצוקה כלכלית מחמיץ את העיקר :האנרגיה המתחדשת מבשילה במהירות ואינה זקוקה יותר לתמיכה
ציבורית.
אנרגיית רוח ,אנרגיה סולארית ,אנרגיה הידרואלקטרית ומקורות מתחדשים אחרים אחראים לכמעט חמישית מייצור
החשמל ברחבי העולם ,והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה צופה שהנתח הזה יגדל לפחות ל 32%-עד .2035
למרבית הצמיחה גרמו עד כה תמריצים ממשלתיים ,שחלקם צריכים להישאר על כנם ,אבל יש לזכור כי התמיכה
הממשלתית באנרגיה מתחדשת מחווירה לנוכח עידוד השימוש בדלק פחמימני .ב 2010 -קיבלה אנרגיה מתחדשת
ברחבי העולם תמריצים כלכליים בהיקף של  66מיליארד דולר ,פחות מחמישית מהסובסידיות לדלק פחמימני
שהסתכמו ב 409 -מיליארד דולר באותה השנה.
אחת הצורות העיקריות של תמיכה באנרגיה מתחדשת באירופה היא מערכת תמריצים שמאפשרת ליצרנים ,כולל
משקי בית בודדים ,למכור חשמל לרשת במחיר מובטח .המימון מגיע בדרך כלל מהעלאת תעריפי החשמל לצרכנים.
תעריפי ההזנה האלה קיימים שנים רבות .הם סייעו לטפח מגוון רחב של מקורות אנרגיה מתחדשים ,כולל ביו דלק
ואנרגיית רוח יבשתית.
התמריצים פעלו היטב .אבל במקרה של פאנלים סולאריים ) ,(PVשמותקנים בקלות במשקי בית ובתי עסק ,הם
פועלים טוב מדי .תעריפי ההזנה הובילו לשגשוג שוק הפאנלים הסולאריים עד לכדי הצפת השוק בחלק מהמדינות.
הוזלת העלויות והתעריפים הקבועים הגדילו את רווחי המשקיעים על חשבון הציבור הרבה מעבר לצפוי.
תכניות התמריצים המקוריות צריכות היו להיות גמישות יותר מבחינת יכולת התגובה לשינויים במחירים ולכניסה
מבוקרת של משקיעים לשוק .כמו כן ,התקדמות טכנולוגית והתפתחות שרשרת האספקה ,לרבות עליית השוק הסיני,
הקטינה את העלות של טכנולוגיות כגון פאנלים סולאריים .בשווקים רבים מתקרבת הטכנולוגיה הזו במהירות
לתחרותיות במחירי החשמל לצרכן .בשעה שהתעשייה עוברת מילדות לבגרות ,הממשלות בעצם קוצרות את
הדיבידנדים מהתבגרות השוק על ידי קיצוץ התמיכה הציבורית.
הקיצוצים עשויים אם כך לאפשר תיקון במדיניות לוקה בחסר לנוכח קצב הפיתוח המואץ .ממשלתה של אנגלה מרקל
בגרמניה ,המובילה בעולם במתקנים סולאריים ,הציגה לאחרונה תכנית לקיצוץ של עד  30%בתמיכה באנרגיה
סולארית .בסוף ינואר השעתה ספרד כליל את תעריפי ההזנה .בריטניה ,איטליה ושוויץ מקצצות את התמיכה
בהתקנות חדשות.
השינויים במדיניות נחוצים ,אבל צריך לנסחם ולהציגם בדרך הנכונה ,ואסור שהם יהיו רטרואקטיביים .הבעיות
מתעוררות כשהשינויים נתפסים כסימן לחוסר יציבות ולחוסר ודאות .הדבר עשוי לפגוע בביטחון המשקיעים ,להגדיל
את עלויות המימון ולפגוע בתעשייה המקומית.
החוכמה היא לערוך תיקונים באופן זהיר ,סלקטיבי וחלק ,בשיתוף פעולה ושקיפות .השינויים צריכים להיעשות
בתיאום קפדני עם התעשייה ובעלי עניין אחרים ,שגם להם יש אינטרס לשמור על הסביבה ועל שוק בריא.
בגרמניה מתאמצים לעשות זאת בדרך זו בדיוק .גם תכניות לקיצוצים חד-פעמיים בעתיד צריכות להיות שקופות.
בריטניה ,למשל ,הזהירה שהיא שומרת לעצמה את הזכות להוריד תעריפים כל שישה חודשים ,בהתראה של
חודשיים.
עיקרו של עניין הוא שהקיצוץ בתעריפי ההזנה אינו מבטל את מדיניות האנרגיה המתחדשת .נהפוך הוא ,הקיצוצים
הם סימן לכך שכמה טכנולוגיות של האנרגיה המתחדשת עומדות בכוחות עצמן ויכולות להתקדם לשלב הבא בלי
להזדקק עוד לתמיכה ציבורית.
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