קרנות להשקעה באנרגיה מתחדשת מתקשות לגייס הון
גיוס הון לקרנות השקעה פרטיות הוא עדיין משימה קשה ,בשווקים העיקריים מקצצים בתעריפי ההזנה ומיזוגים
ורכישות של חברות מגבירים את ההתחרות .הקרנות לא הציגו השנה ביצועים מרשמים ואלו שהחליטו להמשיך
בפעילותן ניצבות בפני אתגרים רבים
אין זה העיתוי הטוב ביותר להשיק קרן אנרגיה נקייה או לכהן כמנהל של קרן כזו ,אך נרשם שיפור במצב לעומת
השנה שעברה .הטיעונים בעד השקעה באנרגיה נקייה נשארו מוצקים ,גם אם ניכרת בחודשים האחרונים אווירה
שאינה אוהדת את הענף.
התחזית הכלכלית הכללית היא פחות אופטימית לעומת תחילת השנה .האיום של מיתון כפול )מיתון שבא לאחר
התאוששות קצרה ממיתון קודם( אולי נחלש ,אך חלקים גדולים מהכלכלה העולמית נמצאים עדיין בנסיגה .הארגון
לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח ) (OECDצופה ששיעור הצמיחה במדינות ה G7 -יקטן ל 1.4% -ברבעון השלישי,
לעומת גידול של  3.2%ברבעון הראשון ושל  2.5%ברבעון השני .לפי תחזית הארגון עלול שיעור הצמיחה לקטון ל-
 1%ברבעון האחרון.
האקלים המקרו-כלכלי השלילי הכה גם בשוק המניות ,ובעיקר במניות האנרגיה הנקייה התנודתיות .במחצית
הראשונה של השנה הצביע מדד  ,Wilder New Energy Global Innovationשעוקב אחר  88מניות אנרגיה נקייה,
על ירידה של  ,27.1%לעומת ירידה מתונה יחסית של  9.8%במדד 'מורגן סטנלי העולמי' ).(MSCI World Index
כתוצאה מכך ,קרנות המשקיעות בחברות ציבוריות )חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה( המתמקדות באנרגיה נקייה
לא הציגו ביצועים מרשימים .לפי סקר של 'בלומברג אנרג'י פייננס' השיגו  18קרנות של אנרגיה נקייה ,המנהלות
כספים בהיקף של יותר מ 100 -מיליון דולר ,תשואה שלילית ממוצעת של מינוס  24.4%במחצית הראשונה של
השנה ,ו 18 -קרנות המתמקדות בנושאי סביבה ושינויי אקלים השיגו תשואה שלילית ממוצעת של מינוס .17.1%
תנאים אלו אינם אידיאליים להשקת קרן חדשה.
הקרנות שהחליטו להמשיך בפעילותן ניצבות בפני אתגרים רבים ,והעיקרי מביניהם הוא לשכנע משקיעים זהירים
למסור את כספם .סימון דרורי ,שותף בקרן השקעות פרטית בתחום הטכנולוגיה הנקייה ושינוי האקלים ,אינו מגייס
עתה כספים ,וסבור שהמגייסים עומדים בפני משימה קשה.
נתח שוק מקל על הגיוס
קרנות השקעה פרטיות גלובאליות גייסו ברבעון השני רק  41מיליארד דולר ,לפי  ,Prequinירידה מהשיאים התלת-
חודשיים של  200מיליארד דולר ב 2007 -וב ,2008 -וסכום הגיוס הנמוך ביותר מאז השפל ב 2003 -שבא בעקבות
התפוצצות בועת האינטרנט .שחקנים רבים אולצו להתמודד עם התחייבויות נמוכות יותר של המשקיעים או לסיים עם
קרנות בהיקף קטן יותר מהיעד.
התפתחות חשובה אחת הקלה על גיוס הכסף לקרנות המתמקדות באנרגיה נקייה ,מציין דרורי" .בזמן שגייסנו הון
לקרנות ב ,2007 -גופי השקעה גדולים רבים לא הפנימו את נושא הטכנולוגיה הנקייה .כעת ,יותר גופים מעוניינים
להשקיע בקרנות הירוקות .ולכן ,תנאי הגיוס הקשים מהווים במידת מה משקל נגד לנתח השוק הגדול יותר של מניות
הקלינטק".
בתחילת ספטמבר הוכיחה חברת ההשקעות ההולנדית  DIFשניתן לגייס סכומים גדולים יותר ,כאשר השלימה גיוס
של  571מיליון אירו )  727מיליון דולר( לקרן המתמחה בהשקעות במיזמי תשתיות .הקרן מתכננת להשקיע כשליש
מהכסף במיזמי אנרגיה מתחדשת .יעד הגיוס המקורי עמד על  500מיליון אירו ,והסכום שגויס היה גדול יותר ממה
שצפו לפני חצי שנה" ,המשקיעים ראו שהנכסים שלנו הציגו בתקופת המשבר הכלכלי הכנסות מאוד יציבות" ,אמר
בראיון ,וים בלס ,שותף מנהל ב.DIF -
"עד לסוף השנה שעברה )אז גויסו  275מיליון אירו( מרבית ההשקעות נעשו ע"י קרנות פנסיה ומשקיעים פרטיים
הולנדים" ,אמר ולס" ,אולם מאז מגיעות ההשקעות בעיקר ממשקיעים בינלאומיים ,כקרנות פנסיה וחברות ביטוח
מדנמרק ,בריטניה ,שוויץ וצרפת" .חברת ההשקעות  DIFהודיעה שהקרן השנייה שלה תציע למשקיעים נכסי תשתית
אירופיים ,כולל מיזמים בשותפות פרטית-ציבורית ככבישים ,בתי ספר ובתי חולים ,וכן מיזמים סולאריים ואנרגיית רוח.
נראה שהתיאבון להשקעה במיזמי תשתית של אנרגיה נקייה פחת .אחת מהקרנות המעטות שהושקו בחודשים
האחרונים היא קרן בעלת הון התחלתי של  100מיליון דולר ,המנוהלת ע"י 'פייפר ג'פרי' וע"י חברת ההשקעות 'ניו
אנרג'י קפיטל פרטנר' )המתמקדת באנרגיה נקייה וקלינטק( שבסיסה בארה"ב .הקרן תציע למשקיעים מיזמי
תשתיות לאנרגיה נקייה.

באירופה נפגעו ההשקעות במיזמי תשתיות של אנרגיה מתחדשת בשל השינויים האחרונים במשטר הסובסידיות.
יזמי הקרנות נכנסים לשווקים חדשים על מנת לפצות על כך .הבנק הצרפתי' ,בי .אנ .פי .פריבס' ,לדוגמה ,מתכוון
לנצל  20%מכספי קרן  Clean Energy Partnersשהיקפה כ 450 -מיליון אירו ,להשקעה במיזמי ייצור חשמל
מביומאסה ,בעקבות החלטתה של ממשלת בריטניה להגדיל את התמיכה בתעשייה.
תעריפי הזנה )(feed-in tariff
שינויים במדיניות התעריפים מטרידים את המשקיעים ,אמר דרורי" .תמיד היינו מודעים לתלות של אנרגיה מתחדשת
וטכנולוגיה נקייה בתעריפי ההזנה ,אך עתה אנו מודעים לכך יותר מתמיד" .המדיניות הממשלתית עדיין מעודדת
השקעות רבות ,אך היא הססנית ומתפתחת באיטיות.
המשקיעים דורשים נראות וביטחון ,ויש שער ניכיון עבור אי ודאות .טייאה טן ,שותף במשרד עורכי הדין 'הרברט
סמית' ,צופה שהירידות בתעריפי ההזנה בשווקים המסורתיים של גרמניה וצרפת ,ואלו שאמורות לקרות בספרד,
יגרמו למעבר של יזמי קרנות מסוימים לשווקים חדשים כבריטניה ,שמפעילה מדיניות של אישורי התחייבות לאנרגיה
מתחדשת ) .(ROCהוא סבור שאין זה מפתיע שקרנות מתחילות לבדוק שווקים חדשים .אלו שעמדו בראש רשימת
הקרנות הסולאריות לפני שנה ,כבר אינן אטרקטיביות .תקנות  ROCהן אטרקטיביות יותר כרגע מתעריפי ההזנה.
האקלים בדרום אנגליה אינו שונה מהאקלים באזורים מסוימים בגרמניה ,אולם זה שוק שטרם נוסה וקרנות
המשקיעות שם יעמדו בפני שאלות מעניינות כעמדת הבנקים בנושא הלוואות למיזמים סולאריים ,והאם ימשכו
המיזמים את המשקיעים.
קולין לה דוק ,מנהל תיק בכיר בקרן 'קליימט סוליושנס' שהיקפה  683מיליון דולר ,מעמיד את הסערה הנוכחית
בפרספקטיבה .לדעתו יש תנודתיות בטווח הקצר בתחום הרגולציה ,אך איש אינו מטיל ספק בצורך באבטחת הספקת
האנרגיה ,ומכאן את הצורך באספקת אנרגיה מקומית .האתגרים לטווח הארוך מפצים על הבעיות שיוצרת התנודתיות
של הרגולציה .ניתן להיאבק בחוסר היציבות באמצעות פיזור הסיכון ,אולם אין זה אפשרי עבור כל הקרנות ,במיוחד
לא עבור הקטנות שבהן.
קרן 'ג'נריישן קליימט סוליושנס' מגוונת את השקעותיה במגוון תחומים כולל ייצור והולכה של אנרגיה מתחדשת
ויעילות אנרגטית ,אך גם בשירותים פיננסיים לשווקי הפחמן והאקלים .הקרן גם מפזרת את ההשקעות בין חברות
ציבוריות לבין חברות פרטיות ,אסטרטגיה שמסייעת לה להתגבר על האתגר הרציני הבא :שימוש בהון.
תחזית חיובית למיזוגים ולרכישות באנרגיה נקייה
כספי הקרנות אינם ההשקעות היחידות באנרגיה נקייה ומתחדשת ,גם חברות תעשייה החלו להתעניין בהשקעות
בתחום ,אומר לה-דוק' .סימנס'' ,בי.פי' ,'.אי ,בי .בי '.ועוד חברות ,בוחנות ביצוע רכישה אסטרטגית ומוכנות לשלם
תמורת הטכנולוגיה המתאימה .המיזוגים והרכישות בתחום מציעים יתרונות .הם תומכים באסטרטגיה של השקעות
בחברות דלות פחמן ומאפשרים שותפויות עם חברות גדולות ויצירת ביקוש למוצרים ולשירותים של החברות בקרן.
קרן 'קלין טק אקוויטי פאנד' של דרורי ,קרן ההשקעות המתמקדת באנרגיה נקייה ,מבצעת השקעות בטווח של - 5
 20מיליון אירו .בשנתיים האחרונות נמצא השוק במצב יציב יחסית ,חלק מהשחקנים נטשו ומספר הקרנות החדשות
ירד בכ .50% -יש הזדמנויות השקעה רבות ,אך חברות קלינטק טובות בעלות ערך מסחרי מוצעות במחיר עודף
)פרמיה( ויש הרבה מתחרים עליהן.
אסטרטגיה אחת להישרדות היא להתמקד בגומחה )נישה( שלך .קרן 'ונטוס ונצ'ור קפיטל טראסטס' ,המנוהלת אף
היא על ידי 'קליימט צ'נג קפיטל' ,מושכת משקיעים באמצעות רווחי הון והכנסות מדיווידנדים פטורים ממס בבריטניה.
הקרן משקיעה בחברות המקימות ומתפעלות מיזמי אנרגיה מתחדשת על היבשה בבריטניה" .יש מעט קרנות
הפועלות ברמה זו ",אומר המנכ"ל ,סטיב ריד" .קרנות השקעה אחרות אינן מתמחות בגומחת שוק מסוימת ,כמונו .יש
תחרות ,אך היא אינה צפופה בחלק זה של השוק".
אין ספק שקרנות מכל גודל וסוג עומדות בפני אתגרים מהותיים ,גם בתחום גיוס הכספים וגם בתחום ניצול ההון .לא
הכול פועל נגד הקרנות המרוצות מהשוק התוסס של מיזוגים ורכישות של חברות אנרגיה מתחדשת.
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