להגדיר מחדש את עלות המעבר לירוק
הסובלנות הציבורית והפוליטית כלפי עלויות האנרגיה מתחדשת השתנתה מאז תחילת המשבר הכלכלי העולמי
ב .2008 -ממשלות עם מגבלות תקציב קיצצו את התמיכה במגזר האנרגיה המתחדשת וחששות הציבור
מהאמרת מחירי האנרגיה הפכו לנושא פוליטי .האם נוכל להרשות לעצמנו להמשיך ולסבסד אנרגיה מתחדשת?
מהו הצידוק העסקי לטכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת? שאלה זו הוצגה בדוח של חברת הייעוץ הבינ"ל 'בוז אנד
קומפני' במרס  .2011המענה לה נמצא בדוח עצמו המייעץ לחברות האנרגיה המתחדשת להישיר מבט ולבחון את
כושרן להתחרות בשוק המשתנה.
חצי שנה לאחר מכן הודיעה חברת הטכנולוגיה הסולארית 'סולינדרה' ,שבסיסה בקליפורניה,
על פשיטת רגל ופיטרה  1,100עובדים' .סולינדרה' פיתחה פאנלים סולאריים גליליים וקיבלה ב 2009 -סיוע של 538
מיליון דולר מהממשל .הסיוע היה חלק מתכנית התמריצים של הממשל בסך  862מיליארד דולר .נשיא ארצות הברית
ברק אובמה הילל בזמנו את החברה כדוגמה ומופת לסיוע ממשלתי שיוצר מקומות עבודה ירוקים.
פשיטת הרגל של 'סולינדרה' הובילה להטחת האשמות ולחקירת הסיוע ושאר התמריצים לאנרגיה מתחדשת ,שיצרו
אווירה בטוחה להשקעה ותחושה של בהלה לזהב .הממשל העניק ב 2010 -למגזר סיוע של  14.7מיליארד דולר.
הענקת חלק מהסובסידיות תסתיים בסוף  2012או  ,2013אבל התשלומים למיזמים שאושרו לפני תום המועד
ימשיכו לזרום.
הטבות מס נוספות ברמת המדינה אילצו את הצרכנים לשלם עד  50%יותר ממחיר השוק של חשמל המיוצר מגז.
השילוב של מענקים במזומן ונהלים חשבונאיים החזיר לחלק מהמשקיעים מראש  50%מהעלויות.
רפובליקנים בוועדת המסחר והאנרגיה בקונגרס פתחו בחקירת פשיטת הרגל של 'סולינדרה' ,והאשימו את
הדמוקרטים בכלל ואת ממשל אובמה בפרט בניסיון לסחור בהשפעתם .בממשל בוש הקודם דחתה ועדת האשראי
של משרד האנרגיה האמריקני את בקשת ההלוואה של 'סולינדרה' .הרפובליקנים טוענים שהמצב השתנה בגלל ג'ורג'
קייזר ,איש עסקים מאוקלהומה ואחד התומכים הגדולים במסע הבחירות לנשיאות של אובמה ,שהיה גם מתומכי
'סולינדרה'.
חוות רוח ימיות ועצמאות סקוטלנד
בזמן ששערוריית 'סולינדרה' ירדה מהכותרות בארה"ב ,החלה בריטניה לבדוק את תעשיית חוות הרוח הימיות
בסקוטלנד 25% .מהחשמל בסקוטלנד מיוצר ממקורות אנרגיה מתחדשת ,ובעיקר מחוות רוח יבשתיות.
המפלגה הלאומית הסקוטית ,הדוגלת בעצמאות סקוטלנד ,מקווה שעד  2020תוכל סקוטלנד לספק את כל צורכי
החשמל שלה בעצמה ,בעיקר באמצעות חוות רוח ימיות .אנרגיה מתחדשת בסקוטלנד ממומנת באמצעות חיובים
נוספים בחשבונות החשמל של כלל ציבור הצרכנים הבריטי .מדובר בתוספת של  6פני לקוט"ש מחוות רוח יבשתיות
ו 16 -פני לקוט"ש מחוות רוח ימיות ,על פי חברת הייעוץ 'רוברט ייטס' מאדינבורו.
באוקטובר אשתקד פרסם סניף לונדון של 'סיטיגרופ' דוח שלפיו האפשרות לעריכת משאל עם לעצמאות סקוטלנד
יצרה אי ודאות בקרב משקיעים באנרגיה מתחדשת .סקוטלנד תצטרך  46מיליארד ליש"ט בהשקעות חדשות להקמת
תשתיות כדי להשיג את היעד לשנת  2020ולייצר  100%מהחשמל ממקורות מתחדשים.
בהיעדר סבסוד מבריטניה ,מדובר בתוספת של  875ליש"ט בשנה לחשבון החשמל של כל משק בית סקוטי ,לעומת
חשבון של  650ליש"ט לשנה בממוצע .הדוח עורר בסקוטלנד מחלוקת פוליטית בעוד רעיון העצמאות הסקוטית מקבל
חיזוק מהשאיפה להפוך את סקוטלנד ליצואנית העיקרית באיחוד האירופי של חשמל מחוות רוח ימיות.
קיצוץ תעריפי ההזנה
הסובלנות הציבורית והפוליטית כלפי עלויות האנרגיה מתחדשת השתנתה מאז תחילת המשבר הכלכלי העולמי ב-
 .2008ממשלות עם מגבלות תקציב קיצצו את התמיכה במגזר האנרגיה המתחדשת וחששות הציבור מהאמרת
מחירי האנרגיה הפכו לנושא פוליטי.
ממשלת קנדה הסבירה בדצמבר אשתקד שהיא נסוגה מהסכם קיוטו לשינויי האקלים מאחר שיעדיו המחייבים יפגעו
בכלכלת קנדה.

קריסת 'סולינדרה' התרחשה בעקבות פשיטות רגל מתוקשרות של יצרניות פאנלים סולאריים אחרות ,כמו 'אוורגרין
סולאר' ,שבסיסה במסצ'וסטס ,ו'ספקטראוואט' ,שבסיסה בניו יורק ,שתיהן קיבלו תמיכה במסגרת חבילת התמריצים
של הממשל האמריקאי.
חברות אירופיות מתמודדות עם בעיות דומות .יצרניות הפאנלים והתאים הסולאריים הגרמניות' ,סולון' שבסיסה
בברלין' ,סולארוורלד' שבסיסה בבון ,ו'קיו-סל' שבסיסה בתאלהיים ,רשמו במחצית  2011ירידה ברווחים ובביקוש.
באמצע דצמבר  2011הגישה 'סולון' בקשה להגנה מפני פשיטת רגל.
ב 2010 -היה שוק הפאנלים הסולאריים בגרמניה הגדול בעולם ו'קיו-סל' הייתה יצרנית התאים סולאריים הגדולה
בעולם .שנה לאחר מכן לא מצליחה התעשייה להשיג צמיחה במגרש הביתי ,אפילו לא בעקבות ההודעה של ממשלת
גרמניה על השבתת תחנות כוח גרעיניות .את מקומן תופסות תחנות כוח גזיות ופחמיות.
תעשיית הפאנלים הסולאריים של גרמניה שגשגה לאחר שנת  ,2000כשברלין הבטיחה למשקיעים תעריפים גבוהים
מתעריפי השוק ,המכונים 'תעריפי הזנה' ,לתקופה של  20שנים לאחר ההתקנה .מדינות אחרות באיחוד האירופי
הלכו בעקבות גרמניה ,אבל הזמנים הטובים הסתיימו בסוף  ,2010עם המשבר בגוש האירו.
ספרד הודיעה על קיצוץ של  45%בתעריפי ההזנה ממיזמים סולאריים .גם גרמניה קיצצה את התעריפים בחצי
בתחילת  .2011ממשלת הולנד הודיעה בפברואר  2011על קיצוץ התמיכה באנרגיה מתחדשת מ 4 -מיליארד אירו
בשנה ל 1.5 -מיליארד אירו בשנה .ממשלת בריטניה הכריזה בסוף אוקטובר על קיצוץ תעריפי ההזנה מאנרגיה
סולארית מ 48 -פני לקוט"ש ל 21 -פני לקוט"ש.
תעריפי ההזנה בספרד ב 10 -השנים האחרונות יצרו גירעון של  20מיליארד אירו .במשך הזמן הזה מכרה הממשלה
לצרכנים את החשמל במחיר נמוך מעלויות הייצור .זה אילץ את חברות החשמל לרשום במאזניהן את הסבסוד כחוב
מדינה .לפי דוח שפרסם מכון אדם סמית מלונדון ,סבסוד האנרגיה הסולארית בספרד היה גבוה עד כדי כך שהשתלם
לחלק מהמיזמים הסולאריים להגביר את התפוקה באמצעות גנראטורים מונעי סולר )ר' טבלה(.
תמיכה ישירה באספקת חשמל ממקורות מתחדשים
באיחוד האירופי
סבסוד
סבסוד
בסנטים/קוט"ש
במיליוני אירו/שנה
2010
2001
2010
2001
המדינה
4.11
2.49
702
122
אוסטריה
2.70
2.70
55
27
בלגיה
3.87
4.19
499
273
דנמרק
3.13
3.13
814
112
צרפת
6.58
6.21
3,326
1,047
גרמניה
5.86
6.31
2,493
1,067
איטליה
5.69
1.98
679
59
הולנד
2.65
2.78
1,537
323
ספרד
1.28
1.89
220
100
שבדיה
1.45
1.73
547
96
אנגליה
מקורEurelectric :
סין אשמה בכול
חברות אנרגיה מתחדשת משני צדי האוקיינוס האטלנטי סבורות שסין אשמה בבעיות שלהן .סין הקימה תעשייה
סולארית כדי להגדיל את ייצוא ,וב 2011 -כבר השתלטו יצרניות סיניות על  60%משוק הפאנלים הסולאריים בארה"ב
ועל  55%מהשוק העולמי.
הדרבון לייצוא קיבל חיזוק מצניחת מחירי סיליקון מ 475 -דולר לקילו ב 2008 -ל 33 -דולר לקילו בלבד ב.2011 -
חברות סיניות כמו 'סאנטק'' ,יינגלי' ,ו LDK -שולטות בשוק .הבנק הסיני לפיתוח העניק הלוואות בסך  35מיליארד
דולר לשוק הפאנלים הסולאריים מאמצע  .2010עם זאת נשמעו באמצע דצמבר ספקולציות בשוקי המניות באירופה
שגם החברות הסיניות סובלות מירידה ברווחים.
מחאה בינלאומית נגד הסיוע המופרז הוביל לגל של איומים בתביעות משפטיות .ארה"ב חקרה את סבסוד תעשיית
הפאנלים והתאים הסולאריים בסין ,והטילה עליהם מכסי יבוא בשיעור  .250% - 50%בארה"ב חוששים שהיצרניות

הסיניות יעבירו את פעילותן לדרום קוריאה או לטייוון כדי לעקוף את מכסי היבוא .ממשלת סין חוקרת את סבסוד
תעשיית האנרגיה המתחדשת בארה"ב ועשויה לתבוע את ארה"ב בבית הדין של ארגון הסחר העולמי.
בינתיים מאיים גונטר אטינגר ,שר האנרגיה של האיחוד האירופי לתבוע את ממשלת בריטניה ,ולא אף מדינה אחרת
באיחוד האירופי ,בגלל ההחלטה לקצץ בסיוע למקורות מתחדשים.
סוכנות האנרגיה הבינ"ל קוראת להשקיע עוד כסף
הפסקת הסיוע או קיצוצו הוביל לביטול מיזמים רבים בארצות הברית ובאיחוד האירופי .לנוכח הירידה באמון
המשקיעים יצאה קבוצת הטכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת של סוכנות האנרגיה הבינ"ל בדצמבר  2011בקריאה
להגדיר מחדש את תפקיד התעשייה ביצירת מקומות עבודה במקום בהצלת הסביבה ,ולהגדלת הסיוע.
סוכנות האנרגיה הבינ"ל סבורה כי אנרגיה נקייה אינה עוד אסטרטגיה סביבתית בלבד אלא אסטרטגיה לפיתוח כלכלי
ברחבי העולם שיכולה לחלץ את העולם מהמשבר הכלכלי ,או במקרה של מדינות שלא נפגעו מהמשבר ,שוק חדש
לעידוד הצמיחה ולמיגור העוני .אולי נסתר מעיניה של סוכנות האנרגיה הבינ"ל שהמדינות והצרכנים אינם יכולים עוד
להרשות לעצמם נדיבות שכזו.
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