מהמר על ירוק
וינוד קושלה סבור שקרנות הון סיכון זהירות מדי בהשקעות ירוקות .הוא משקיע בטכנולוגיות שסיכוייהן להיכשל
נאמדים ב 90% -בתקווה שאחת מהן תצליח .האם הגישה שלו מסוכנת מדי? אולי צודקים אלו הסבורים כי האצה של
הטמעת הטכנולוגיות הקיימות תוזיל את העלויות מהר יותר מאשר פריצות דרך טכנולוגיות.
וינוד קושלה ,מייסד חברת ההשקעות 'קושלה ונצ'רס' ) (Khosla Venturesבעמק הסיליקון ,טוען כי ארגוני הגנת
הסביבה "מנגנים בכינור בעוד רומא בוערת" ועוסקים בזוטות כגון לבקש מאנשים להרבות בהליכה ולהמעיט בנהיגה.
לדבריו מדובר על שינוי של  ,2% - 1%בעוד שאנו זקוקים לשינוי של  ,1,000%אם מיליארדי סינים והודים יאמצו
סגנון חיים מערבי עתיר אנרגיה.
במילים אחרות הוא מציע לזנוח את הטכנולוגיות הקיימות כמכוניות חשמליות ,טורבינות רוח ,תאים סולאריים
ורשתות חכמות .הן אינן מספקות 'מחיר הודו-סין' ,הכינוי שקושלה נותן למחיר המלא לצרכן בסין ובהודו .עד למחיר
כזה ,הכול משחק ילדים ,הוא אומר.
קושלה מתכנן להציל את כדור הארץ בדרך שונה לגמרי .הוא משקיע יותר מ 1 -מיליארד דולר מכספי לקוחותיו
במיזמים שהוא מכנה 'ברבורים שחורים' ,רעיונות עם פוטנציאל לזינוק טכנולוגי פתאומי שיקנה יתרונות עצומים
לסביבה ,גמישות לשינוי סדרי גודל ותגמולים מהירים .היכן המלכוד? קושלה צופה שתשע מתוך עשר השקעות כאלה
לא יישאו פרי.
לטכנולוגיות שמעניינות אותו יש  90%סיכוי להיכשל ,אבל אם הן יצליחו ,הן יחוללו שינוי קיצוני .תיק ההשקעות של
'קושלה ונצ'רס' נראה כמו רשימת מלאי באוטופיה אקולוגית :כור גרעיני נקי ,דיזל ממיקרואורגניזם ,מלט מפחמן
שלילי ,סוללות קוואנטום ,ומערכות להפקת מתאן ממרבצי פחם במעמקי האדמה.
כל אחד מהדברים האלה הוא בלתי סביר ,אבל כשיורים די פעמים למטרה ,סביר להניח שמשהו בלתי סביר יצליח.
איש לא צפה לפני עשור שיהיו  650מיליון בעלי טלפון סלולארי בהודו אלא רק  300מיליון איש עם נגישות לשירותים
ולמקלחות .איש גם לא צפה לפני חמש שנים את התפתחות הטוויטר .לדבריו אלו הם קווי המתאר של הברבורים
השחורים.
קושלה להוט לציין שהוא כבר לכד פעם ברבור שחור .באמצע שנות ה 90 -בזמן שעבד בחברת ההשקעות 'קליינר,
פארקינס קופילד ובאיירס' ,הוא השקיע  3מיליון דולר בחברת ההי-טק' ,ג'וניפר נטוורקס' ,שפיתחה ציוד תקשורת
מבוסס אינטרנט.
קושלה מציין כי כל חברות התקשורת הגדולות אמרו בזמנו שהן לעולם לא יעברו למערכות אינטרנט ,אבל ההשקעה
ב'ג'וניפר נטוורקס' הניבה  7מיליארד דולר בתוך שנים ספורות ,בעקבות הצלחת האינטרנט .קושלה מהמר כעת
שהשקעות סיכון עשויות לעשות קסמים בטכנולוגיות נקיות .הוא נוקט גישה של איש עסקים פרגמאטי ולא של נושא
דגל אקולוגי ואינו סבור ששינוי האקלים הוא עניין מוסרי אלא סיכון ,בדיוק כמו הפצת נשק גרעיני ,טרור או ביטחון
לאומי .לדבריו ,בעולם העסקים רגילים לקנות ביטוח.
פוליסות ביטוח בתחום הטכנולוגיה המתקדמת יכולות ללבוש צורות שונות .קושלה השקיע בחברות שמפתחות
מערכות אולטרה-יעילות למיזוג אוויר באמצעות ערבול על-קולי או כימיקלים מייבשים .הוא מממן את תהליך המסחור
של תאורה חסכונית ,את פיתוח הדור הבא של תאים סולאריים ואת הפיתוח של חומרי בנייה סופר-חזקים .אך גם
הוא משקיע את מרבית זמנו במציאת תחליף לדלק המסורתי ,כמו משקיעים אחרים שהוא שם ללעג.
החברה הצרכנית עדיין נשענת על כלכלת בנזין ,אומר קושלה ומברך על עליית מחירי הנפט ,כי היא תדרבן את
המעבר לדלק חלופי .הוא השקיע בכמה חברות ביוטכנולוגיה המנסות לקצר את תהליך היווצרות הנפט מצמחים.
התהליך הנמשך מיליוני שנים יימשך שעות ספורות בלבד' .אמיריס' ,שהונפקה בנאסד"ק ,מפתחת סולר באמצעות
אורגניזם מהונדס גנטית שיהפוך את הסוכר בצמחים לתרכובת ליצירת סולר.
אל תדברו איתי על סיכויים
'קיור' ,חברת הזנק אחרת ,מנסה לייצר תחליף דלק מבוסס תאית מפסולת אורגנית )כעץ וכעלים( הנקראת 'ריקרוד'.
חסידי הדלק הצמחי המופק מתאית מקווים לייצר אתנול בלי להתחרות על קרקע חקלאית עם יבולי מזון .קושלה
מעריך ש'קיור' יכולה לייצר כיום באמריקה חבית 'ריקרוד' בפחות מ 90 -דולר לחבית .לדבריו ,סיכויי הכישלון של
'קיור' לפני שלוש שנים נאמדו ב ,90% -אבל קרה הבלתי צפוי .תחזיות מבוססות על הנחות יסוד והתפתחות

הטכנולוגיה משנה את הנחות היסוד .הוא אינו מחשב את התמלוגים לעולם כי אם מתחילים בתחזיות על תזרים
המזומנים ,מאבדים את החדשנות ואת האינסטינקטים ולמעשה מתפשרים עם הממוצע.
איש לא יאשים בזה את קושלה .בגיל  20הוא הקים בעיר הולדתו ,דלהי ,חברה לשיווק חלב סויה להמוני הצרכנים
נטולי המקררים בהודו .כשהיוזמה נכשלה הוא פנה ללימודי ביו-רפואה ,הנדסה ועסקים .ב 1982 -הוא הקים עם
שותפים את חברת המחשבים 'סאן מיקרוסיסטמס' ,ממנה פרש לאחר ההנפקה הראשונה לציבור ב ,1986 -ועבר
לשוק ההון.
קושלה אינו מתנצל על התעשרותו תוך כדי סיוע לאוכלוסיות עניות בעולם ואינו חוסך ביקורת מהפעילות הסביבתית
של המערב .לדבריו מיזמי רוח הם בזבוז זמן ומכוניות חשמליות הן למעשה מונעות פחם ,כי מרבית החשמל באירופה
מיוצר בתחנות כוח פחמיות .ארגונים ירוקים משתמשים בשיעורי תמלוגים מלאכותיים ,בהנחות סמויות ובהשערות על
שינויים בדפוסי התנהגות .כל אלו הם לדבריו קשקושים חסרי ערך .
אמירות כגון אלה אינן תורמות לתדמיתו של קושלה בקרב תנועות ירוקות .ג'וסף רום ,עורך הבלוג המשפיע 'קליימט
פרוגרס' וחבר בכיר בארגון האמריקאי הירוק  ,Center for American Progress Action Fundסבור שהפתרון
לבעיות האנרגיה הוא הניגוד המוחלט לדרכו של קושלה .האצה של הטמעת הטכנולוגיות הקיימות תוזיל את העלויות
מהר יותר מאשר פריצות דרך טכנולוגיות.
אבל קושלה עומד מאחורי הברבורים השחורים שלו .הוא אומר שאנחנו משטים בעצמנו וחושבים שאם  5%מתושבי
סן פרנסיסקו או גרמניה העשירה יכולים להרשות לעצמם את הטכנולוגיה ,הרי שלשוק יש כוח משיכה .אבל רק
כשמכונית חשמלית תוכל להתחרות ב'טאטא נאנו' ,המכונית הזולה בעולם ,אפשר יהיה להגיע לסדרי הגודל הרצויים,
וזה דורש חידוש מהפכני בטכנולוגיית הסוללות .בהתאם לכך ,משקיעה 'קושלה ונצ'רס' בכמה מערכות לאחסון
אנרגיה ,כולל סוללות מוצקות יעילות במיוחד שעוקפות את הבעיה העכשווית בתאי ליתיום-יון.
הכול טמון בגיוון ,אומר קושלה ,ננסה כחצי תריסר סוללות .אם יזמים אחרים ינסו  30נוספות ,יהיה די בהצלחה אחת
כדי לשנות את החברה מן היסוד .השאלה אם משקיעים אחרים יהיו מוכנים להמר גם כן על טכנולוגיות עתידניות.
לבדו בדרך
למרות גיוס ההון המוצלח של 'קושלה ונצ'רס' והשקעה של  1.3מיליארד דולר ביותר מ 40 -חברות ,יידרשו עוד
מיליארדי דולרים ועוד הרבה חברות הזנק כדי לטפח להקת ברבורים שחורים .קושלה מעריך שיידרשו מאות
מיליארדי דולרים כדי להעביר את המשק האמריקאי לשימוש באנרגיה מתחדשת ,אבל נראה שקרנות ההון נמנעות
מהשקעות ירוקות.
לנוכח חשדנות התעשייה וזעם הירוקים החליט קושלה לגייס את טוני בלייר ,ראש ממשלת בריטניה לשעבר ,לתפקיד
יועץ ב'קושלה ונצ'רס' ,במטרה להקנות לחברה חזות דיפלומטית וגלובאלית יותר.
קשה להחליט כרגע אם קושלה ,הנהנה להיות יזם מתריס ומקורי ,הוא שוטה או חכם .הוא מנסה הרבה דברים
חדשים ,אוהב להמר ומאמין שכגודל הסיכון כן גדול ההצלחה .התעוזה של קושלה בכל הנוגע לכלכלה סביבתית
מעוררת ספקות ,אבל אם יתברר שהוא צודק ,החיפוש שלו אחר טכנולוגיה נקייה יוליד את הברבור השחור שהעולם
צריך.
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