מחירי התאים הסולאריים ירדו והסובסידיות קטנו
מאז ינואר  2009ירד המחיר הסיטוני של התאים הסולאריים באירופה ב 43% -למרות הקיצוץ בסובסידיות,
תחילה בספרד ולאחר מכן בגרמניה .השנה הוכפל הביקוש ,אך בכל אחת מהשנתיים הבאות הוא צפוי לגדול ב-
 10%בלבד .הירידה במחירים תפגע ביצרניות התאים היקרים.

העתיד ,לפי  ,MiaSoléחברת הזנק מקליפורניה ,נפלט מפס הייצור בקצב של סנטימטר לשנייה בבנין אפור למראה
בעמק הסיליקון .למרות המיקום ,והעובדה שמרבית התאים הסולאריים האחרים עשויים מסיליקון ,התאים של
 MiaSoléשונים.
תהליך הייצור הייחודי של החברה מבוסס על ציפוי סרטי מתכת ברוחב של מטר ובעובי של מחצית השערה בשכבות
דקות של נחושת ,אינדיום ,גליום וסלניום ,שיחד ידועות כ .CIGS -מפס הייצור יורדים תאים סולאריים מסוג חדש,
יעיל יותר וזול יותר.
התאים הסולאריים שמשווקת עתה  MiaSoléממירים  10.5%מהאור שפוגע בהם לחשמל .הגרסה המשופרת
שמציגה יחידות בעלות ניצולת של  13%אמורה להיכנס לייצור בתחילת שנה הבאה .שיפורים נוספים ייצרו תאים עם
ניצולת של  ,15.7%המצליחים לסגור את הפער מול תאי הסיליקון הטובים ביותר ולעלות בטיבם על התאים של
'פירסט סולאר' ,היצרנית האמריקאית הגדולה בעולם של תאים סולריים ,המנצלת טכנולוגיה זולה אחרת.
לפי  MiaSoléמסתכמות הוצאות הייצור שלה בפחות מ 1 -דולר לכושר ייצור של  1וואט ,זול יותר מכל היצרנים
האחרים של תאי סיליקון וזול בהרבה מעלות הייצור של  ,Solyndraהמסתכמת ב 3 -דולר לוואט' .סולינדרה' היא
חברת  CIGSמתחרה שהשיגה ערבות גבוהה מממשלת ארה"ב למימון הקמת מפעל גדול.
ההסבר לסובסידיות הנדיבות לתעשייה הסולארית היה שעלייה בהיקף הייצור וצבירת ניסיון יביאו לירידה בעלויות
הייצור .במרבית שנות האלפיים לא נרשמה ירידה במחיר התאים הסולאריים בשל המחסור בסיליקון טהור והתמיכות
הנדיבות של ממשלות אירופה .אולם מאז ינואר  2009ירד המחיר הסיטוני של המודולים הסולריים באירופה ב,43%-
לפי  ,pvxchangeשוק שמתבצע בו מסחר און-ליין בין ספקים וקונים בתחום הסולארי.
הירידה במחירים תפגע ביצרנים היקרים ויצרניות זולות ויעילות כ MiaSolé -יפגעו בהם עוד יותר .ההאטה בביקוש
ללוחות סולאריים עלולה אף היא לפגוע ביצרניות התאים הסולאריים .השנה הוכפל הביקוש ,אך בכל אחת מהשנתיים
הבאות הוא צפוי לגדול ב 10% -בלבד.
הגאות בתאים הסולאריים הייתה בעיקר תופעה אירופית .ספרד ואח"כ גרמניה הגבירו את הביקוש באמצעות הענקת
"תעריפי הזנה" נדיבים לכל מי שייצר חשמל סולארי עבור הרשת .הסובסידיות בספרד קוצצו לאחר שנת .2008
הנדיבות הגרמנית ארכה זמן רב יותר .כתוצאה מכך ומירידת מחירי התאים הסולאריים ,הוכפל בשנה שעברה
הביקוש לחשמל סולארי ל 7,400 -מגה-וואט ,לפי חברת הייעוץ' ,גי.טי.אם ריסרץ'' .כשהשמש זורחת מספק החשמל
הסולארי כעשירית מצריכת החשמל של גרמניה.
אולם ,הכעס של צרכני החשמל בגין חשבונותיהם הגדולים מאלץ כעת את ממשלת גרמניה לקצץ בסובסידיות שלה.
בחודש ינואר יהיו הסובסידיות נמוכות ברבע לעומת תחילת  .2010פוליטיקאים במקומות אחרים מתבוננים ומפיקים
לקחים .ב 2 -בדצמבר דחה ראש ממשלת צרפת ,פרנסואה פילון ,את כל היישומים של תוכנית תעריפי ההזנה
למגזרים התעשייתי והמסחרי במדינה.
באיטליה ,השוק הסולארי השני בגודלו באירופה ,יקוצצו תעריפי ההזנה בשנה הבאה .יחד עם זאת ,השילוב האיטלקי
של שמיים שטופי שמש ומחירי חשמל קמעונאיים גבוהים יגרמו להמשך הגידול בביקוש לחשמל סולארי.
מרבית הגידול בביקוש צפוי לבוא מחוץ לאירופה .סין צפויה להפוך למשתמשת גדולה ,וגם יצרנית ויצואנית של תאים
סולאריים .בארה"ב צפויים להיבנות מתקנים סולאריים רבים .לפי 'גי .טי .אם ריסרץ'' ירחיבו הסכמי הרכישה שנחתמו
ע"י חברות החשמל האמריקאיות את כושר ייצור החשמל הסולארי של ארה"ב מ 214 -מגה-וואט כיום עד ל5,400 -
מגה-וואט ב.2014 -
חברות החשמל האמריקאיות עוסקות בהסכמי אנרגיה מתחדשת בעיקר מפני שהרשויות עומדות על כך ,אולם
השיפור ברווחיות הסולארית מקל על התהליך .טרוויס ברדפורד ,מביה"ס למינהל עסקים באוניברסיטה של שיקגו,
טוען שהמתקן הסולרי המתקדם ביותר במדינה שטופת שמש מתחרה בדרך כלל בהצלחה בתחנת כוח המגובה
בטורבינת גז חדישה ) (Peakerהנכנסת לפעולה רק כאשר הביקוש לחשמל מגיע לשיא .יחידות אלה המונעות בגז

טבעי בעיתות שיא הביקוש הן תחנות הדלק הפוסילי היקרות ביותר .למרות זאת ,ההתקדמות לרמה זו של תחרותיות
הינה צעד קדימה לתעשייה הסולארית.
הסיכון הנמוך והרווחים הצפויים מראש של המתקנים הסולאריים מושכים אף הם משקיעים חדשים' .סאן-פאואר',
המייצרת בעיקר תאים סולאריים יעילים ,הודיעה בסוף נובמבר שהחברה הבת של  ,NRG Energyחברת החשמל
'ניו ג'רסי' ,תממן הקמה של תחנת כוח בקליפורניה ,שכושרה  250מגה-וואט ,עסקה גדולה במונחי התעשייה.
כל זה מצביע על עתיד וורוד של האנרגיה הסולארית הזולה .היצרנים הזולים ביותר יוכלו בקרוב להתמודד ללא
סובסידיה עם מתחרות יקרות באתרים שטופי שמש .המשך הירידה בעלויות הייצור של התאים הסולאריים מבטיח
אתרים רבים יותר בהם יהיו התאים הסולאריים כלכליים כדלקי המאובנים ,ללא צורך בהצדקה ירוקה לקיומם.
)(The Economist 11.12.10

