מלך השמש
מרוקו מותירה את שכנותיה מאחור ומקדמת את התוכנית הסולארית השאפתנית ביותר בצפון
אפריקה .המלך כבר נתן את הסכמתו לתוכנית הסולארית ,שתקזז צריכה של מיליוני טונות של נפט
גולמי בשנה במדינה שמייבאת  95%מצריכת האנרגיה שלה .יעד התוכנית הוא כושר ייצור סולארי של
 2,000מגה-ואט עד .2020

סוף מאי בקזבלנקה ,הבירה הכלכלית של מרוקו .לכל מקום שפונה מוסטפה באקורי בכנס הסולארי של
המגרב הוא מוקף מיד באנשים .הכלכלן בן ה 46 -מהעיר האוניברסיטאית מוחמדיה עומד בראש הסוכנות
הסולארית 'מאסן' ,ומשום כך מפקח על התוכנית הסולארית השאפתנית ביותר בצפון אפריקה .אורחי הכנס
מהמדינות השכנות מקנאים בבאקורי והאורחים מאירופה להוטים לדבר אתו כדי לסגור עסקאות .רשימת
הממתינים לפגישה אישית אתו ארוכה.
ידוע לכול שבאקורי קיבל אור ירוק מהצמרת .מלך מרוקו מוחמד השישי הציג את התוכנית הסולארית של
המדינה בנובמבר  ,2009בנוכחות שרת החוץ האמריקאית ,הילרי קלינטון ,ובפני קהל גדול ,והכריז
שלמרוקו יהיה כושר ייצור של  2,000מגה-וואט עד שנת .2020
לשם יישום התוכנית הוקמה 'מאסן' ,ולתפקיד נשיא הסוכנות הסולארית החדשה מונה איש סוד ותיק של
מוחמד השישי ,מוסטפה באקורי ,שכיהן קודם לכן בתפקידים בכירים במגוון מוסדות פיננסיים .עם הון של
 500מיליון דירהם ) 57מיליון יורו( 'מאסן' היא מיזם משותף בחלקים שווים למדינה ,לחברת החשמל
הממלכתית 'וואן' ) ,(ONEלקרן לפיתוח ע"ש חסן השני ולחברה המרוקאית לאנרגיה מתחדשת.

הבנייה תחל בשנה הבאה
'מאסן' תצטרך לגייס השקעות בהיקף  70מיליארד דירהם ) 8מיליארד יורו( כדי ליישם את התוכנית
הסולארית .באקורי יודע שמדובר בהרבה כסף ,אבל סבור שזו הדרך היחידה אל העתיד כי המטרה היא
לבטל את התלות בייבוא באמצעות אנרגיה נקייה.
התוכנית הסולארית תקזז צריכה של מיליוני טונות של נפט גולמי בשנה ,כמות לא מבוטלת במדינה
שמייבאת  95%מצורכי האנרגיה שלה בצורת חשמל מספרד ,או נפט וגז .התלות הזו מעוררת בעיות ,והן
צפויות להחמיר אם מחירי הנפט והגז ימשיכו לעלות וצריכת החשמל במרוקו תמשיך לגדול בקצב של 7%
בשנה .בנוסף לגידול המהיר באוכלוסייה ולתקוות לצמיחה כלכלית ,תורם גם הגידול בצריכת מי השתייה
לביקוש לחשמל מאחר שהתפלת מים היא הפתרון היחיד במקומות רבים.

מרוקו בונה על שמש ורוח
עד  2020מתכננת מרוקו להגדיל ל 42% -את נתח כושר הייצור ממקורות אנרגיה
מתחדשת בסל מקורות האנרגיה .יעד התוכנית הסולארית הוא  2,000מגה-וואט,
והתכנון הוא להתקין כושר ייצור בהיקף דומה של טורבינות רוח .הכושר המותקן של
אנרגיה הידרואלקטרית ,מקור האנרגיה המתחדשת הגדול ביותר עד כה ,יגדל גם הוא
ל 2,000 -מגה-וואט.
כושר ייצור החשמל המותקן במרוקו הוא  6,127מגה-וואט .עד  2020הוא צפוי לגדול
ל 14,000-מגה-וואט .ב 2009 -יוצרו במדינה  20,809ג'יגה-וואט/שעה חשמל14.2% ,
מהם ממקורות מתחדשים )  12.3%אנרגיה הידרואלקטרית ו 1.9% -אנרגיית רוח(.
ב 15 -השנים האחרונות השקיעה 'ואן' ,חברת החשמל הממלכתית של מרוקו ,מאמץ
רב בחיבור אזורים כפריים לרשת החשמל .ב ,1996 -רק ב 22% -ממשקי הבית
בכפרים הייתה תאורה חשמלית .בסוף  ,2009גדל שיעור החיבור לחשמל ל,96.5% -
לפי נתוני 'ואן'.
אנרגיה מתחדשת ממלאת תפקיד מרכזי בתהליך הזה 32,000 .כפרים חוברו לרשת
ומערכות סולאריות ביתיות הותקנו ב 3,663 -כפרים .מערכות סולאריות ביתיות הן
החלופה הזולה לחיבור כל נקיק ובקעה לרשת 150,000 .משקי בית כפריים מקבלים
חשמל סולארי מייצור מבוזר.

מרוקו מעוניינת ביותר מאשר ייצור חשמל .המלך מוחמד השישי מאמין שמיזמים גדולים מלווים במרכזי
מחקר במדבר יובילו ליצירת מקומות עבודה לעובדים מקצועיים .אין ספק שהאקדמאים הצעירים במרוקו
זקוקים לעתיד כזה.
המיזמים הסולאריים הראשונים מתחילים לקבל צורה .תחנות כוח סולאריות בכושר כולל של  500מגה-וואט
יותקנו בסביבות העיר אוארזאזט ,במרחק  200ק"מ מדרום למרקש .המדבר באזור הזה הוא עתיר השמש
ביותר בממלכה הצפון-אפריקאית.
ההצעות לסבב הראשון של המכרז להתקנת  125מגה-וואט ו 160 -מגה-וואט מוגשות כעת על ידי ארבע
קבוצות שנבחרו מתוך  19מועמדות .הודעה על ההחלטה הסופית תימסר בנובמבר .העבודות צפויות
להתחיל ביולי  ,2012ותחנת הכוח הראשונה תחובר לרשת לאחר  30 - 28חודשים ,לדברי באקורי.
במשך הזמן הזה יתקבלו הצעות נוספות לאוארזאזט .בשלב הראשון להקמת תחנות כוח תרמו-סולאריות
מסוג שקתות פראבוליות ,ובשלב השני להקמת מגדלי שמש )סוף  /2011תחילת  .(2012טכנולוגיית התאים
הפוטו-וולטאית הזולה יותר תטופל רק בשלב השלישי .החלטה זו מבהירה ש'מאסן' מתמקדת במיזמים
גדולים בהתאם להמלצות  ,Diiקבוצת חברות מובילות באירופה שפועלת במסגרת 'דזרטק' ,הקרן לחיבור
אנרגטי בין אירופה לאפריקה ולמזרח התיכון .לשלב השני יש למעשה רק מועמדת אחת ,מאחר שהחברה
היחידה באירופה שרכשה ניסיון בהקמת מגדלי שמש היא 'אבנגואה' הספרדית.
בין המועמדות לסבב הראשון נמנות 'סולאר מילניום' הגרמנית ,שהגישה הצעה בשיתוף עם 'אוראסקום 'IC
ו'אווניג סטיג'' .סולאר מילניום' היא חלוצת האנרגיה הסולארית-תרמית ) .(CSPהחברה שהקימה את שלוש
תחנות הכוח התרמו-סולאריות מסוג שקתות פראבוליות באנדאסול ,בדרום ספרד ,מספקת גם את השדה

הסולארי לתחנת הכוח המשולבת בקוראימט ,במצרים ,והתחילה במיזם הענק 'בליית' ,שכושרו  242מגה-
וואט ,בקליפורניה.

גם שלוש הקבוצות האחרות רכשו את ניסיונן בספרד .חברת הבנייה הספרדית  ACSשבסיסה במדריד
החלה את דרכה עם 'סולאר מילניום' ,אבל פנתה לפני זמן מה לדרך עצמאית ,והגישה הצעה בשיתוף עם
ספקית החשמל האיטלקית 'אנל'' .אבנגואה' ,שצברה מוניטין בהקמת מגדלי שמש בדרום ספרד ,מתמודדת
בשיתוף עם 'אביינסה ' ,'ICמיטצ'ואי' ומועצת החשמל הממלכתית ) (NECשל אבו דאבי .הקבוצה הרביעית
כוללת את ' ,ACWAאריאס  ,'ISוחברת ההנדסה הספרדית .TSK EE

מי ישלם את המחיר?
בנוסף ליכולת ולניסיון של המועמדות מתמקדת 'מאסן' גם בפרטים הטכניים ומעל הכול במחיר
לקילוואט/שעה )קוט"ש( שהן מציעות" .המשקיעים קובעים איזה החזר יספק אותם" ,מציין באקורי
בתמציתיות .המשקיעים מצדם אינם חושפים את הקלפים בין היתר מטעמי התחרות ,אבל לדברי אלכסנדר
ג'ייקובסון ,דובר 'סולאר מילניום' ,אין דרך לעקוף את הפער בין עלות החשמל הסולארי לבין התעריף לצרכן
במרוקו .הצרכן המרוקאי משלם כעת  0.05יורו לקילוואט חשמל .תעריף כזה אפשרי רק בתנאים של
הגבלת הוצאות תחנת הכוח לעלויות התפעול והתחזוקה לאחר שהמתקן הופחת במלואו ,לאחר 25 - 20
שנה של פעילות.
לשם השוואה ,תעריף החשמל התרמו-סולארי בספרד נע בין  26.8סנט ל 36.3 -סנט לקילוואט ,בהתאם
למצב השוק .כפי שציין דובר 'סולאר מילניום' ,אין ספק שהתעריפים במרוקו יהיו נמוכים יותר ,אבל בכל
מקרה קשה להשוות בין השווקים בגלל הבדלים ספציפיים .הוא מציין כי הטכנולוגיה זולה יותר כעת וגם
החשיפה לשמש במרוקו גדולה יותר.
לפי אומדני 'מאסן' ,ניתן להפיק  2,500קוט"ש למטר רבוע בשנה באוארזאזט ,שם יש  3,000שעות שמש.
לפי 'סולאר מילניום' ,התפוקה למטר רבוע באנדאסול שבדרום ספרד ,שם יש מספר זהה של שעות שמש,
היא  2,136קוט"ש ,על פי הנתונים שהתקבלו ב.2009 -
נושא נוסף הוא גודל המתקן .בספרד משלמים תעריף הזנה רק אם כל גוש מתקנים אינו גדול מ 50 -מגה-
וואט .כל גוש מתקנים קשור לטורבינה נפרדת ולקולט חום נפרד .המערכת במרוקו גדולה פי שלושה
ומסתפקת בטורבינה אחת ובקולט חום אחד ,ובכך מצמצמת את העלויות.
על אף כל זאת ,הפער בין מחיר החשמל לצרכן לבין עלות ייצור החשמל הוא משמעותי .מומחים אומדים את
הפער ב 10 -סנט )יורו( לקוט"ש" .חתמנו על הסכם לרכישת חשמל ל 25 -שנה עם חברת החשמל
הממלכתית של מרוקו 'ואן' כדי לספק ביטחונות לתכנון" ,אומר ראש 'מאסן' ,אבל אינו חושף את ההסכם.
דבר אחד ברור' ,ואן' לעולם לא תוכל לגלגל את עלות החשמל המדברי אל כתפי הצרכנים .זה נוגד את
המדיניות החברתית של המדינה המתפתחת.
באקורי מתנגד בתוקף לתעריפי הזנה ולתמריצים מיוחדים לטובת סיוע פיננסי מהבנק העולמי ומהקרן
לטכנולוגיות נקיות ) (CTFשלו' .מאסן' כבר ביקשה  200מיליון דולר מכל אחד מהמוסדות למימון השלב
הראשון וגם קבוצת הבנקים הגרמנית  KfWעשויה לסייע במימון .ובכל זאת יישאר הפער במחירים.
"הוספנו מימון בין-לאומי ו'מאסון' תשלם את השאר" ,מסכם באקורי את נושא המימון .החיים במרוקו יכולים
להיות קלים עד כדי כך כשמטפלים באחד המיזמים היוקרתיים של המלך .לא תהיה זו הפעם הראשונה
ש'ואן' תיקלע לקשיים כספיים ותחולץ על חשבון תקציב המדינה.
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