שוק אנרגיית הרוח בארה"ב מתפרע
מאות יצרני טורבינות וספקים נוהרים למדינת ההזדמנויות הבלתי מוגבלות ,היכן שהרשויות המקומיות מתחרות
בהענקת תמריצים מפתים למשיכת עסקים וזיכויי המס והמענקים ניתנים בנדיבות .אולם בעוד שיצרנים חדשים
מתחילים לפעול הצטמצם היקף ההתקנות החדשות עד כדי סכנת קריסה
אמרילו ,שבטקסס ,התברכה גם בתעשיות בלתי רגילות ,כיצרנית הנשק הגרעיני 'פאנטקס' ,וגם בעתודות ההליום
הגדולות בארה"ב ,אבל העיר גילתה עתה זירה כלכלית חדשה – אנרגיית הרוח .טורבינות רוח פועלות באזור עתיר
רוחות זה כבר מזמן ולכן אין טבעי יותר מהקמת תעשייה מתאימה ,או כך לפחות חשבו נבחרי העיר והציעו לכל דורש
אולמות ייצור.
הפיתיון נבלע במהרה' .אלסטום' תפתח באמרילו מפעל לייצור טורבינות ב .2011 -החברה הצרפתית הייתה בררנית
מאוד ובדקה  40אתרים פוטנציאליים ,אבל המתנה שהציעה אמרילו 5,000 ,ממ"ר של אולמות ייצור בחינם ,הכריעה
את הכף.
'אלסטום' נכנסה לעסקי אנרגיית הרוח ב 2007 -לאחר שהשתלטה על 'אקוטסניה' ,יצרנית טורבינות ספרדית .כדי
לייצר את טורבינת 'אקו  ,'100/110שכושרה  3מגה-וואט ,יורחב המפעל החדש בטקסס ל 10,000 -מ"ר .המפעל
יועיל לעסקים מקומיים ויוסיף  275משרות חדשות" .בכל מקום אנו משתדלים להשתמש במשאבים מקומיים" ,אומר
המנכ"ל ,אנדי גייסבוהלר ,ומסביר שרק קומץ רכיבים יגיע מאירופה.
חשוב לזכור כי עד לפני חמש שנים לא פעלו בארה"ב יצרני טורבינות מלבד 'ג'נרל אלקטריק' .הוואקום הזה מושך
יצרנים וספקים מכל העולם ,ואל היצרניות האמריקאיות והאירופיות מצטרפות גם יצרניות מאסיה .רשויות המדינה
והרשויות המוניציפאליות עורכות בינן לבין עצמן תחרות תמריצים כדי למשוך עסקים.
הנהירה הגדולה הורגשה בוועידת אנרגיית הרוח 'וינדפאואר' שנערכה במאי ,בדאלאס .בוועידה שארגן איגוד אנרגיית
הרוח ) (AWEAהשתתפו  1,400מציגים ו 20,000 -מבקרים .אחת היצרניות הגדולות שהציגו בתערוכה אפילו
הקימה חדר המתנה לספקים הרבים שחלקם התעניין בהקמת חברות בנות בארה"ב ,וחלקם נכנס למגזר הרוח בפעם
הראשונה.
 110%מימון
לחברות יש כמה דרכים מעניינות לחדור לשוק ,ו'אלסטום' היא רק דוגמה אחת' .בקמן-וולמר' מגרמניה תקים אף היא
מפעל בארה"ב .ברנד וולמר ,מנהל החברה להנדסת פלדה ,משבח את קבלת הפנים הידידותית וטוען שאין לה אח
ורע במדינות אחרות .המפעל יתחיל לפעול ב 2011 -באוסאולה ,ארקנסו ,ויספק מסגרות ורכיבי פלדה אחרים
ל'נורדקס' וליצרניות אחרות .התמריץ לפתיחת המפעל היה דומה  -שטחי ייצור בחינם וחיסכון ניכר בהשקעה
הראשונית בהתרחבות החברה לארה"ב.
אולריך קאמרר מ'קאנזלי רודל ושות' ,חברת ייעוץ המתמחה בהכנסת חברות גרמניות לשוק האמריקאי ,מסביר
שאפשר לגייס מימון גם עם הון עצמי קטן ,כי בארה"ב יש מדינות ורשויות מקומיות שמממנות את ההשקעה .הרשויות
השונות מתחרות בהיקף התמריצים ובטיבם וברור שקל להן יותר מאשר לחברה בינונית מאירופה לגייס מימון בנקאי.
במילים אחרות ,המגזר הציבורי מתווך בין הבנקים לחברה המייסדת במימון פרויקטים .במקרה של 'בקמן-וולמר'
הוענק מימון של  110%לשלב הראשון של ההתרחבות.
העיר אוסואלה היתה בעבר מרכז לייצור טקסטיל וסבלה מאבטלה חמורה .העיר נזקקה נואשות לעסקים ומקומות
עבודה אכן נוצרו .למרות התוכנית המקורית להקים מפעל קטן החליטה החברה להקים העתק של המפעל שלה
בגרמניה ,ובתוך חמש שנים תייצר  500משרות חדשות.
אייווה היתה מהמדינות הראשונות שזיהו את הערך הכלכלי של אנרגיית הרוח .המושל צ'ט קלבר תמך בתעשייה
במשך שנים והמחויבות שלו השתלמה .באייווה פועלות יותר חוות רוח בקנה מידה תעשייתי מאשר בכל מקום אחר
בארה"ב 9 :יצרניות טורבינות ,יותר מ 200 -ספקים ו 2,300 -מקומות עבודה .רק בטקסס יש יותר מקומות עבודה
בתעשיית הרוח ,בשל ריבוי המתקינים וטכנאי השירות.

רשת על )(Supergrid
טקסס היא המדינה המובילה בארה"ב בתחום אנרגיית הרוח ובשטחה הותקנו טורבינות רוח בכושר
ייצור כולל של  10,000מגה-ואט ,אולם ההתרחבות המהירה יצרה בעיה :כ 17% -מהחשמל שהופק
מאנרגית הרוח ב 2009 -לא נמכרו לרשת .קווי ההולכה פועלים במלוא כושרם ,וצוואר הבקבוק
הורגש תחילה בטקסס בשל הגידול המהיר שם .לאדי או'קנור ,שהציע להקים קו זרם ישיר שיזרים
חשמל מחוות הרוח הימיות למרכזי צריכה באירופה ,יש פתרון דומה שמיועד לארה"ב .קווי חשמל
שיותקנו מתחת לפני הקרקע ויזרימו חשמל מאזורים עתירי רוח כטקסס לאזורים מאוכלסים יותר.

קלבר למד בביקוריו באירופה שאין די בתמריצים לעסקים ויש צורך בחקיקה שתיצור שוק לטורבינות .ב2009 -
הוכחה המדיניות שלו כנכונה ,כשהובילה להתקנת כושר ייצור של  879מגה-וואט .באייווה מותקנים בסך הכול 3,670
מגה וואט ,ו 14% -מצריכת החשמל מופקים באמצעות אנרגיית הרוח  -השיעור הגבוה ביותר בין המדינות בארה"ב.
הגורם העיקרי להצלחת חלק מהמדינות היא החלת 'תקן האנרגיה המתחדשת' ) (RPSהמאפשרת לכל מדינה לקבוע
את יעדיה בקידום האנרגיות המתחדשות 27 .מדינות אימצו את המדיניות שהיא המניע העיקרי של חברות החשמל
לחתום על הסכמים ארוכי טווח לרכישת חשמל מחוות רוח .איש לא יזמין טורבינות לפני שישיג הסכמים כאלו.
במפתיע ,היה ג'ורג' וו .בוש החלוץ באימוץ חוקי האנרגיה המתחדשת ,בזמן כהונתו כמושל טקסס .בהנהגתו נקבע
ב 1999 -יעד להתקנת כושר ייצור של  2,000מגה-וואט עד  .2009בוש ,ידיד תעשיית הנפט ,עשה את הדבר הנכון
במקרה הזה ,אבל בשמונה שנות כהונתו כנשיא הוא לא נקט ולו יוזמה אחת למען קידום האנרגיה המתחדשת .לכן
אין הסבר להתלהבות הקהל בנאומו של בוש בכינוס אנרגיית הרוח 'וינדפאואר'.
הקהל הריע לשמע סיפוריו על טיוליו עם כלבו ,כנראה בזכות היתרון הביתי שיש לו בדאלאס .כעת ידוע לקהל שבוש
מתגורר בחווה אקולוגית שנשענת על מערכת גיאותרמית לחימום ולקירור .ריק פארי ,מושל טקסס ויורשו של בוש,
הגדיל בינתיים את יעדי האנרגיה המתחדשת ל 10,000 -מגה וואט עד  .2025דוגמה עכשווית לשאיפות הגדולות
לקידום אנרגיות מתחדשות היא קולוראדו שמתכננת להגדיל את נתח המקורות המתחדשים עד  2020מ 20% -ל-
.30%
יעד אנרגיה מתחדשת לכל ארה"ב
התמיכה של מדינות באנרגיות מתחדשות אינה תחליף ליעד לאומי .בתערוכת 'וינדפאואר' שנערכה אשתקד בשיקגו
ענדו כולם סיכות שקראו 'כן לתקן!' )`! ,(`RES Yesאבל קריאתם נותרה ללא מענה .תעשיית הרוח מנסה זה שנים
לקדם חקיקה בנושאי אקלים ואנרגיה ,שתקבע יעדים מחייבים לאנרגיות מתחדשות .מדוע יש חשיבות לחוק לאומי?
כי  27מדינות מציעות שטחים גדולים לחוות רוח רבות ,אך היזמים נתקלים בקשיים רבים במבוך החוקים והתקנים
השונים של המדינות השונות.
שילוב  20המדינות האחרות יעניק לשוק תנופה גדולה .מה שקובע בסופו של דבר הוא ההשקעות הבטוחות ,ביטחון
שרק וושינגטון יכולה לספק .בנוסף לתקן החשמל המתחדש ,גם זיכויי המס על ייצור אנרגיה מתחדשת שתוקפם יפוג
ב 2012 -מעוררים סימני שאלה .בכל מקום בו לא הוארך תוקף הזיכויים נרשמה צניחה בהשקעות ובמספר
ההתקנות.
שתי תופעות שונות מורגשות כעת בארה"ב .האופטימיות של תעשיית רוח המתפתחת נתקלת בשוק במבוי סתום.
מצד אחד יצרני הטורבינות וספקי החשמל חסרי תעסוקה ,ומן הצד האחר שחקנים חדשים נלהבים שרוצים לקפוץ על
הרכבת .ברבעון הראשון של  2010חוברו לרשת החשמל רק  500מגה-וואט לעומת  10,000מגה וואט בכל .2009
התחזית של חברת הייעוץ 'אימרג'נסי אנרג'י ריסרץ'' צופה חיבור של כ 7,000 -מגה-וואט עד סוף  .2010קאתי בליו
מאיגוד אנרגיית הרוח ) (AWEAמעריכה כי  2010לא תהיה שנה מוצלחת כמו  ,2009אבל מאמינה כי מדיניות
האנרגיה שתינקט בחודשים הבאים עדיין עשויה להשפיע על התוצאות.
 10ג'יגה-וואט שהותקנו ב ,2009 -בעיצומו של המשבר הכלכלי והפיננסי ,היו תוצאה של מיזמים שתוכננו ומומנו
בשנה הקודמת ושל תוכנית התמריצים הכלכלית שיזם ממשל אובמה בחוק 'ההתאוששות וההשקעה מחדש' .החוק
קובע שמימון מיזמי אנרגיית הרוח לא יעשה רק באמצעות זיכויי מס על ייצור אלא גם באמצעות מימון ישיר של 30%
מההשקעה .בחודשים האחרונים גברה הפופולאריות של מימון מסוג זה.
אם כן ,מדוע קרס השוק? לדיוויד בנסון ,שותף בחברת 'סטול רייבס' מסיאטל יש שני הסברים .ראשית ,המענק הכספי
אינו התחליף המושלם להלוואות ולהון עצמי כי הוא אינו מכסה את כל ההשקעה הנדרשת .יזמים רבים מתקשים
להשיג הלוואות מהבנקים ,ומעבר לכך רוב זיכויי המס על ההשקעות הוענקו למיזמים בשלבים מתקדמים של תכנון
וביצוע .הפער שייווצר בעקבות הנהירה למיזמים חדשים ישקף את התכווצות השוק ברבעון הראשון .לפי ניתוח של
'בלומברד אנרג'י פייננס' הושלם מימון של  6ג'גה-וואט מתוך  10ג'יגה-וואט שחוברו לרשת ב 2009 -כבר ב.2008 -
מאז הוכרז על חבילת התמריצים כמעט ולא מומנו מיזמי רוח על בסיס של זיכויי מס .אין זה מפתיע משום שהמשבר
הפיננסי דחק את שיטות המימון הישנות מהבמה .מיזמים פוטנציאלים חדשים אינם מרוויחים די בשל המשבר
הכלכלי .ללא רווחים ממילא לא משלמים מסים ,כך שאין צורך בזיכוי מס כדי להקל על נטל המס.
מגזר הרוח תולה עכשיו תקוות בנשיא ברק אובמה ,שיאריך את תוקף הסיוע הישיר מעבר ל 31 -בדצמבר .הדעה
הרווחת היא ששיא המשבר הפיננסי כבר עבר אבל המצב עדיין מתוח .מתחילת  2009נרשמה ירידה במחירים
בעיקר בשל הגז הטבעי הזול .חברות אנרגיה מגלגלות את מחירי הגז הזולים אל ספקי החשמל מאנרגיית הרוח,
ומקשות על מימון הפרויקטים ,מסביר בנסון .במקביל הוכפלה כמעט עלות ההקמה של מיזמי הרוח ,לפי מחקר של
'המעבדה הלאומית לורנס ברקלי' שפורסם ביולי.

מנתוני המחקר עולה שהעלות הממוצעת של  1מגה-וואט שהסתכמה ב 30 -דולר בשנים  2002עד  ,2005עלתה ל-
 60דולר ב .2009 -אחת הסיבות לכך היא שאיכות האתרים להקמת חוות רוח אינה מה שהייתה לפני חמש שנים.
היזמים צריכים להשקיע יותר בחיבור לרשת בגלל המרחקים הגדלים והולכים של חוות הרוח מרשת החשמל .יצרני
הטורבינות אינם יכולים להוזיל את מחירי הציוד והם מתמקדים בשיפור התפוקה באמצעים טכנולוגיים כהגברת
אמינות המכשור ,הארכת הכנפיים והגבהת הטורבינות.
ריאן וייזר ,מנהל המעבדה הלאומית ,סבור שיש צורך לנקוט מדיניות נכונה על מנת שאנרגיית הרוח תתגבר על
האתגרים שעומדים בפניה .הוא טוען שהחקיקה אינה תקיפה מספיק ,וכמו כל אנשי התעשייה הוא מצפה לחוק
ממלכתי שאפתני וארוך טווח .בשנה שעברה היה המגזר אופטימי יותר ,אך בינתיים מתעכבת החקיקה הסביבתית
בסנאט ובבית הנבחרים.
ג'רי מקנרני ,חבר קונגרס דמוקרטי המייצג את קליפורניה ,זוכר את המרדף אחר המשקיעים בשנות ה .80 -כיום
נחשבת תעשיית הרוח כתעשייה שהוכיחה את עצמה כעסק רווחי למשקיעים גדולים .היצרנים והספקים הרבים –
'אלסטום'' ,בקמן-וולמר'' ,סמסונג' ,ועוד ,בטוחים שהעסקים יתאוששו בקרוב.
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