סחר הדלק בעתיד :מגמות וגורמים עיקריים
המשבר הפיננסי האחרון הביא להתמקדות גוברת בתוכניות ליצירת סוגי דלק באיכויות שונות ולשיפור נצילות
כלי הרכב ברחבי העולם .המאמר עוסק בגורמים העיקריים שיעצבו את הסחר העולמי בדלק לתחבורה בעשור
הבא ,והוא כולל סקירה על השפעת הרגולציה על התפתחות סוגי דלק חלופיים.
אנחנו עדים כיום לאחד מהשינויים המבניים החשובים ביותר בסחר הנפט העולמי .בשנתיים האחרונות יש
רציונליזציה כלכלית עצומה ברחבי העולם שממשיכה להשפיע על כלכלת המדינות השונות .המשבר הפיננסי יצר
מעורבות ממשלתית במגזר הפרטי ,רמות שיא של הזרמת הון ,קיצוץ חד בשיעורי הריבית ,עלייה באבטלה ,שינויים
בצריכה ובמבנה הסחר והבטחות להגברת הפיקוח .ההיסטריה שיצר המשבר תגרום לשינויים בדרכי המסחר בכלל,
ובסחר הדלק לתחבורה ,נושא המאמר ,בפרט.
השאלות על עתיד הסחר בדלק בעשור הבא הן שאלות אופייניות :מה יהיה עתיד התחבורה? האם תוכל להרשות
לעצמך לתדלק בבנזין רכב שטח שני? האם מנועי הבעירה הפנימית המסורתיים יוחלפו על ידי טכנולוגיה יעילה
וחכמה יותר שתתבסס על אנרגיה חלופית? האם המגבלות על הפליטות מהרכב ועל איכות הדלק יחייבו היעלמות
של סוגי הרכב המוכרים? וכן הלאה .מאמר זה דן בשטחיות בכמה מההיבטים הבסיסיים והמכריעים ביותר.
מאזן הנפט העולמי
הביקוש העולמי לנפט צפוי להסתכם ב 2009 -ב 84.9 -מיליון ח/י בממוצע ,וב 86.3 -מיליון ח/י בממוצע ב.2010 -
נתוני הביקוש בחודשים האחרונים בצפון אמריקה ובאירופה משקפים ירידה בביקוש.
הביקוש למוצרי דלק בארה"ב צפוי להסתכם ב 2010 -ב 18.8 -מיליון ח/י בממוצע ,עם גידול זניח בביקוש לבנזין,
סולר וקרוסין .ארה"ב היא עדיין הצרכנית הגדולה ביותר של דלקי מאובנים בעולם ,וללא ספק תמשיך להיות בעלת
השפעה עצומה על מחירי הדלק ,מרווחי הזיקוק ,האיזון בין הביקוש להיצע ועל תנועות הסחר ברחבי העולם .שיעור
הגידול בביקוש העולמי השנה צפוי להגיע ל 1.7% -ולהמשיך להיות מונע במידה רבה על ידי הכלכלה האסיאתית.
השלכות תקנות צריכת הדלק הממוצעת לחברה )(CAFE
לפני  1975עלויות האנרגיה היו קטנות ויצרני המכוניות לא נדרשו לבחון את ניצולת הדלק של המכוניות שיוצרו.
צריכת הדלק הממוצעת למכונית בארה"ב הייתה באותו הזמן כ 15 -מייל לגלון .בעקבות חרם הנפט הערבי בשנים
 ,1975 - 1973גדלה מודעות הצרכנים לעליית מחירי הדלק וב 1975 -אישר הקונגרס את תקני (Corporate
 (Average Fuel Economy-CAFEשחייבו את יצרניות הרכב האמריקאית לתכנן מכוניות חסכוניות יותר .תקני
 CAFEסללו את הדרך להתחרות בתעשייה על השגת נצילות דלק גבוהה יותר ,בליווי תלונות מרות של יצרני הרכב.
עד סוף  ,1985ירדה צריכת הדלק של המכוניות החדשות ל 25 -מייל לגלון בממוצע.
יצרניות הרכב התמקדו בתכנון רכב חסכוני ולפי כמה הערכות היו תקני  CAFEאמורים להקטין את צריכת הדלק ל-
 40מייל לגלון עד שנת  .2000עם ירידת מחירי הדלק באמצע שנות ה 80 -הקפיא ממשל רייגן את תקני ,CAFE
ומאז התנהל ויכוח תמידי אם יש לעדכנם .תקני החיסכון בדלק בארה"ב נטו לרדת ,אך ברחבי העולם ,בעיקר
באירופה וביפן ,נרשמה מגמת שיפור.
במאי  2009נרשמה פריצת דרך היסטורית כשהנשיא אובמה הכריז על קביעת תקנים חדשים לחסכון בדלק ולגזי
החממה .לפי התקנים החדשים ,על יצרני הרכב להשיג עד  2016צריכת דלק של  35.5מייל לגלון.
לתקנים האחרונים תהיה השפעה גדולה על תמהיל צריכת הדלק בשנים הבאות .עולה מפריצת דרך היסטורית זו
שלתקני צריכת הדלק הממוצעת לתאגידים יהיה תפקיד ראשי בשוק הדלק .האם נוכל להגיע לנקודה שבה צרכני
הדלק העיקריים בעולם יסכימו על תוכנית משותפת להשגת רמות ניצולת דלק גבוהות יותר?
השלכות התקן לדלק ממקורות מתחדשים )(RFS
התקן האמריקאי לדלק ממקורות מתחדשים קובע תוכנית מחייבת עד  2022להגדלת כמות הדלק המתחדש
בהספקת דלק לתחבורה .התקן מחייב הגדלת הספקת הדלק המתחדש ל 36 -מיליארד גלון לשנה עד  ,2022כשב-
 2010יש להגדיל את הכמות ל 12.95 -מיליארד גלונים ,עם פירוט כמויות לדלקי ביו מתאית ,לסולר המופק מביומסה
ולדלקי ביו מתקדמים.
דלק ) RBOBסוג חדש של בנזין נטול עופרת שאינו מכיל את הכימיקל  MTBEשהשימוש בו נאסר במדינות רבות
בשל היותו מזהם מי תהום( משווק בארה"ב מאז  ,2006וב 18 -החודשים האחרונים משווקת גם תערובת של אתנול
עם בנזין קונבנציונאלי ) .(CBOBהתפתחויות אלו הן בעיקר תגובה לתקני .RFS

באירופה הושלמו תוכניות המחייבות מהילה של עד  5%אתנול בבנזין ,ומתקיימים דיונים בנושא גם בשווקים אחרים
כדרום-מזרח אסיה והודו ,שבהם עומדים להנהיג מהילת אחוז קבוע של אתנול בדלק לתחבורה.
התוצאה של חדירת האתנול לדלק לתחבורה הינה תחליף שלא בהכרח מבוסס תמיד על כדאיות כלכלית .השלכות
אחרות ,כעליית מחירי התירס וההשפעה על שרשרת אספקת המזון ,גורמות לתגובות חברתיות ולפיכך פוליטיות.
למרות זאת ,דלק האתנול קיים ויישאר בשוק ,והוא צפוי לשנות את הסחר בדלק המסורתי.
ברמות הביקוש הנוכחיות ,לדוגמה ,יגרום יישום מלא של התוכנית המחייבת מהילת  10%אתנול בבנזין במדינות ה-
 OECDבצפון אמריקה ובאירופה לשחרור די בנזין להספקת יותר מ 50%-מהביקוש הנוכחי של סין והודו יחד.
בתמצית ,זו ההשפעה של תקני  CAFEו.RFS -
קל לדמיין את סביבת הסחר העתידית בה יגיע נתח דלקי הביו ל 25% - 20% -משוק הדלק העולמי ,וצריכת הדלק
של המנועים תגיע ל 80 – 60 -מייל לגלון בממוצע .במשקים המפותחים ישפיעו גורמים אלו על הביקוש לנפט גולמי
)שביסודו הוא חומר גלם בענף התחבורה( .אם ירד הביקוש לבנזין או לסולר ב 25% -בשל מעבר לדלק חלופי ,ואם
נוסיף  10% - 5%בשל טכנולוגיית רכב מתקדמת ,יעבור הדגש בסחר למדינות המתפתחות ,שם מחייב הגידול
בתמ"ג עוד אנרגיה ועוד דלק.
גיוון האנרגיה :דלקים חלופיים וטכנולוגיית רכב חדשה
להתקדמות בטכנולוגיית דלקי הביו צפוי תפקיד משמעותי במענה על הגידול בביקוש העולמי לדלקי תחבורה .המחקר
על דלקי ביו המבוססים על אצות נראה מבטיח ,והוא משך השקעות משמעותיות מהמגזר הפרטי .היתרונות של
טכנולוגיה זו כוללים החלפת הדלקים המסורתיים שתשפר את אבטחת הספקת האנרגיה ,הפחתת גזי החממה,
והחשוב ביותר ,מניעת שיבושים באספקות המזון בעולם.
המימן נחשב לדלק העתיד וממשלות ארה"ב ואירופה מעניקות לו תמיכה משמעותית ,אולם יש לפתור בעיות רבות
)ייצור כלכלי ,היקף הייצור ,אחסון ובטיחות( לפני שיוכל להפוך לתחליף לבנזין .יחד עם זאת ,פריצות טכנולוגיות אינן
אירועים צפויים מראש ,ולכל יצרניות הרכב הגדולות יש תוכניות לפיתוח תאי דלק .החדירה של דלקים חלופיים בשוק
צפויה בכל מקרה להיות הדרגתית ,והמחקר והנחת התשתיות יימשכו בעשורים הבאים.
ברזיל מהווה דוגמה טובה ליישום תוכנית לקידום דלק חלופי .הממשלה חייבה הוספת אתנול ב .1973 -השיווק של
כלי רכב מתודלקים ב 100% -אתנול החל ב 1979 -ושיווק הדלק ה"גמיש" ) (flex fuelהחל ב 2003 -עם נתח של
 3%מהמכוניות הקלות .ב 2009 -גדל נתח השוק ל.84% -
הצרכן הממוצע חכם כעת יותר ,הוא נהנה מחלופות רבות יותר ומתעורר לאחר תקופה של חוסר יציבות בכלכלה.
ניכרת מגמה ,בעיקר בארה"ב ,של העדפת כלי רכב חסכוניים על פני רכבי השטח זוללי הדלק .מגמה זו ניכרת
בבירור בנתוני המכירות של יצרני המכוניות בארה"ב ,ומשתקפת גם במקומות אחרים.
מסקנות לסיכום
הגורמים שצוינו לעיל הם בגדר סקירה שטחית על סחר הדלק בעולם .המשבר הפיננסי האחרון סייע למדינות המערב
לתמוך וליישם תוכניות שונות כ CAFE -ו ,RFS -דלק חלופי ,ועוד ,ובכך הודגש הצורך בהפחתת התלות בדלקים
המסורתיים .התנאים הגיאופוליטיים מעצבים את תהליכי הסחר בטווח הקצר והבינוני ,אולם הגידול בביקוש באסיה
ישנה בעשור הבא את תבניות הסחר העולמי ולמזרח הרחוק יהיה תפקיד משמעותי בעיצוב השווקים .תרחיש שבו
חוזי הנפט של  ICEאו  NYMEXמאבדים את תפקיד מובילי השוק ונגררים אחר שווקי המזרח לא יהיה מפתיע.
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