זרקור על השוק הסולארי
על ההאטה בשוק האירופי בעקבות הקיצוצים בתעריפי ההזנה וקשיי המימון מפצים שווקים חדשים בארה"ב
ובאסיה .הוזלת מחירי המודולים מגבירה את הביקוש ,והאיחוד האירופי לאנרגיה סולארית ) (EPIAמעריך
שהשוק הסולארי מחוץ לאיחוד האירופי יגדל ב 10,300 -מגה-ואט עד .2013
הכול התחיל ברגל ימין .ההשפעה של הכפלת תעריפי ההזנה לאנרגיה סולארית ברפובליקה הצ'כית ב 2006 -הייתה
מידית .הכושר הסולארי המותקן גדל מ 51 -ל 1,360 -מגה-ואט בשנים  ,2010 – 2007והשוק הצ'כי גדל בתוך שלוש
שנים בלבד מכמעט כלום לשוק הסולארי השלישי בגודלו בעולם.
עם זאת ,השתנה כעת לחלוטין המצב בגרמניה ,השכנה ממזרח .גרהרד טראבינק ,מנהל המשרד הצ'כי של ספקית
המערכות הגרמנית  IBC Solarאומר שהשוק הסולארי חסום כי מפעילי הרשת לא יאשרו תעריפי הזנה למערכות
פוטו-וולטאיות עד ספטמבר לכל הפחות .אין לדעת מה יקרה בסתיו .קביעת תקרה של  4.5מגה-ואט לשנה תבלום
לגמרי את השוק.
אם פראג תחליט נגד תקרה קשיחה ,תעריפי ההזנה שאושרו בדצמבר והופעלו באחד במארס יישארו בתוקף .על פי
תעריפים אלה ,רק מערכות סולאריות של עד  30קילוואט המותקנות על גגות יקבלו  0.30יורו לקוט"ש )קילוואט
לשעה( ואילו כל השאר ייאלצו להסתפק ב 0.24 -יורו לקוט"ש ,כמחצית מהתעריף הקודם.
בנוסף ,יש עוד בשורה רעה .מערכות סולאריות של יותר מ 30 -קילוואט שהותקנו ב 2009 -וב 2010 -יחויבו החל
מינואר במס בשיעור  26%מההכנסות במשך שלוש שנים .במילים אחרות ,הרפובליקה הצ'כית הפרה את הבטחת
תעריפי ההזנה ,והיא דורשת רבע מהכנסות המפעילים עד כה.
מגבלות במקום התרחבות
המתרחש בצ'כיה הוא חלק ממגמה רחבה יותר .תעריפי הזנה לאנרגיה סולארית ירדו כמעט בכל מדינות אירופה
שהנהיגו אותם ,ובאופן משמעותי היכן שהיקף ההתקנות יצא מכלל שליטה .לדברי גוץ פישבק ,אנליסט בבנק ,BHF
בפרנקפורט ,הממשלות לא העריכו נכון את קצב הצמיחה המסחרר של ייצור חשמל מבוזר.
צניחת מחירי המודולים ב 2010 -הזניקה כצפוי את הביקוש .האיחוד האירופי לאנרגיה סולארית ) (EPIAמעריך
שהיקף ההתקנות הסולאריות החדשות ברחבי העולם הוכפל ויותר אשתקד לכמעט  17אלף מגה-ואט .המצב הזה
הגדיל את עלויות המימון.
ברוב המדינות מגיע המימון מהיטל על מחיר החשמל שמשלמים הצרכנים ,שיטה המבוססת על החוק הגרמני
לאנרגיה מתחדשת ) .(EEGבגרמניה ,לדוגמה ,העלתה הצמיחה הסולארית המהירה את ההיטל מ 2.05 -סנט ל-
 3.53סנט לקילוואט ,ועוררה ביקורת חריפה על יוקר האנרגיה המתחדשת.
התעריפים הנמוכים יגבילו מעתה ואילך את ההתקנות החדשות ל 3,500 - 2,500 -מגה-ואט בשנה .תעריפי ההזנה
קוצצו פעמיים אשתקד וקיצוץ של עד  15%מתוכנן הקיץ .הקיצוצים האלה צפויים להאט את הביקוש ,אבל אין זה
בטוח כלל .יש אנליסטים שצופים אפילו גידול ב 2011 -בגלל הצניחה במחירי המערכות.
במדינות אחרות נוקטים גישה קשוחה אף יותר .ממשלת ספרד ,למשל ,גדעה באיבו כל ניסיון להוסיף כושר ייצור
סולארי מאז הוביל מימון נדיב להתקנת  2,708מגה-וואט ב .2008-ב ,2009 -קיצצו מגבלות על הפיצוי שיוענק
במסגרת תעריפי ההזנה ותקרה קשיחה של  500מגה-ואט בשנה להתקנות חדשות את השוק ל 17 -מגה-וואט,
והרמה הזו נשמרת כעת בקפדנות.
מדריד הודיעה בינואר שכל המערכות הסולאריות שהותקנו לפי התנאים ב 2007 -יקבלו תעריף משופר רק על חלק
מהתפוקה וייאלצו למכור את היתרה במחירי השוק .כדי להגביר את החיסכון בעלויות ,שתי המערכות הסולאריות
שהובילו את הצמיחה :מערכות קרקעיות ומערכות מסחריות גדולות על הגגות ,יקבלו תעריף נמוך ב 45% -וב,25% -
בהתאמה.
גם צרפת מפקחת על התרחבות השוק ,ושם נקבעה תקרה של  500מגה-ואט בשנה החל ב 10 -במארס  ,2011אם
כי פריז מטפלת במצב בצורה אלגנטית יותר מאשר צ'כיה וספרד .עוד לפני השעיית תעריפי ההזנה להתקנות חדשות
בדצמבר  2010לשם תכנון מחדש של המימון הסולארי ,קבלו מיזמים בהיקף של  3,300מגה-ואט היתר להתחבר
לרשת ולתעריפים משופרים .מאחר שבניית כושר הייצור הזה עשוי להיבנות בהתאם לתעריף הקודם עד דצמבר
 ,2012יש הצופים שהשוק הצרפתי יעבור את סף הג'יגה-ואט ב.2011 -

בהלה בבריטניה
גל ההתנגדות לאנרגיה סולארית הגיע גם לבריטניה ,אף שרק לאחרונה הציגה הממשלה תעריף הזנה אטרקטיבי על
פי הדוגמה הגרמנית .למרות זאת ,ממשלת בריטניה משנה את דעתה מאחר שהמיזמים המתוכננים ל 2011 -כבר
עברו את סף  169מגה-ואט במארס ,פי שניים יותר מהתחזיות של לונדון ,מסביר אוליבר טרייר ,מנהל פיתוח עסקי
במשרד האנגלי של ' .'IBC Solarלדבריו ,יש הקוראים לקצץ  70% - 40%מהתעריפים למערכות מעל  50קילוואט
כבר בתחילת אוגוסט .במקור היו התעריפים אמורים להיות בתוקף עד  ,2013ואז לעבור הערכה.
האנרגיה הסולארית באירופה נמצאת בנקודת מפנה .אלני דספוטו ,מזכ"ל האיחוד האירופי לאנרגיה סולארית
) ,(EPIAאומרת שהשוק האירופי עשוי להתכווץ ב 2011 -והמגמה עשויה להמשיך ב .2012 -האם האנרגיה
הסולארית מאבדת תנופה רגע לפני שהיא יכולה להיות תחרותית? התשובה היא  -לא.
למעשה סיפור ההצלחה הסולארי רק מתחיל .מזווית אחרת נראה שיש להתפתחות השוק האירופי צד חיובי :מדיניות
סולארית שקולה יותר יכולה לספק בסיס בטוח לצמיחה .גרמניה סוללת את הדרך עם הגרסה החדשה של חוק
האנרגיה המתחדשת ) (EEGשנכנסה לתוקף באמצע  .2010המימון מוקצה בצורה הגיונית כעת ,סבור סטיבן דהאן
מחברת המחקר  ,iSupplyומציין שהשוק הגרמני מואט בגמישות ועדיין נותר משמעותי.
איש אינו תולה תקוות גדולות באיטליה בגלל מדיניות המימון העמומה שלה ,אך השוק האיטלקי עשוי עדיין לצמוח
בקצב איטי ויציב לסיפור הצלחה אירופי .נראה כי חרף הקיצוצים ממשלת איטליה שינתה את עמדתה לטובה.
קיצוץ משמעותי בתעריפים מאז אפריל אשתקד ,בעיקר למערכות סולאריות גדולות ,מתפרש בקרב מומחים כהסכמה
ברורה לאנרגיה הסולארית .אחרי הכול ,היעד ל 2016 -זינק מ 8,000 -ל 23,000 -מגה-ואט ,מסביר סטיבן דהאן.
משמעות הדבר היא צמיחה שנתית של  2,000 – 1,500מגה-וואט בשוק הסולארי באיטליה.
צמיחה במקומות אחרים
השוק הסולארי בגרמניה ובאיטליה עדיין איתן ,אך על ההאטה בשוק האירופי מפצים שווקים חדשים בארה"ב
ובאסיה .האיחוד האירופי לאנרגיה סולארית ) (EPIAמעריך שהצמיחה הסולארית השנתית מחוץ לאיחוד האירופי
תשולש כמעט בשנים  ,2013 – 2010מ 3,500 -מגה-ואט ל 10,300 -מגה-ואט .בתוך שנתיים עשוי השוק הגלובאלי
לעקוף את השיא שנקבע ב.2010 -
ארה"ב תהיה הכוח המניע .פאולה מינטס מחברת המחקר האמריקאית  Navigate Consultingמעריכה שהיקף
ההתקנות החדשות בארה"ב יוכפל ל 2,000 -מגה-ואט ב ,2011 -בעיקר הודות לחברות החשמל בקליפורניה .חברות
החשמל משקיעות בחוות סולאריות גדולות ,מאחר שעליהן לייצר שליש מהחשמל ממקורות מתחדשים עד ,2020
בהתאם לחוק האנרגיה המתחדשת בקליפורניה .בגלל הוזלת מחירי הפאנלים מציע השוק הסולארי בדרום-מערב
ארה"ב אפשרות פיננסית מעניינת .בשיא הצריכה משלמת קליפורניה כמעט  0.30יורו לקוט"ש חשמל ,ותחנות כוח
סולאריות גדולות כבר מייצרות חשמל זול יותר.
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גם באסיה גובר העניין באנרגיה סולארית .לראשונה צפויות סין ויפן להתקין השנה מעל  1,000מגה-ואט .לפי פרנק
הוגוויץ' ,יועץ אנרגיה מומחה לסין ,אסון הטבע ביפן הוביל את ממשלת סין לשקול בכובד ראש שינוי ביעדי התוכנית
החמש-שנתית ה .12 -אמנם היעד הסולארי הלאומי לשנת  2015מסתכם כעת ב 5,000 -מגה-ואט בלבד ,אך כעת
דנים בהגדלתו ל 10,000 -מגה-ואט לכל הפחות.
היעד המקורי ל 2020 -של  20,000מגה-ואט עשוי לגדול ל 50,000 -מגה-ואט .הוגוויץ' סבור שכדי להשיג את היעד
תצטרך סין להתקין  4,500מגה-וואט בשנה ,מה שיהפוך את השוק הסיני לשוק הסולארי הגדול בעולם.
חברות אירופיות לא ירוויחו הרבה מהתרחבות השוק בסין .כריסטיאן ראת ,אנליסט בבנק  HSBCבדיסלדורף ,מסביר
שלסין וליפן יש תעשייה סולארית מקומית ואין להן עניין בייבוא ממדינות אחרות.
יהיה קשה לפרוץ גם לשווקים בצפון אמריקה .במחוז הקנדי המשגשג אונטריו ,לדוגמה ,מוגנות החברות המקומיות
מתוקף חוק המחייב שימוש בתוצרת מקומית .החוק מתנה את תעריפי ההזנה בשימוש ב 60% -רכיבים ושירותים
סולאריים שמקורם באונטריו .אם לחברה זרה יש עניין במיזם באונטריו ,עליה להשקיע שם במפעלים לייצור מודולים,
והסיכון הכרוך בכך גדול מדי לרוב החברות.
גם בארה"ב אין לחברות האירופיות הזדמנויות רבות .לחברות החשמל אין כל עניין בהקמה או בהפעלה של תחנות
כוח סולאריות .הן מעדיפות לקבל את החשמל הירוק מן המוכן ומשום כך הן חותמות על הסכמי רכישה עם ספקים
חיצוניים' .פירסט סולאר' ,החברה האמריקנית המובילה בשוק הקולטנים הדקים ,למשל ,כבר קיבלה מיזמים בהיקף
כולל של  2,200מגה-ואט בארה"ב .מגבלות שוק כאלו מונעות מראש הזדמנויות לחברות אירופיות.
לחברות האירופיות אין ברירה אלא למצוא שווקים חדשים ולהתמקד באלו שעוד נותרו באירופה .הבעיה היחידה היא
התוצרת הסינית ששוברת את מחירי השוק .נתח השוק של היצרניות הסיניות גדל במדינות כמו גרמניה ואיטליה.
ההתחרות מתעצמת עוד יותר בגלל הורדת תעריפי ההזנה שדוחפת את המשקיעים להעדיף רכיבים זולים כדי
להגדיל את הרווח.
יצרניות רבות השקיעו אשתקד בתחנות כוח סולאריות בהנחה שהביקוש ימשיך לגדול .כעת נמצאת הרחבת כושר
הייצור בעיצומה ואילו הביקוש צונח .רבות מתחנות הכוח אינן פועלות בכושר מלא .על פי חברת המחקר ,iSupply
כושר הייצור הגלובאלי יגדל השנה ל 30,000 -מגה-ואט והביקוש יהיה  21,700מגה-ואט בלבד .סטיבן דהאן צופה
תהפוכות רבות בשוק וסבור שרק חברות משולבות יחמקו מפגיעה.
לחברות שישרדו את הזעזועים האלו מצפים זמנים רגועים .מתיאס פאואר מבנק סרסין השווייצרי מאמין שהצמיחה
תשוב לאירופה בטווח הבינוני ,וסבור כי ככל שאנרגיה סולארית תהיה תחרותית יותר ,היא תהיה תלויה פחות
בהחלטות פוליטיות .החברות האירופיות מקוות גם שהביקוש המקומי בסין יגדל עד כדי כך שחברות סיניות יצאו
מהשוק האירופי .התקווה הזאת עשויה להתגשם אם המגזר הסולארי בסין ידמה למגזר הרוח ,שכן שוק הרוח בסין
נעשה זה מכבר לגדול ביותר בעולם.
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