איך לפתור בעיה כהתייעלות אנרגטית
חיסכון באנרגיה יכול להקטין את ההוצאות ולהציל את האקלים ,אך באיחוד האירופי ניכר פיגור ביישום אמצעים
מתאימים .צריכת האנרגיה הראשונית של האיחוד יכולה לקטון בשני שלישים עד  ,2050אולם המבקרים טוענים
כי הפוליטיקאים והציבור לא פועלים בלב שלם לפתרון.
השהייה עשויה להיות הרסנית בשלב מסוים .פוליטיקאים ומומחים סביבתיים מציינים בלי הרף שכדי להגשים את
המעבר לאנרגיה מתחדשת אין די בהרחבת הייצור של אנרגיה ירוקה ,אלא יש לייעל את צריכת האנרגיה .ובכל זאת
נעשה עד כה מעט מאוד בתחום .זה נכון לא רק בגרמניה ,שם גרמו הטבות מס לשיפוץ וייעול אנרגטי של מבנים
למחלוקות בין הממשל המרכזי לממשלות במדינות השונות .בכל מדינות האיחוד האירופי נעשה מעט מדי לצמצום
צריכת החשמל.
העברת הדירקטיבה החדשה להתייעלות אנרגטית בפרלמנט האירופי בספטמבר רק מאשרת את המצב .ב2011 -
הבינו בנציבות האירופית שהיעדים שנקבעו שנים קודם לכן לא יושגו במדינות האיחוד והחליטו לנקוט בדרך חדשה.
הדירקטיבה היא צעד גדול קדימה ,אומר קלוד טורמה ,מתאם מדיניות האנרגיה ממפלגת הירוקים בפרלמנט האירופי.
"היא מספקת מסגרת חוקית להצהרת הכוונות הפוליטית ממארס  2007להתייעלות אנרגטית של  20%באיחוד
האירופי .כל מדינות האיחוד יצטרכו לקבוע יעדים לאומיים להתייעלות" .הוא מציין שדנמרק היא המדינה היחידה
שהשיגה את היעד .כל שאר המדינות פרט לה צריכות להשלים פערים .דנמרק רוצה למעשה להגדיל את יעדי
החיסכון בצריכת האנרגיה שלה ל 3% -בשנה.
האיחוד האירופי מנסה להשיג את יעדי  2020לצמצום הצריכה של אנרגיה ראשונית ב 20% -בהשוואה לתחזיות.
לשם כך נדרשות  27המדינות החברות להגיש לבריסל את היעדים הלאומיים עד אפריל  .2013אם יתברר שהמדינות
אינן בדרך להשגת היעד ,תיאלץ הנציבות האירופית לנקוט צעדים נוספים באביב  ,2014אומר טרנר.
הדירקטיבה כוללת גם צעדים מחייבים הנקראים 'תכניות חובה להתייעלות אנרגטית' ,שידרשו ממדינות האחוד לקבוע
מכסת חיסכון שנתית למשווקי אנרגיה בשיעור  1.5%מממוצע המכירות השנתיות לצרכנים בשנים .2012 - 2010
פירוש הדבר ,לדברי טורמה ,שגרמניה תצטרך להרחיב משמעותית את צעדי ההתייעלות שאימצה עד כה.
טורמה צודק לפי מחקר שערכה חברת הייעוץ 'אקופיס' .המחקר מצא שתוכניות המימון הנוכחיות בגרמניה צפויות
להפחית את הצריכה ב 0.7% -בלבד בשנה 0.8% .הנותרים הדרושים להשגת יעדי האיחוד משתווים לכמות החשמל
המיוצרת מדי שנה בעשר תחנות כוח גדולות .קרסטן פטרסדורף ,מנכ"ל 'אקופיס' בגרמניה סבור כי הפער בין היעד
של  1.5%למצב הנוכחי מצביע על הצורך הדחוף בפעולה.
זה תקף אף שגרמניה אינה צריכה להשיג להלכה את היעד של  ,1.5%לפי חישובי 'אקופיס' .בדרך לאישור
הדירקטיבה נאלצו הנציבות והפרלמנט להתפשר עם חלק מהמדינות .לדוגמה ,לזכות משווקי האנרגיה נזקפים צעדים
שכבר ננקטו או תכניות קיימות .במקום לאלץ את החברות להפחית את הצריכה יכולות המדינות לבחור להטיל את
העול על הצרכנים .ממשלת גרמניה במיוחד מקדמת את האפשרות הזו .לפי מחקר 'אקופיס' ,יעד החיסכון של גרמניה
בפועל הוא רק .1.125%
לדברי טורמה מדובר בביזיון .הקואליציה הליברלית שמרנית בגרמניה הודיעה על מעבר לאנרגיה מתחדשת אך אינה
מוכנה לספק את האמצעים להשגתו .הוא מציין כי צעדים הולמים בדירקטיבה של האיחוד האירופי יבוטלו בגרסת
 ,2016וכי עמדתה החצויה של גרמניה בנושא היישום סייעה למוסס את סעיפי ההוראות.
האבסורד בולט במיוחד בהתחשב בכך שחילוקי דעות על גובה יעדי התייעלות מסתכמים תמיד בכסף שקופת
המדינה עומדת כביכול להפסיד .אך מחקר מטעם משרד הסביבה הפדרלי שנערך במכון 'פראונהופר לחקר מערכות
וחידושים' ) (ISIמצביע על מצב שונה מאוד.
החוקרים מצאו כי יישום הולם של צעדי הייעול שהם זיהו עשוי להקטין את צריכת האנרגיה הראשונית של האיחוד
האירופי בשני שלישים עד  .2050הדבר יוביל לצמצום משמעותי בעלויות .ב 2050 -ייחסכו  500מיליארד יורו בשנה,
לדברי טוביאס בוסמן ממכון פראונהופר .הוא מוסיף כי במגזרי הבנייה והחימום יוכל האיחוד האירופי לחסוך 125
מיליון יורו בשנה רק במשקי בית פרטיים.
לאור זאת ,נראית המחלוקת סביב חוק להטבות מס לשיפוץ וייעול אנרגטי של מבנים מגוחכת במיוחד .החוק היה כבר
אמור לעבור באמצע  ,2011אך מאחר שהממשל המרכזי וממשלות המדינות לא הצליחו להסכים מי צריך לשלם על
מה ,הוא עדיין תקוע בוועדות המתווכות בין הבונדסטאג לבין הבונדסראט.

דחיית ההחלטה שוב בסוף נובמבר מראה איך נוצלה הגנת האקלים לצורכי תעמולת בחירות .שיעור ההתייעלות
האנרגטית של גרמניה נאמד ב 1% -בשנה ואף פחות מכך במקרים מסוימים .בממשלה עצמה אומרים כי 2%
הכרחיים להשגת יעדי האקלים של גרמניה .בעלי נכסים שתכננו להתקין חלונות חדשים או מערכות אינסטלציה
ממתינים לראות אם יהיו הקלות מס .הקיפאון בהחלטה על המימון הובילה לעיכוב משמעותי בשיפוץ מבנים .אין זה
מקובל על קורנליה זיהם ,מנהלת החטיבה להגנת האקלים והמעבר לאנרגיה מתחדשת בארגון הסביבתי
 .Deutsche Umwelthilfeלה ולארגון שהיא מייצגת ברור מה צריך לעשות .הממשל המרכזי והממשלות צריכים
להסכים על טיוטת החוק או להודות שהמשא ומתן נכשל ולהודיע שלעת עתה לא יהיו הקלות מס.
אבל בחירת האפשרות השנייה תרחיק את יעדי ההתייעלות של האיחוד האירופי עוד יותר ותוביל להחמצה כלכלית
ניכרת .הפסד ההכנסות ממסים מוגבל כעת כביכול ל 1 -מיליארד יורו ,בטיוטות החוק הראשונות או שלא נקבעו שום
מגבלות או שנקבע סכום של  1.5מיליארד יורו .בהתחשב במה שצריך לעשות 1 ,מיליארד יורו אינם הרבה .עד כה
שופץ בגרמניה אחוז מזערי של מבנים ,וכדי לשנות זאת צריך כסף .אבל לדברי קורנליה זיהם ,העלויות יקוזזו בקרוב
כי על כל יורו שייגרע מהכנסות המס הנובעות מייעול אנרגטי בשיפוץ מבנים יתווספו לכל הפחות  7יורו הכנסות
ממסים אחרים ,כגון מס סחר.
גם במגזרי התעשייה והמסחר המצב אינו בדיוק מושלם .הגישה המסורתית של מגזרים אלה לנושא ההתייעלות
האנרגטית מזכירה קצת את 'סינדרלה' ,כלומר ,הם מחמיצים אוצר של הטבות כלכליות .אבל החל ב 2013 -יחויבו כ-
 25,000חברות בגרמניה להקים מערכת לניהול אנרגיה בהתאם לתקן  ISO 50001כדי להיות זכאיות להקלות מס
על חשמל .עם כניסת המערכות האלה לשימוש בשנים  2015 - 2013עשויות העלויות לגדול בהיקף של  250מיליון
יורו .מנגד יוכלו החברות לחסוך עד  30%בהוצאות על אנרגיה .מומחים רואים פוטנציאל גדול בקיטור ,במים חמים
ובמערכות אוויר דחוס.
האם התייעלות אנרגטית לוקה בחסר היא כישלון אדיר ממדים של פוליטיקאים? כשהציבור אינו פועל מרצונו על
המסגרת הפוליטית לגבש כללים שיגנו על עתיד האקלים .קורנליה זיהם מודה שאין זה מחדל בלעדי של פוליטיקאים
או של הציבור .היא סבורה שארגונים סביבתיים לא פעלו מספיק בתחום ושואפת להפוך את היעילות האנרגטית
מנושא משעמם לנושא שיחה אופנתי ,ולגרום לאנשים לשוחח על דוד המים החמים שלהם כפי שהם משוחחים על
צריכת הדלק במכונית שלהם .במילים אחרות ,התייעלות אנרגטית צריכה להיות סקסית.
)(New Energy, 6/2012

