הבשורה הגדולה של הקואופרטיבים הקטנים לאנרגיה נקייה בגרמניה
הקואופרטיבים לאנרגיה בגרמניה שילשו את מספרם מאז  2010ליותר מ ,600 -ומדי יומיים נוצר שם קואופרטיב
חדש לאנרגיה נקייה .מבנה הקואופרטיב הוותיק ומודל המעורבות גויסו כדי להרחיב את רשת ההולכה
הגרמנית .כ 80,000 -שותפים פעילים כיום בקואופרטיבים ,ויתכן שחברות החשמל הגדולות יאלצו לאמץ את
המודל.
בכנס הראשון אי פעם של קואופרטיבים לאנרגיה בגרמניה ,אמר פטר אלטמאייר ,השר להגנת הסביבה ,ליותר מ-
 400נציגי האגודות השיתופיות שהתכנסו ב 19 -בנובמבר בברלין ,כי לאור ההצלחה המדהימה של הקואופרטיבים
לאנרגיה בגרמניה הוא מעוניין להרחיב את המודל ממגזר האנרגיה מתחדשת אל מגזרי התחבורה ,החימום,
ההתייעלות האנרגטית וההולכה.
מודל האגודות השיתופיות בכלל והקואופרטיבים המודרניים לאנרגיה נקייה בפרט הוא מקור ההשראה של אלטמאייר
למעורבות ישירה של הציבור במימון ובתכנון ההרחבה והמודרניזציה של רשת החשמל הגרמנית – מרכיב מרכזי
ושנוי במחלוקת במדיניות האנרגיה .אנשים מעורבים ,כפי שניתן לראות בקואופרטיבים ,נוטים יותר להסכמה ,ציין
אלטמאייר ,שרמז להתנגדות הציבורית שמעוררת התוכנית להתקנת קווי מתח גבוה.
הקואופרטיבים לאנרגיה מאפשרים לאזרחי גרמניה לעסוק ישירות במדיניות האנרגיה .מודל האגודות השיתופיות,
שמקורו במאה ה ,19 -ייחודי בכך שהוא מספק אמצעים להתארגנויות מקומיות של אזרחים שאינם בעלי נכסים או
בעלי הון .הקואופרטיבים מאפשרים לאנשים שדעותיהם דומות לאגד את נכסיהם ולהשקיע בעסקים מסחריים
שמשרתים בדרך זו או אחרת את טובת הציבור .ההשקעה הראשונית הנדרשת בקואופרטיבים לאנרגיה אינה גבוהה
מ 50 -אירו.
מאפיין ייחודי נוסף הוא שההשקעה המזערית מקנה לחבר הקואופרטיב זכות הצבעה בתהליך קבלת ההחלטות .קולו
שקול לקולו של מישהו שהשקיע הרבה יותר .חברי הקואופרטיבים מעורבים בקבלת ההחלטות ,בתכנון ,בארגון
ולעתים אף בפעילות היומיומית של הארגון.
לדברי פטריק גרייכן מ'אנרגיוונדה אגורה' )'מדיניות אנרגיה ציבורית'( ,ארגון לא-ממשלתי שבסיסו בברלין ,החשיבות
של הקואופרטיבים ושל שגשוגם טמונה פחות בכמות האנרגיה שהם מייצרים ,שעד כה נאמדת ב 1% -בלבד מסך
המקורות המתחדשים ,ויותר במעורבותם של אנשים רבים כל כך .הם לוקחים את העניינים לידיים ולא מחכים
לפעולה מצד הפוליטיקאים .מדובר בסמכות שמגיעה מלמטה וזהו חידוש בתעשיית האנרגיה.
מחרוזת
 600הקואופרטיבים לאנרגיה נקייה בגרמניה ,עם  80,000חברים פעילים ,הם מחרוזת של קבוצות עצמאיות,
המורכבות מ 5 -עד מעל  4,000חברים ,המשקיעות במיזמים פוטוולטאים והידרואלקטריים ,בביו-אנרגיה ,בחימום,
בחוות רוח או בקוגנרציה של חשמל וחום .לפי מחקר שנערך מוקדם יותר השנה על ידי הקואופרטיב הגרמני ,DGRV
ארגון הגג של הקואופרטיבים בגרמניה ,ב 2011 -השקיעו הקואופרטיבים סכום כולל של  260מיליון אירו במיזמי
אנרגיה ) 800מיליון אירו לכל הפחות מאז .(2009
קואופרטיב טיפוסי מונה  160חברים .שני שלישים מהקואופרטיבים לאנרגיה מונים בין  50ל 200 -חברים .מעל 90%
מהחברים הם אנשים פרטיים ,והשאר הם חקלאים ) ,(3.5%פעילים מהמגזר הפרטי ) (4%ופעילים מוניציפליים
) .(1.5%ההשקעה הראשונית הממוצעת נאמדת ב 714 -אירו ,ואילו סך ההשקעה הממוצעת לחבר נאמדת ב-
 3,172אירו.
פטריק גרייכן סבור שהמשבר הפיננסי תרם לצמיחה של הקואופרטיבים .לדבריו קואופרטיב מהווה אופציה טובה
להשקעת חיסכון קטן במקום להפקידו בבנק ולקבל ריבית זניחה .המערכת הפיננסית כולה אינה נראית יציבה כרגע.
בקואופרטיב אפשר לקבל תשואה של  5% - 4%ולהיות מעורב במשהו מוחשי וקרוב לבית.
הקואופרטיבים לאנרגיה משקיעים כרגע את חלק הארי במתקנים פוטוולטאיים ,האפשרות היקרה פחות והפשוטה
יותר מבין הטכנולוגיות הנקיות להפקת אנרגיה .ההשקעה הממוצעת במיזם נאמדת ב 1.2 -מיליון אירו ,וכושר הייצור
הממוצע נאמד ב 440 -קילוואט פיק ) .(kwpלפי המחקר של  ,DGRVקואופרטיבים לאנרגיה פוטוולטאית מאפשרים
לאנשים שעושרם מוגבל להשתתף בייצור אנרגיה מתחדשת באזורי מגוריהם .המיזם מתחיל בדרך כלל בשיתוף
גורמים מוניציפאליים ,מוסדות ציבור ובנקים אזוריים .כך מתאפשרת לאנשים פרטיים גישה לשימוש בשטחי גגות של
מבני ציבור ,כמו גני ילדים ובתי ספר ,שאחרת חסומים בפניהם.

חליפות ועניבות
מבט במשתתפי כנס הקואופרטיבים לאנרגיה ובתגי השמות שענדו מגלה גיוון רב .חלק מ 400 -המשתתפים הגיעו
בלבוש מעונב ואחרים התהדרו בזקנים עבותים ובמכנסי ג'ינס .מרבית באי הכנס הגיע מכפרים ,עיירות וערים קטנות
בכל רחבי גרמניה.
יתרה מזאת ,חברי הקואופרטיבים מגיעים מכל קצווי הקשת הפוליטית .הכנס בברלין ,למשל ,נערך בחסות משרדו
של חבר הפרלמנט הנוצרי-דמוקרטי מבוואריה ,יוסף גופל .הוא סבור כי הקואופרטיבים דוגלים ברעיון האחריות
האישית ,מחזקים את המעמד הבינוני ,שומרים על חוסנה של הכלכלה האזורית ובכך עולים בקנה אחד עם הערכים
של המפלגה הנוצרית-דמוקרטית.
רבים מהקואופרטיבים המוצלחים יותר נמצאים בתהליך של הרחבת פעילותם ,מהלך רב משמעות הן למודל
הקואופרטיב והן להשלכותיו על מדיניות האנרגיה .רבים מהפעילים עושים זאת בזמנם החופשי ,אבל ככל
שהקואופרטיבים יגדלו והיצע הפעילות יגוון ישתנה המבנה שלהם והם ייעשו מקצועיים יותר והיררכיים יותר ,מסביר
בנג'מין דנמן מ'הסוכנות לאנרגיה מתחדשת' ,מכון לקידום אנרגיה נקייה בברלין.
'מורדי החשמל'
קואופרטיב שעבר את התהליך הזה לפני שנים הוא 'אלקריטיציטסוורקה שונאו' ,אולי הקואופרטיב המפורסם ביותר
בגרמניה לאנרגיה נקייה .הוא נמצא בשוליו הדרומיים של היער השחור ,סמוך לגבול השוויצרי .הקואופרטיב המכונה
בפי הגרמנים 'מורדי החשמל' רכש את רשת החשמל המקומית מחברת החשמל הכושלת בשנות ה 90 -והציע ל-
 1,700תושבי האזור חשמל לא-גרעיני ,בעיקר חשמל הידרואלקטרי .עד  2001רכש הקואופרטיב תחנות כוח
הידרואלקטריות ,חוות רוח ,ותחנות כוח במחזור משולב והוא מספק חשמל ל 15,000 -לקוחות בפריסה ארצית .כיום
יש לקואופרטיב  130,000לקוחות והא מספק גם גז ל 7,000 -צרכנים בבאדן וורטמבורג ,בבוואריה ,ובברמן .זהו
ספק האנרגיה הירוקה השלישי בגודלו בגרמניה.
רשת ההולכה של ברלין
הרעיון של השר אלטמאייר לגייס את מבנה הקואופרטיב ומודל המעורבות כדי להרחיב את רשת ההולכה הגרמנית
אינו חדש לגמרי .הצעד הראשון של קואופרטיב 'מורדי החשמל' היה רכישת הרשת המקומית .ישובים אחרים רכשו
את הרשתות או פשוט הקימו אותן ,כמו 'פלדהיים' ,בברנדנבורג הכפרית ,עוד דוגמה לקואופרטיב מוצלח.
עם זאת ,הקואופרטיבים הגרמנים לא עוצרים לרגע ואין לדעת עד לאן ירחיקו בסופו של דבר וכיצד ישפיעו על השוק
הקיים .אחת מארבע חברות החשמל הגדולות בגרמניה ,EnBW ,כבר נקטה מהלך הגנתי והחלה לשתף
קואופרטיבים בבעלות על חלק מהפארקים הסולאריים החדשים שלה בדרום מערב המדינה .ייתכן שזה המודל
שחברות חשמל אחרות ייאלצו לאמץ.
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