הגרסה המעודכנת של מהפכת האנרגיה
הוועדה האירופית לאנרגיה מתחדשת ) (ERECוארגון 'גרינפיס' עדכנו את התרחיש של עולם נטול פליטות
פחמן המבוסס על  100%אנרגיה מתחדשת .המסקנה :ההתקדמות מהירה מהצפוי
התחזית הראשונה של מהפכת האנרגיה שפורסמה בינואר  2007צפתה כי עד  2010יגדל כושר הייצור העולמי של
אנרגיה מתחדשת ל 156 -ג'יגה-וואט .מגזר אנרגיית הרוח כבר השיג את היעד הזה ב .2009 -אין ספק כי מהפכת
האנרגיה להצלת האקלים כבר יצאה לדרך.
הכדאיות הכלכלית של אנרגיה מתחדשת תמשיך להשתפר עם הפיתוח הטכני ,עם מחירי הדלק הפחמימני
הממשיכים לנסוק ועם קביעת ערך כספי לקיצוצים בפליטות הפחמן.
הוועדה האירופית לאנרגיה מתחדשת ) (ERECוארגון 'גרינפיס' העולמי פרסמו ב 7 -ביוני את מהדורת  2010של
מהפכת האנרגיה ,המתווה את הדרך למעבר כלל עולמי לשימוש בלעדי באנרגיה מתחדשת .התרחיש המעודכן כולל
שלושה תרחישים עד שנת  :2050תרחיש בסיסי ,תרחיש מהפכת האנרגיה עם יעד הפחתת פליטות פחמן דו-חמצני
מאנרגיה ב 50% -לעומת  ,1990ותרחיש מתקדם שיעדו הפחתה של  82%בפליטות פחמן דו-חמצני.
התרחיש המתקדם
מהי הדרך שתוביל להשגת ירידה כה תלולה בפליטות פחמן דו -חמצני? המיצוי של פוטנציאל ייעול השימוש באנרגיה
בתרחיש המתקדם יבטיח שהביקוש הסופי לאנרגיה יגדל רק במעט :מ 305,093 -פטה-ג'אול בשנה ) (PJ/aב-
 ,2007ל 326,476 -פטה-ג'אול ב ,2050 -לעומת  531,485פטה-ג'אול בשנה בתרחיש הבסיסי.
ירידה דרמטית זו היא תנאי מוקדם לגידול משמעותי של נתח האנרגיה המתחדשת במערכת הכללית של אספקת
האנרגיה .הירידה תפצה על הפסקת השימוש באנרגיה גרעינית והפחתת הצריכה של דלקים פחמימניים.
במגזר התחבורה יהיו יותר ויותר מכוניות חשמליות ,וחשיבות טכנולוגיית המימן שיופק באמצעות אלקטרוליזה מייצור
חשמל מתחדש תגדל .נתח האנרגיה הסופי של מכוניות חשמליות על הכבישים יגדל אחרי  2020ל ,5% -ועד 2050
ליותר מ .50% -התחבורה הציבורית תוסב בקצב גדל והולך להנעה חשמלית ,והתובלה היבשתית תעבור מן
הכבישים אל מסילות הרכבות.
השימוש הגובר בתחנות כוח משולבות חום  -חשמל ) (CHPיוביל להתייעלות במערכת אספקת האנרגיה ולניצול גובר
של גז טבעי וביומאסה .בטווח הארוך תוגבל הרחבת השימוש בתחנות הכוח המשולבות ,בשל הירידה בביקוש
לחימום והפוטנציאל הקיים להפקה ישירה של חימום ממקורות מתחדשים.
תעשיית החשמל תוביל את השימוש באנרגיה מתחדשת .ב 2050 -יגיעו כ 95% -מהחשמל ממקורות מתחדשים,
וכושר ייצור של  13,229ג'יגה-וואט יפיק  41,552טרה וואט/שעה של חשמל מתחדש .נתח נכבד מהחשמל שיופק
ממקורות תנודתיים כאנרגיית הרוח וכאנרגיה סולארית פוטו-וולטאית יספק חשמל לסוללות של כלי רכב חשמליים
ולהפקת מימן כדלק משני לתחבורה ולתעשייה .ניהול אסטרטגי של עומסים יקטין את כושר ייצור החשמל העודף ויאזן
את הספקת החשמל.
נתח האנרגיה המתחדשת בהספקת חימום יגדל ל 91% -עד  .2050הדלק הפחמימני יפנה את מקומו לטכנולוגיות
מודרניות ויעילות ,בעיקר ביומאסה ,קולטי שמש ,אנרגיה גיאותרמית ומשאבות חום גיאותרמי .באזורים עתירי שמש
ברחבי העולם יגדל הנתח של אנרגיות תרמו-סולאריות להפקת חום.
הפוטנציאל הגדול לייעול במגזר התחבורה ימוצה באמצעות המעבר מהכבישים אל מסילות הרכבת ,ועל ידי הגברת
השימוש בכלי רכב קטנים וקלים יותר .ייצור הביו דלק יוגבל בהתאם לזמינות של חומרי הגלם ,מכיוון שביומאסה
ניתנת ליישום בעיקר במתקנים נייחים .מכוניות חשמליות מונעות בחשמל מאנרגיה מתחדשת ימלאו תפקיד חשוב
יותר ויותר מ 2020 -ואילך.
ב 2050 -יספקו מקורות של אנרגיה מתחדשת כ 80% -מהביקוש הראשוני לאנרגיה.
עלות ותועלת
ההשקעה הגלובלית הנדרשת להפיכת התרחיש המתקדם למציאות נאמדת ב 18.2 -טריליון דולר ,כ 60% -יותר
מההשקעה הנדרשת למימוש התרחיש הבסיסי ) 11.2טריליון דולר( .ב 2030 -תתמקד ההשקעה בייצור חשמל
מדלק פחמימני בעיקר בתחנות כוח משולבות ובתחנות כוח גזיות.

ההשקעה השנתית הממוצעת בייצור חשמל בשנים  2030 – 2007נאמדת ב 782 -מיליארד דולר .החיסכון בהוצאות
דלק שיניב השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים )באנרגיה מתחדשת אין הוצאות על דלק( נאמד ב 6.5 -טריליון דולר,
או ב 282 -מיליארד דולר בשנה.
ברחבי העולם צופים שני התרחישים גידול במספר מקומות העבודה הישירים בתעשיית האנרגיה .תרחיש מהפכת
האנרגיה יוצר  10.6מיליון משרות חדשות ב ,2030 -כ 2 -מיליון יותר משרות מהצפוי בתרחיש הבסיסי .בשנים 2020
–  2030יתווספו כ 2 -מיליון משרות חדשות ,פי שניים יותר מאשר בתרחיש הבסיסי .התרחיש המתקדם יוביל ליצירת
 12מיליון משרות ,מהן  8.5מיליון בתעשיית האנרגיה המתחדשת לבדה .ללא הגידול המואץ של תעשיית האנרגיה
המתחדשת לא יגיע מספר המשרות במגזר האנרגיה ליותר מ 2.4 -מיליון .יישום של מהפכת האנרגיה יוביל ליצירת
 3.2מיליון משרות בתעשיית החשמל העולמית עד  ,2030גידול של .33%
פיתוח הטיפול בפליטות CO2
בעוד שהתרחיש הבסיסי צופה גידול של יותר מ 60% -בפליטות הפחמן עד  ,2050הרחק מהמסלול של פיתוח בר
קיימא ,התרחיש המתקדם צופה ירידה מ 27,400 -מיליון טונות בשנה ב ,2007 -ל 3,700 -מיליון טונות ב,2050 -
ירידה של  82%לעומת הרמה ב .1990 -הפליטות לנפש בשנה ירדו מ 4.1 -טונות לנפש ,ל 0.4 -טונות לנפש.
פליטות הפחמן מתעשיית החשמל יפחתו מאוד למרות הפסקת השימוש באנרגיה גרעינית והגידול בביקוש לחשמל.
בטווח הרחוק יפחתו אפילו הפליטות מתחבורה בעקבות התייעלות ,המעבר למכוניות חשמליות וגידול חד בתחבורה
הציבורית .מגזר התחבורה יהיה אחראי ל 42% -מסך כל הפליטות ב ,2050 -ולמרות הירידה המשמעותית ימשיך
להיות היצרן העיקרי של פליטות פחמן-דו חמצני ,ואחריו המגזר התעשייתי ותעשיית החשמל.
מהפכת האנרגיה מתווה מסלול טכנולוגי ברור שניתן ליישום רק אם תהיה חלוקה הוגנת של נטל ההשקעות הנדרשות
בחסות סוג של ממשל אקלים גלובאלי .על מנת להדגים אפשרות כגון זו נעשה שימוש במסגרת 'זכויות פליטת גזי
חממה' שפיתחו ארגון  Eco Equityומכון הסביבה של סטוקהולם ,כדרך להתאמת נטל הטיפול במשבר האקלים
ליכולת השונה של מדינות שונות.
במסגרת זו משוקללת ההשקעה הנדרשת לטיפול בגזי חממה על בסיס שילוב של מידת האחריות לפליטות וכושר
המימון .התוצאה של תחשיבים אלו היא שמדינות עשירות כארה"ב ,שגם אחראיות לנתח גדול מהפליטות ,ישקיעו
בקידום אנרגיות מתחדשות הרבה יותר מאשר מדינה כהודו .לפי מדדי האחריות וכושר המימון ,ארה"ב אחראית ל-
 36.8%מהשינויים באקלים .האם היא תיטול אחריות ותממן  36.8%מההשקעה הנדרשת בהפחתת פליטות העולם?
הגרסה המלאה של מהפכת האקלים  2010ניתנת להורדה באתרwww.enrgyblueprint.info :
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