היעד הנועז של קליפורניה :שליש מצריכת האנרגיה ממקורות מתחדשים עד 2020
בתחילת אפריל אושר במדינת קליפורניה חוק חדש המציב את היעד השאפתני ביותר בארה"ב לשימוש
באנרגיות מתחדשות :עד  2020יספקו מקורות של אנרגיה מתחדשת שליש מצריכת האנרגיה שלה .התועלות
הסביבתיות של גמילת המשק השמיני בגודלו בעולם מדלק פחמימני הן שניות בחשיבותן אצל תומכי החוק,
הדואגים בעיקר להיבטים הכלכליים.
בעוד שמאמצי הניקוי במפרץ מכסיקו עדיין נמשכים ,כשנה אחרי דליפת הנפט מאסדת הקידוח 'דיפווטר הוריזון',
וההשפעה המלאה של אסון הגרעין ביפן עדיין נמדדת ,מבצעת קליפורניה מהלך נועז בפיתוח אנרגיה ירוקה .היעד
שהציבה קליפורניה הוא השאפתני ביותר לאנרגיות מתחדשות ,כאנרגיה סולארית וכאנרגיית הרוח ,בכל מדינות
ארה"ב.
התועלות הסביבתיות של גמילת המשק השמיני בגודלו בעולם מדלק פחמימני הן שניות בחשיבותן אצל תומכי החוק,
הדואגים בעיקר להיבטים הכלכליים של המדיניות .מצדדי החוק מבקשים ליצור ודאות בשוק ,כדי שהמשקיעים יתמכו
בפיתוח מיזמי שמש ורוח לזמן ארוך ובהיקף גדול.
"ההיסטוריה הוכיחה שמשקיעים אינם נוטים להשקיע את הסכומים הנחוצים לשיפור האנרגיה המתחדשת אם הם
אינם משוכנעים שיש שוק עבור אנרגיה זו ",אמר ג'ו סימיטיאן ,סנטור מפאלו אלטו ,שהגיש את הצעת החוק .הוא
סבור שהחוק יעודד השקעות בתשתיות.
תומכי החוק אומרים שהדרישה ל 33% -אנרגיות מתחדשות תמשוך סובסידיות וערבויות פדראליות להלוואות למיזמי
אנרגיה מתחדשת ,ותיצור יותר מ 100,000 -משרות ירוקות ,בעיקר באזורים הכפריים שנפגעו קשה מהמיתון
הכלכלי ,ושבהם יש עתודות קרקע גדולות למיזמים סולאריים ולמיזמי אנרגיית הרוח.
החוק משך מספר יוצא דופן של מתנגדים ,מחברות תעשייה המתייצבות נגד העלייה הבלתי נמנעת בתעריפי החשמל
בטווח הקצר ,ועד לשוחרי איכות הסביבה בקהילות המקומיות ,המאמינים שעל מיזמים סולאריים להיות מוגבלים
לגגות הבתים בלבד ולא למרחבים העצומים של המדבר ,שבהם קיים מגוון של צמחים מיוחדים במינם ובעלי חיים
שעלולים להיפגע ממיזמים אלו.
איגודי העובדים עלולים אף הם לנקוט בפעולות משפטיות בנושאים סביבתיים כדי להביא את היזמים לשולחן המשא
ומתן על הסכמי ההעסקה .המתנגדים יכולים רק לעכב את המיזם ,אך לא לחסלו ,אמר מתיו פרידמן ,עורך דין ב-
 ,The Utility Reform Networkארגון צרכני התומך בחוק" .יש להם יזמים מתוסכלים רבים".
ברמה הלאומית ,יעדים רבים ליצירת משרות ירוקות ולפיתוח חשמל ממקורות מתחדשים של הנשיא אובמה נעצרו או
עוכבו בשל הקיפאון וחוסר החלטה של הדרג הפוליטי .ארה"ב מדורגת כעת במקום השלישי בהשקעות באנרגיה
נקייה ,אחרי גרמניה וסין.
תחת זאת ,קובעות המדינות השונות תקנים משלהן שיעודדו חדשנות .החוק החדש של קליפורניה מציג את יעד
האנרגיה המתחדשת השאפתני ביותר מבין כל מדינות ארה"ב ,כמו גם הגדרות קפדניות לגבי מה שמוגדר כאנרגיה
מתחדשת.
היעד החדש אינו כולל חשמל הידרו-אלקטרי ) 12%מייצור החשמל( באנרגיה מתחדשת ,בניגוד למדינות רבות
אחרות ,כניו יורק ,הסבורות שאנרגיה הידרו-אלקטרית היא אנרגיה מתחדשת .המושל ,ג'רי בראון ,הצהיר לפני
שחתם על החוק שהצבת יעדים אלו דרשה אומץ להיות לא-פופולארי.
היצרנים אינם שבעי רצון מהצהרות אלו .צרכניות אנרגיה גדולות ,כחברות פלדה ,מלט וכרייה ,כבר משלמות מחיר
כמעט כפול תמורת צריכת אנרגיה לעומת התעשיינים במדינות השכנות ,בין היתר בשל תכניות ייעול אנרגיה
וסובסידיות לצרכנים בעלי הכנסה נמוכה .הם מתנגדים לחוק החדש ,שלטענתם יגרום לעליית תעריפים של 25%
לתעשייה.
החוק יפגע בכושר ההתחרות של התעשייה המקומית מול מחירי היצרנים הזרים ,ועלול להוביל לאיבוד משרות או
אפילו לסגירות של מפעלים ,טוען ביל בות ,היועץ המשפטי של 'איגוד הצרכנים הגדולים של קליפורניה' ,המאגד 16
חברות.
תומכי החוק מצדיקים את ההשקעה בתשתיות אנרגיה מתחדשת ונעזרים במשבר האנרגיה של קליפורניה מ,2001-
כשמחירי הגז הטבעי ,מקור החשמל העיקרי של המדינה ,נסקו ב 125%-במסגרת "הסכמי המחירים השונים".

"אנשים היו כה נחושים לחסוך דולר בטווח הקצר עד ששלמו לבסוף מיליארדי דולרים בטווח הארוך" ,אומר ג'ו
סימיטיאן ,ומסביר" :כשאתה שם את כל ביצי האנרגיה שלך בסל אחד ,אתה נמצא בסיכון" .האירועים מסביב לעולם
מבהירים לקליפורניה את הערך של גיוון מקורות האנרגיה ועצמאות אנרגטית .
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