השפעת החקיקה בנושאי אנרגיה  /אקלים על פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת בבלגיה
המאמר בוחן את השפעת החקיקה כפולת היעדים ,להפחתת הפליטות ולפיתוח אנרגיות מתחדשות ,על בלגיה ,ויתכן
שניתן להפיק ממנו לקחים לגבי ישראל בשל קווי דמיון במשק האנרגיה של שתי המדינות.
אנרגיה מתחדשת היא מקור האנרגיה השלישי בגודלו לייצור חשמל בעולם ,מיד לאחר גז טבעי .לפי דוח האנרגיה
המתחדשת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) (IEAמ .2008 -כ 18% -מהחשמל בעולם ב 2005 -יוצר באמצעות
אנרגיה מתחדשת ,ונתח האנרגיה המתחדשת גדל והולך.
הפרלמנט האירופי קבע בדצמבר  2008יעד של  20%מתמהיל האנרגיה ב 2020 -לאנרגיות מתחדשות ב27 -
מדינות האיחוד ,לעומת  8.5%ב.2005 -
נתח האנרגיות המתחדשות בייצור חשמל במדינות האיחוד הגיע ב 2005 -ל ,15% -מזה כ 67% -ממתקנים
הידרואלקטריים 21% ,מביומסה ופסולת ו 2.4% -ממקורות אחרים כמו חוות רוח ומתקנים סולאריים.
ניתן לייצר חשמל מתחדש באמצעות אנרגיית הרוח ,הגלים ,השמש ,המים )הידרו( ,האדמה )גיאותרמית( והצומח
)ביומסה( .מקורות האנרגיה המתחדשת ) (RESאינם כרוכים בהוצאות על אנרגיה לאחר הפעלתם ,אינם סובלים
מהפרעות בלתי צפויות באספקה ובחלק מהמקרים מחייבים תחזוקה מעטה.
יש לציין כי מרבית המקורות המתחדשים עדיין זקוקים לסיוע כדי להתחרות בטכנולוגיות הקיימות .הסיוע יקטן
בהדרגה עם הזמן הודות לתהליך הלמידה והיתרונות לגודל .מקורות מתחדשים יכולים למלא תפקיד מרכזי בהפחתת
הפליטות ,בהגברת היציבות ,באבטחת האספקה ובהקטנת התלות ביבוא.
אנרגיה מתחדשת באירופה
יעדי הנציבות האירופית ל 2010 -כפי שהוצגו בדירקטיבה  EG/2001/77הם להכפיל ל 12% -את נתח המקורות
המתחדשים בצריכת האנרגיה ,ול 22% -בייצור חשמל .הפרלמנט האירופי אימץ חקיקה כפולת יעדים להמשך
המאבק בשינויי האקלים ולפיתוח אנרגיות מתחדשות ובכך הכיר ביתרונות האנרגיה המתחדשת במאבק בשינויי
האקלים.
השימוש באנרגיה מתחדשת מסייע לקידום מדיניות האקלים בכמה דרכים :אנרגיה מתחדשת פולטת פחות פחמן דו
חמצני והיעדים והתמריצים יעודדו פיתוח ירוק על חשבון טכנולוגיות נקיות או כמעט נקיות ,כאנרגיה גרעינית ולכידת
פחמן .הם יתרמו להפחתת הפליטות בעזרת המנגנון המייקר את השימוש בדלק פחמימני ובמקביל מפחית את
הביקוש לאנרגיה בגלל מחיר הטכנולוגיות החדשות.
בנוסף ,אנרגיות מתחדשות יתרמו למניעת תופעת "המרוץ אחר הגז" ,לגיוון תמהיל מקורות האנרגיה ולשיפור
אבטחת האספקה .הטכנולוגיות הירוקות יובילו ליצירת תעשיות חדשות ,משרות חדשות ומקומות עבודה חדשים בכל
המגזרים.
יעדי האנרגיה המתחדשת באירופה
היעד האירופי )הגדלת נתח האנרגיות המתחדשות מ 8.5% -ב 2005 -ל 20% -עד  (2020מבוסס על שוויון ,יעילות
כלכלית ונסיבות פנימיות שהובאו בחשבון בחלוקת הנטל בין  27מדינות האיחוד.
כל מדינה קובעת את היעדים לעצמה אך כולן כאחת נדרשות להגדיל את נתח המקורות המתחדשים בדלקי
התחבורה ל 10% -עד  .2020עם הדלקים הירוקים לתחבורה נמנים ביו דלקים מהדור הראשון או השני ,מימן ירוק
ומנועים חשמליים 3 .מגזרים צוינו כתורמים להשגת היעד הלאומי :מגזר החשמל ) (RES – Eמגזר התחבורה
) (RES – Tומגזר החימום/קירור ) .(RES – Hלמעט במגזר התחבורה שם נקבע יעד מחייב של  ,10%לא נקבעו
יעדים למגזרים האחרים וכל מדינה יכולה להציב יעדים כרצונה.
השפעת החקיקה על משק האנרגיה הבלגי
ניתן ללמוד על ההשפעה שעשויה להיות לחקיקה על משק האנרגיה האירופי בכלל והבלגי בפרט ,מכמה ניתוחים
כמותיים שנערכו בעזרת מודל ה ,PRIME -מודל איזון חלקי המשלב היצע וביקוש ברמה לאומית וברמה אירופית.
מודל איזון חלקי מאפשר לבודד את שוק האנרגיה ולנתח אותו בנפרד משווקים אחרים.
המודל תוכנן לספק תחזיות אנרגיה לטווח הארוך )עד  ,(2030לנתח תרחישים ולחקור את השפעת המדיניות על
משק האנרגיה .המודל מתמקד ב 3 -מדדים בהקשר הבלגי :צריכה מקומית ,ביקוש קצה וייצור חשמל עם דגש על
אנרגיה מתחדשת.

התחזית שנקבעה כקו מידה למודל דומה לזו ששימשה את המנהלה הכללית לאנרגיה ותחבורה של הנציבות
האירופית ) (DG TRENוהיא עוקבת אחר התפתחות משק האנרגיה הבלגי .תחזית קו המידה מתייחסת לכלכלה
ולמדיניות של בלגיה עד סוף  ,2006והיא תשמש נקודת התייחסות לניתוח התרחיש של יישום מדיניות האנרגיה
והאקלים.
התפתחות מערכת האנרגיה של בלגיה ללא שינוי במדיניות
נבחרו כמה נקודות ציון לתרחיש של מדיניות אנרגיה/אקלים ללא שינוי:
ביקוש לאנרגיה ראשונית :גידול מ 55 -מיליון טון שווי ערך לטון נפט )שעח"ן( ב 2005 -ל 59 -מיליון שעח"ן ב.2020 -
נתח מקורות האנרגיה המתחדשת הנובע מכך :מ 3.7% -ב 2005 -ל 6.3% -ב.2020 -
ביקוש לאנרגיה של משתמשי קצה
)כולל צריכת האנרגיה של התעשייה ,משקי הבית ,השירותים החקלאות והתחבורה(
בין השנים  2005ל 2020 -מסתמן גידול של  13.9%בצריכה )בממוצע  0.9%בשנה( .גידול ניכר מסתמן בצריכת כל
מקורות האנרגיה ,למעט הביקוש לנפט שנותר יציב.
הנתח של אנרגיה ירוקה כמו ביומסה ,אנרגיה סולארית ואנרגיה תרמית גדל מדי שנה ב 3.8% -בממוצע ,אך ב-
 2020תופס את הנתח הקטן ביותר .8.2% -
ייצור חשמל
בייצור חשמל ניכר שינוי משמעותי בין  2005ל :2020 -גידול בנתח הגז הטבעי והאנרגיה המתחדשת ,גידול זניח
בנתח הדלקים המוצקים וירידה בנתחי הנפט והאנרגיה הגרעינית כושר הייצור של חשמל מאנרגיה מתחדשת גדל
מכ MW 800 -ב 2005 -לכמעט  MW 4,000ב.2020 -
ייצור חשמל ממקורות מתחדשים
כושר ייצור מותקן נטו )ב -כושר ייצור חשמל נטו )ב-
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משמעות הנתונים היא גידול בנתח המקורות המתחדשים בייצור חשמל מ 4.7% -ב 2005 -ל 12.4% -ב.2020 -
הגידול בכושר הייצור מהיר יותר מהגידול בייצור החשמל .ב 2020 -תספק אנרגיית הרוח את הנתח הגדול ביותר עם
כושר מותקן של  2,228מגה וואט.
מקורות מתחדשים בביקוש לאנרגיה של צרכני קצה
לפי היעד שהציב האיחוד האירופי  20% -עד  2020בכל מדינות האיחוד ,על בלגיה להגדיל את נתח האנרגיות
המתחדשות ל .13% -המרחק להשגת היעד גדול וללא שינוי המדיניות קלושים הסיכויים להשיגו .נתח האנרגיות
המתחדשות בסך כל הביקוש לאנרגיה יגיע ל 7.5% -בלבד.
תרחיש במקרה של יישום חקיקת אנרגיה/אקלים ב2020 -

צריכה מקומית גולמית
יישום חבילת החקיקה משיג אפקט כפול :מצד אחד חיסכון באנרגיה המוביל לירידה של  5.3%או  3,162מיליון טון
שווי ערך טון נפט )שעט"ן( בצריכה ,ובמקביל זינוק משמעותי בשימוש באנרגיה מתחדשת  -גידול של  44%או
 1,655מיליון שעט"ן .
נתח השוק של אנרגיות מתחדשות גדל ל 9.6% -לעומת  6.3%בתרחיש הבסיסי.
ביקוש לאנרגיה
בביקוש הסופי לאנרגיה ) (FEDניתן להבחין באותה התופעה :ירידה של  5.7%בביקוש ב 2020 -והמשך הגידול
בשימוש באנרגיה מתחדשת.
ייצור חשמל
השפעת החקיקה ניכרת גם על ייצור החשמל .התגובה הראשונה היא ירידה בביקוש לאנרגיה ,כולל בצריכת החשמל,
ולאחר מכן שינוי בתמהיל מקורות האנרגיה .מסתמן קיטון משמעותי בנתח הפחם והגז ,מ 15% -ל 10% -ומ37% -
ל ,34% -בהתאמה( .נתח המקורות המתחדשים בייצור חשמל גדל ל ,19.2% -לעומת  12.4%בתרחיש הבסיסי.
כושר הייצור המותקן של מקורות מתחדשים מזנק ל 6,101 -מגה וואט ,גידול של  46%בהשוואה לתרחיש הבסיסי.
אנרגיה מתחדשת בסך כול הביקוש
על בלגיה להגדיל את נתח האנרגיה המתחדשת ל 13% -עד  .2020לפי התרחיש הבסיסי ניתן להשיג ללא שינוי
במדיניות נתח של  ,7.5%לעומת נתח של  12.3%אם תיושם החקיקה.
נתח הביו דלק בצריכת דלק לתחבורה מגיע ל ,9.5%-כלומר ,די במערכת התמריצים להשגת יעדי פליטות גזי
החממה ואנרגיה מתחדשת להשגת היעד של  10%מקורות מתחדשים בדלק לתחבורה.
מסקנות
המאמר מוכיח את היתרונות שבהצבת יעד כפול :צמצום פליטות גזי החממה והגברת השימוש באנרגיה מתחדשת,
במקום הצבת יעד אחד של צמצום הפליטות.
בנוסף ,מוצג תרחיש בסיסי עד שנת  :2020ללא שינוי במדיניות מסוף  2006וללא מאמצים נוספים להפחתת
הפליטות ולהגברת השימוש באנרגיה מתחדשת .לפי תרחיש זה ניכר ב 2020 -גידול צנוע של  8% - 6%בנתח
האנרגיה המתחדשת בצריכה ובביקוש הסופי לאנרגיה .נתח המקורות המתחדשים בייצור חשמל יגיע ב 2020 -ל-
 ,12.4%בעיקר מאנרגיית רוח ומביומסה.
התרחיש של יישום מדיניות אקלים/אנרגיה שאומצה על ידי הפרלמנט האירופי בבלגיה מצביע על מעבר לחיסכון
באנרגיה ,ירידה בצריכה והרחבת השימוש באנרגיות מתחדשות .היעד של בלגיה  -הגדלת נתח האנרגיה
המתחדשת ל 13% -נראה בר השגה .כל זאת בתנאי שבלגיה תפעל במהירות כדי ליישם את חבילת החקיקה
ולהגביר את מאמצי ההסברה .אין זמן לבזבז.
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