הוויתור על אנרגיה גרעינית באיחוד האירופי סולל את הדרך לאנרגיות מתחדשות
ההחלטה של גרמניה להשבית את תחנות הכוח הגרעיניות בעקבות התקלות בתחנות הכוח הגרעיניות ביפן
לאחר רעידת האדמה האחרונה ,עשויה לדרבן צמיחה לטווח ארוך של האנרגיות המתחדשות .אך בינתיים יהיו
אלו בעיקר הפחם והגז שימלאו את החלל ויגבירו את פליטות הפחמן.
קנצלרית גרמניה ,אנג'לה מרקל ,השביתה את  7תחנות הכוח הגרעיניות הוותיקות ביותר במדינה לתקופה של לפחות
 3חודשים ,כדי לבצע בדיקות בטיחות .היא אמרה שייתכן ותחנות אלו יוצאו מכלל שימוש מוקדם יותר מהמתוכנן,
וקראה להאצת המעבר לאנרגיות מתחדשות כדי לסייע במילוי החלל שנוצר באספקת החשמל.
לפי  ,BEEאיגוד תעשיית האנרגיות המתחדשות של גרמניה ,יוכלו חבריו לענות על  47%מהביקוש לחשמל של
גרמניה עד  ,2020לעומת  17%ב ,2010 -כשהאנרגיה הגרעינית סיפקה  23%מהביקוש.
אך גם אם יושג יעד זה ,הסיכוי שאנרגיות מתחדשות יוכלו לספק את המחסור שנוצר בשל אובדן משמעותי של כושר
ייצור חשמל גרעיני בתקופת הבינים ,קטן ביותר .גרמניה רוויה למעשה באתרים של חוות רוח יבשתיות והיא מתכננת
עתה לפתח מיזמי רוח ימיים הרבה יותר יקרים ,שזמן הביצוע שלהם ארוך יותר .בנוסף ,ייצור חשמל מדלקים
פחמימניים זמין יותר ובדרך כלל גם זול יותר.
"בגרמניה יש כושר ייצור חשמל עודף של תחנות כוח גזיות ופחמיות ,בשל ההאטה הכלכלית והפיתוח הנרחב של
אנרגיות מתחדשות בשנים האחרונות ,וניתן לנצלו מידית" ,אמר אנליסט ב'תומסון רוייטרס פוינט קרבון' ,חברה
לייעוץ אנרגיה .הוא הבהיר שההשבתה ההדרגתית של כושר הייצור הגרעיני תיענה קודם כל על ידי מקורות חשמל
אלו ,ואמר" :הקמת כושר ייצור מתחדש חדש שימלא את החלל שנוצר תימשך זמן רב מדי",
'פוינט קרבון' מעריכה שההשבתה הגרעינית לתקופה של  3חודשים תוסיף  8מיליון טון פליטות פחמן דו חמצני,
בהנחה שדלק פחמימני ימלא את מקום האנרגיה הגרעינית .הפליטות עלולות להסתכם עד  2020ב 435 -מיליון
טון ,אם תחנות הכוח הגרעיניות המושבתות לא תופעלנה שוב ויבוטלו התוכניות להארכת חייהם של כמה מהכורים
הגרעיניים החדשים יותר .לפי אומדן החברה ,הסתכמו ב 2010 -הפליטות של גרמניה ממתקנים הנכללים במסגרת
'תכנית הסחר בפליטות של האיחוד האירופי' בכ 447 -מיליון טון.
נראה שהמשבר מיקד את תשומת הלב בתכניות לשדרוג רשתות החשמל בגרמניה וברחבי אירופה ,כדי לאפשר
טיפול באנרגיה סולארית ובאנרגיית רוח ,שכושר הייצור שלהן גדל והולך .בנוסף לקריאת מרקל לפיתוח מואץ של
אנרגיות מתחדשות ,קרא ריינר ברידרל ,שר הכלכלה הגרמני ,להגביר את המאמצים להשגת היתרים לקווי תמסורת
חדשים ,ולהליכי אישור תכניות מהירים יותר .הוא ציין שהאתגר דומה לאתגר של איחוד מערב ומזרח גרמניה ,הליך
שעלותו נאמדת בכמעט  2טריליון דולר.
תשתית הולכת החשמל הגרמנית אינה יכולה להתמודד עם החשמל המגיע מהאזורים בצפון המדינה ,החשופים יותר
לרוחות ,ולהזרימו לאזורים המאוכלסים הנמצאים במרחק של כמה מאות מיילים ,כך שרוב החשמל המיוצר בימים
הסוערים ביותר הולך לאיבוד.
העליות החדות בייצור חשמל מאנרגיית רוח גרמו להשבתת קווי חשמל המחברים את גרמניה ואת דנמרק ,מדינה
מובילה נוספת בתחום אנרגיית הרוח ,מפני שהמערכות לא יכלו להתמודד עם העומס הפתאומי .לפי כמה הערכות,
על גרמניה לבנות קווי חשמל חדשים באורך של  17,000ק"מ ,כדי להתמודד עם השינוי בתמהיל האנרגיה שלה.
הבעיות של גרמניה הן רק דוגמה לאתגרים הניצבים בפני אירופה כולה ,שבה נמצאים מרבית משאבי האנרגיות
המתחדשות בפריפריה ,הרחק מהשווקים הפוטנציאליים .בדרך כלל יש יותר רוחות בצפון ובמערב ,ופוטנציאל סולארי
גדול יותר בדרום ,ואולי גם בצפון אפריקה .המענה האפקטיבי ביותר יהיה רשת-על אירופית ,המבוססת על חיבורי
חשמל משודרגים חוצי גבולות ,שבכוחם להפנות את החשמל למקומות שבהם יש את הדרישה הגדולה ביותר.
פסגת האנרגיה הראשונה של האיחוד האירופי בחודש פברואר ,הניבה הודעה תקיפה על גישה מאוחדת יותר:
"הפחתת פליטות גזי חממה ב 95% - 80% -עד  ,2050לעומת רמתן ב ,1990 -כפי שהוסכם באוקטובר ,2009
תדרוש מהפכה במערכות האנרגיה שחייבות להתחיל כעת" ,לפי ההודעה הרשמית של הועידה " .אף מדינה באיחוד
לא צריכה להיות מנותקת מהגז האירופי ומרשתות החשמל לאחר ."2015
ההודעה לא הזכירה במפורש את רשת העל ודיברה ברפיון על מימון ציבורי" .עיקר הוצאות המימון עבור ההשקעות
בתשתית יצטרכו להגיע משוק ההון ,והעלויות יוחזרו באמצעות תעריפי החשמל ",אמרה ההודעה.

כמה מהאמצעים הנדרשים כבר מיושמים .לדוגמה ,החיבורים בין ספרד עתירת הרוח וצרפת הנשענת על אנרגיה
גרעינית שופרו ,ותוכניות לפיתוח רשת החשמל האזורית של הים הצפוני לניצול אנרגיית הרוח במים עמוקים צוברות
תאוצה.
אולם שכנוע המגזר הפרטי להשקיע נתח גדול מהסכומים העצומים הנדרשים למימון חיבור רשתות החשמל של
אירופה היא משימה קשה באקלים הכלכלי הנוכחי .אם המיזם לא יוכר כהוצאה ציבורית מועדפת על ידי ממשלות
האיחוד )דבר שעשוי לקרות אם יגבר הסנטימנט האנטי גרעיני( ,תהפוך הקמת רשת חשמל על -אירופית לתהליך
ארוך וממושך.
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