חשמל ירוק זול מחשמל פחמימני?
הוויכוח בגרמניה בנושא המעבר לאנרגיות מתחדשות וחוק מקורות האנרגיה המתחדשת נראה אין סופי ,אך
לאחרונה פורסם מחקר חדש הקובע שהפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות זולה מעלות הפקת חשמל מפחם
ומגז ,ואחת המפלגות אף מציעה להטיל מכסה על מימון מיזמי אנרגיה מתחדשת
חוק מקורות האנרגיה המתחדשת והמעבר לאנרגיות מתחדשות הם נושאים לוהטים בגרמניה בימים אלו .סלע
המחלוקת העיקרי הוא היטל שעל צרכנים לשלם תמורת כל קילו-ואט שעה )קוט"ש( שהם צורכים ,מפני שהחוק קובע
תעריפים קבועים לחשמל המיוצר ממקורות מתחדשים .יצרני האנרגיה הירוקה מקבלים תוספת תשלום ממפעילי
רשת החלוקה ,הגובים זאת בחזרה מהצרכנים.
בעין הציבורית ,הדיונים האחרונים מתנקזים לנושא יחיד :ההיטל מתייקר .ב 2012 -הסתכם ההיטל ב 0.0359 -אירו
לקוט"ש ,אך ב 2013 -הוא עלול לנסוק ל 0.05 -אירו ,או יותר .בעת כתיבת שורות אלו עדיין לא ידוע הסכום המדויק,
אך למרות זאת ,אלו המתגדרים בתואר מומחים מזהירים שמחירי החשמל לבתי מגורים ימריאו אל על ,ובכך רק
תורמים להסטת דעת הקהל נגד המעבר לאנרגיות מתחדשות .ארגוני ההגנה על הצרכן ,בעיקר הם ,מתחילים לשאול
את עצמם האם יש בכלל היגיון באנרגיות המתחדשות.
בתגובה ,הזמינו 'גרינפיס אנרג'י' ו'איגוד אנרגיית הרוח' מחקר מ'גרין באדג'ט גרמניה' ) (GBGכדי לבדוק את
העובדות .המסקנה? הצרכנים אכן משלמים תוספת של  0.0359אירו עבור קוט"ש ,אולם מול תשלום זה יש לחשב
את העלויות החיצוניות ואת כספי התקציב הפדראלי שהוצאו למען מקורות האנרגיה הקונבנציונאליים ,שבגינו צרכנים
יצטרכו לשלם סכום מדהים של  0.102אירו.
האנרגיה הלא-מתחדשת תעלה למשלם המיסים יותר מ 40 -מיליארד אירו ב ,2012 -בעוד שעלות חוק האנרגיות
המתחדשות נאמדת ב 13 -מיליארד אירו בלבד .כפי שציין אחד מעורכי המחקר ,סוואנג' קוכלר" :בל נשכח שמקורות
אנרגיה קונבנציונאליים עולים גם הם כסף".
אחסון פסולת :עלויות הפעלה של מיליון שנים
מדוע פחם ,גז טבעי וחשמל גרעיני כה יקרים? המחקר מדבר על עלויות גבוהות ,מתמשכות וכמעט שלא ניתנות
לחיזוי שימשיכו אפילו ברגע שכל תחנות הכוח ייסגרו .על כל אתרי אחסון הפסולת הגרעינית לפעול ולהימצא תחת
מעקב לתקופה של מיליון שנים .כמו כן קיים הסיכון של אסונות גרעיניים ,שלא להזכיר את בעיית גזי החממה
והפליטות הרעילות הנגרמות ע"י דלקים פחמימניים.
הרמן אלברס ,נשיא 'האיגוד הגרמני לאנרגיית רוח' ,סבור שהגיוני לחשב את עלויות החשמל הירוק רק אם הציבור
יוכל לבחון את העלות של דלקי הפחמימנים ,בניגוד לבחינת ההיטל עצמו .לדעתו אין להשוות בין תחנות כוח חדשות
ועלויות ההשקעה הגבוהות שלהן לבין תחנות כוח ישנות ,שעלותן הופחתה כבר לפני זמן רב.
אלברס מבקר גם את חברי המפלגה הדמוקרטית החופשית של גרמניה ) ,(FDPמפלגת ימין ליברלית ,הנאבקים
בעקביות נגד המעבר לאנרגיות מתחדשות .לפני כמה שנים הם התריעו מפני "פער האנרגיה" ,הוא אומר ,אך אם
נצרף את כל מיזמי ההתרחבות של האנרגיה המתחדשת בכל מדינות גרמניה ,כושר הייצור הפוטנציאלי הכולל יסתכם
ב 90 -גיגה-ואט" :בעוד שפטר אלטמאייר מנסה לבלום ,המדינות נמצאות כבר צעד אחד קדימה".
אלטמאייר ,השר לאיכות הסביבה של גרמניה ,הזהיר לאחרונה מפני חוות רוח יבשתיות רבות מדי .יש בהחלט עלייה
יציבה במספר טורבינות הרוח בשנים האחרונות ,אך התוספת מסתכמת ב 2,000 -מגה-ואט בשנה ,וב 2010 -היא
הסתכמה ב 1,500 -מגה-ואט ,כמחצית מכושר הייצור שהותקן בתחילת שנות ה ,2000-אומר אלברס .הוא מציין
שאנרגיית הרוח היא היעילה מבין כל סוגי האנרגיה המתחדשת.
בנוסף לבדיקת העלויות החיצוניות של דלקים פחמימניים ,המחקר בוחן גם את המימון הממשלתי הישיר על פני
תקופה ארוכה .ממסקנות המחקר עולה שבין  1970ל 2012 -הוציאה הממשלה הגרמנית  311מיליארד אירו על פחם
שחור 213 ,מיליארד אירו על חשמל גרעיני ,ו 87 -מיליארד אירו על פחם חום )פחם עץ( .לאנרגיות מתחדשות הוקצו
 67מיליארד אירו.
עורכי המחקר לקחו בחשבון תמיכה פיננסית ישירה ,כגון מימון מחקרים ,תמריצי מס ושחרור מסחר הפליטות.
בהשוואה להוצאה הכוללת על חשמל ממקורות קונבנציונאליים -יותר מ 600-מיליארד אירו ,הסכום שהוצא על חשמל
מאנרגיות מתחדשות נראה זעיר.
תעריפי ההזנה לאנרגיות מתחדשות נכנסו לתוקף רק ב .1990 -למרות זאת ,אומר קוכלר ,בתחילה ,בשנות ה,70 -
זכה החשמל הגרעיני להרבה יותר מימון להתנעת הענף .בשל הוצאות המחקר הגבוהות יחסית והתרומה הראשונית
הנמוכה לרשת ,החשמל הגרעיני מומן ביותר מ 0.60 -אירו לקוט"ש .אפילו בימים אלו ,היקף המימון שלו הוא השני

בגודלו ) 0.065אירו לקוט"ש( .האנרגיה הירוקה מובילה עם  0.073אירו .המעבר לאנרגיות מתחדשות לא יושג ללא
מאמץ או מבלי לשלם ,אולם עלויות ההשקעה הראשוניות יחזירו את עצמן ברגע שהתעריף ירד בהדרגה ויוזיל את
מחירי החשמל.
הצעות חדשות למכסות
הוויכוח על העלויות נמשך ,והשמרנים בעיקר מתחילים לתור אחר חלופות לחוק מקורות האנרגיה המתחדשת.
היוזמה לכלכלת שוק סוציאלית חדשה ) ,(INSMבראשות וולפגנג קלמנט) ,שר הכלכלה לשעבר מטעם המפלגה
הדמוקרטית הסוציאלית( ,וה ,RWI-הציעו מודל מימון חדש .במקום ספקים המקבלים תעריפים קבועים ,מודל
שמאלץ אותם לעמוד במכסות מוגדרות של אנרגיה ירוקה.
במפלגה הדמוקרטית החופשית מאמינים שחוק האנרגיות המתחדשות צריך להיות מוחלף ב"מודל כמות" ,ורצוי שזה
יקרה ב ,2020-כאשר דירקטיבת האנרגיה המתחדשת של האיחוד האירופי תיבחן מחדש .אך לכל המאוחר ,זה צריך
לקרות ב ,2022 -כשתחנת הכוח הגרעינית האחרונה בגרמניה תסגור את שעריה.
השבתת תחנות הכוח הגרעיניות תהפוך את הרחבת האנרגיות המתחדשות למבוססת שוק ותגדיל את רווחיותה .בין
אם יהיה זה מודל מכסות או מודל כמות ,התוצאה תהיה זהה .אנרגיות מתחדשות לא יזכו יותר בתמיכה מיועדת
באמצעות תעריפים קבועים ,פוחתים והולכים .במקום זאת ,ספקי האנרגיה והסוחרים יצטרכו להוכיח שנתח מסוים
מהחשמל שלהם הגיע ממקורות מתחדשים .אם הם לא יעמדו ביעד ,הם ייאלצו לרכוש תעודות .נשיאות ה,FDP-
אשר אימצה את ההצעות ,רוצה שהמודל יחול על אירופה כולה.
המציעים מבקשים להרגיע את החששות :המודל יחול רק על מתקנים חדשים ,ואיש לא יפגע בזכויות הקיימות.
המעבר למודל כמות יהיה הדרגתי ,כשיותר ויותר מתקנים העוברים לשיווק ישיר בשנים הקרובות .לפי הצעת ,FDP
הדבר יצריך פיתוח לוח זמנים מחייב עבור כל הטכנולוגיות.
לפי חוק האנרגיות המתחדשות הנוכחי ,רק מתקני ביוגז גדולים מוכרחים לעבור לשיווק ישיר החל מ .2014-במקום
לקבל תעריף הזנה מובטח לתקופה מוגדרת מראש וגישה לרשת ,יצרנים אלו יאלצו להגן על לקוחותיהם ,ובמקום
תעריף קבוע הם יקבלו רק פרמיה על מחיר השוק.
פרמיית השוק הנוכחית גרמה ליצרנים להשיג הכנסות מבלי לשאת בעלויות מה שגרם לחוסר רצון להתייעל ,והיא
תוחלף על ידי "בונוס שוק" :סכום קבוע לקוט"ש ,שיחושב מההפרש בעלות בהשוואה לדלקים הפחמימניים .לבונוס
יהיו זכאים מתקנים בכל הגדלים ,והוא יתוכנן כך שהוא ירד באופן הדרגתי.
ההצעות של  FDPמעוררות התנגדות רחבה ,ואלברס ,נשיא האיגוד הגרמני לאנרגית רוח ,מבקר את שיטת המכסות
ואומר שמרבית המדינות שניסו את שיטת המכסות עוברות כעת לשיטה הדומה לחוק האנרגיות המתחדשות של
גרמניה .אפילו בריטניה הצהירה שהיא תבטל את מודל המכסות היקר שלה.
אחת הביקורות העיקריות על רעיון המכסות מציינת שהוא יגרום להתרחבות האנרגיות המתחדשות רק באתרים
הטובים ביותר .בטווח הארוך ,מודל המכסות של ה FDP -יוביל את שוק האנרגיה הגרמני לצמצום פעילותו
התעשייתית ,טוענים ב'גרינפיס'" :במקום לייצר משרות ברחבי גרמניה ,הוא יועיל רק לקומץ חברות תעשייתיות".

ביקורת על ההצעה של FDP
כמה חברים ב FDP -אינם מאושרים מההצעות .המפלגה מודעת לכמה בעיות שעשויות להתעורר במישור הפדראלי.
מודל הכמות עצמו לא יוכל לווסת ולייצב את כושר הייצור באזורים השונים ,המתבסס על הרחבת הרשתות האזוריות,
והוא יצריך אמצעים נוספים .במילים אחרות ,ההרחבה האזורית ששיטת המכסות תחנוק אותה ,תצטרך להיות
מומרצת מחדש באמצעות מימון מיועד .ההצעות של  FDPלא תוכננו בצורה ראויה ,וכמעט שאינן מסוגלות לזכות
בתמיכת הרוב ,ולמעשה אף מסכנות את הכלכלה הגרמנית" ,טוענים ב'גרינפיס'.
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