שכונה רעה
פורטוגל הלכה בעקבות ספרד שכנתה והחליטה להפסיק את התמיכה באנרגיה מתחדשת .הממשלה הודיעה על
השעיית ההנפקה של רישיונות חדשים להספקת חשמל לרשת ,והתפתחות התעשייה בחצי האי האיברי נעצרה
כליל
ענף האנרגיה המתחדשת של פורטוגל ספג לאחרונה מהלומה הרסנית .שבועות ספורים לאחר מהלך דומה בספרד,
השעתה ממשלת ליסבון הנפקת רישיונות חדשים לאספקת חשמל לרשת הציבורית .ההחלטה נוגעת לכל תחנות
הכוח שטרם קיבלו היתרי בנייה או היתרי הפעלה.
ההחלטה משפיעה על  2,000מגה-ואט מאנרגיית רוח 200 ,מגה-ואט מתחנות כוח הידרואלקטריות קטנות ו1,500 -
מגה-ואט של טכנולוגיות אחרות ,לדברי אנטוניו סאי דה קוסטה ,נשיא מועצת המנהלים ב'אפרן' ,האיגוד הפורטוגזי
לאנרגיה מתחדשת .הוא מזהיר כי הגישה של הממשלה עשויה להרוס אחת ולתמיד את אמון המשקיעים.
הממשלה השמרנית בראשות ראש הממשלה פדרו פאסוס קואלו טוענת שהמהלך יוצר מרחב לרפורמה והתייעלות
במשק החשמל של פורטוגל ,כפי שהבטיחה לטרויקה של קרן המטבע הבינלאומית ,הבנק המרכזי של אירופה
והנציבות האירופית .בהתאם לכך הוצא הצו ב 6 -בפברואר ,זמן קצר לפני המבדק השני של הטרויקה.
פורטוגל שקועה בחובות עמוקים וכבר כלולה בחבילת החילוץ של האחוד האירופי מאז אפריל  .2011ייתכן שהמדינה
תגיש בקשה לסיוע נוסף.
ההתפתחויות בליסבון מזכירות את מה שכבר קרה במדריד .שוק החשמל צובר גירעון .כמו בספרד ,גם ממשלת
פורטוגל החליטה בשנות האלפיים שמחירי החשמל צריכים להיות צמודים לשיעור האינפלציה ושכל יתר העלויות
צריכות להתפרס על פני  15שנה .זה פעל היטב עד  ,2008אז זינקו מחירי הנפט והפער בין עלויות הייצור של חשמל
בפועל לבין המחיר לצרכן הלך וגדל .עד סוף  2010נצבר גירעון של  1.8מיליארד אירו.
במכתב לנציב האיחוד האירופי התייצב שר האנרגיה של האיחוד ,גונתר אטינגר ,לצד 'אפרן' והדגיש כי בדומה למצב
בספרד ,חשוב לציין שאי אפשר לפתור את הבעיות של משק החשמל הפורטוגזי באמצעות קיצוץ בהכנסות של ייצור
חשמל ממקורות מתחדשים.
דה קוסטה סבור שאנרגיה מתחדשת היא דרך טובה לעבור את המשבר מאחר שזהו אחד הענפים הבודדים כיום
המייצרים מקומות עבודה בפורטוגל .לדבריו ,ההכנסות והרווחים ממקורות מתחדשים נשארים בפורטוגל והענף יכול
לסייע בצמצום הגירעון בסחר החוץ ,להכין את פורטוגל לקראת התאוששות הכלכלה העולמית ,ולספק בעתיד הקרוב
חשמל זול יותר בלי קשר למחירי הדלק .איגוד האנרגיה המתחדשת הציע ב 2011 -דרכים להתמודד עם המשבר,
והודיע שהענף יסכים לקיצוצים בתעריפי ההזנה אם יוארך תוקפם באופן כללי.

ב 2011 -ייצרה פורטוגל  46.8%מהחשמל שלה ממקורות מתחדשים )צריכת חשמל
המיוצר מאנרגית רוח היוותה  .(17.6%תכנית הפעולה הלאומית לאנרגיה מתחדשת
מחייבת יעד של  44.2%ב .2011 -עד  2020מתכננת פורטוגל להשתמש באנרגיה
מתחדשת לייצור  55.3%מהחשמל שלה 30.6% ,מהחימום ו 10% -מהתחבורה.
כושר הרוח המותקן בתחילת  2012נאמד ב 4,083 -מגה-ואט ,מהם הותקנו  377מגה-ואט
ב 2011 -לבדה ,כפליים מההתקנות ב .2010 -משמעות הדבר היא שהביצועים של מגזר
הרוח בפורטוגל טובים בהרבה משכנתה ספרד ,שם נרשמה ב 2011 -ירידה של 30%
בהתקנות מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית רוח לעומת השנה הקודמת.

איש אינו יודע כיצד תערוך הממשלה את הרפורמה במשק ,אך ניתן ללמוד על הכיוון הכללי מרעיון שדלף מחוגים
בממשל ,ולפיו עשויים יצרני חשמל ממקורות מתחדשים להידרש לשלם מס מיוחד של  .15%ב'אפרן' סבורים שזה
מעורר חוסר ודאות לגבי הרבה מיזמים בתכנון.
הממשלה השמרנית שוקלת גם תכניות אחרות ושנויות במחלוקת עוד יותר .פורטוגל מחויבת להגדיל את נתח
האנרגיה המתחדשת בצריכת החשמל ל 31% -עד  .2020כעת נשמעות הצעות המבקשות לשנות את תכנית

הפעולה הלאומית לאנרגיה מתחדשת שהגישה פורטוגל למועצת האיחוד ,ונראה שהורדת היעד הכולל כבר באה
בחשבון .מקרה כזה עשוי לקבוע תקדים לשאר מדינות האיחוד האירופי .יעדי האנרגיה המתחדשת של האיחוד
מחייבים את כל המדינות החברות .אי עמידה ביעדים עשויה לגרור סנקציות מצד בריסל .דה קוסטה מסביר שהמשבר
מצדיק את שינויי היעדים בהסכמת כל הצדדים ,אבל אינו מבטל אותם.
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