ספרד ופורטוגל הן דוגמה טובה למעבר לאנרגיה מתחדשת
מדינות רבות עוברות לאנרגיה מתחדשת ומוכיחות שניתן לבצע שינוי מהיר במשק החשמל ,ושיש לשנות אם רוצים
להתמודד עם שינויי האקלים והירידה בתפוקת הנפט .ספרד ופורטוגל הן דוגמות בולטות לשינוי זה .המאמר משווה
בין  4מדינות וממליץ ליישם במדינת קליפורניה את הלקחים שהופקו מהניסיון של ספרד ופורטוגל.
ספרד הגדילה את נתח האנרגיה הסולארית ואנרגיית הרוח מ 2% -ל 20% -בתוך עשור .צריכת החשמל בספרד
גדלה ב 50% -בשנים  ,2008 – 2000ובקצב איטי יותר לאחר מכן בשל המיתון והחיסכון בחשמל.
נתח האנרגיה המתחדשת בספרד הוא עתה  ,35%כולל תחנות כוח הידרואלקטריות גדולות ,כשיתרת החשמל
מופקת מגז טבעי ,מפחם ומאנרגיה גרעינית .ספרד מתאימה להשוואה לקליפורניה בגלל הדמיון באוכלוסייה
ובאקלים.
המגזר הסולארי בספרד הצטמצם אחרי  ,2008בעיקר בגלל המשבר הכלכלי שכפה הורדה בתעריפי ההזנה .תביעה
משפטית שהגישו כמה חברות סולאריות נגד ממשלת ספרד בשל השינוי הרטרואקטיבי בתעריפי ההזנה ,ממחישה
את הצורך בגיבוש מדיניות שקולה ובהתחשבות בתרחישים שונים.
פורטוגל הגדילה את נתח האנרגיה הסולארית ואנרגיית הרוח מ 2% -ב 2004 -ליותר מ 15% -בסוף ) 2009השנה
האחרונה לגביה יש נתונים( .צריכת החשמל בפורטוגל לא השתנתה בעשור האחרון.
מדינת קליפורניה נחשבת בדרך כלל למובילה באנרגיה מתחדשת בארה"ב ,אבל תעשיות האנרגיה הסולארית
ואנרגיית הרוח מתאפיינות בקיפאון בעשור האחרון ומהוות רק כ 3% -מסל מקורות האנרגיה .רק ב 2009 -וב2010 -
נרשמה בתחומים אלו התעוררות.
אנרגיה מתחדשת בקליפורניה כוללת אנרגיה גיאותרמית ,ביומסה ותחנות כוח הידרואלקטריות קטנות )על פי החוק
בקליפורניה ,תחנות כוח הידרואלקטריות גדולות אינן נחשבות לאנרגיה מתחדשות(.
יצוין כי הנתונים האלו מבוססים על שוק החשמל הסיטונאי בלבד ,ואינם כוללים חשמל סולארי בתעריפי "מדידה נטו".
שוק המדידה נטו שצמח במסגרת היוזמה הסולארית של קליפורניה הוא ללא ספק הגדול במדינה ,אבל התרומה שלו
לסך החשמל החלופי נמוכה ,וממדיו זניחים לעומת השוק הסיטונאי .עוד יצוין כי הנתונים מתייחסים לכל קליפורניה,
ולא רק לנתוני שלוש חברות החשמל הציבוריות ,הנמצאות במעקב הוועדה לתשתיות ציבוריות ) ,(CPUCוהם שונים
מעט.
 2010הייתה שנה טובה לשוק החשמל המתחדש בקליפורניה ,שהכפיל את התוספת לכושר הייצור שנרשמה ב-
 .2009מנתונים ראשונים ל) 2010 -ועדת האנרגיה טרם מסרה נתונים סופיים( מסתמנת עלייה של כמה אחוזים בסך
השימוש באנרגיה מתחדשת )אולי בשיעור  18%אצל היצרניות הגדולות ו 16% -במדינה כולה( .נראה שחוק החשמל
המתחדש ) (RPSהחל להשפיע כ 8 -שנים לאחר שהתקבל .קליפורניה בדרך להשגת היעד של  20%אנרגיה
מתחדשת עד  ,2012בהתאם לחוק .הרבה פחות ברור אם קליפורניה תוכל להשיג את היעד השאפתני יותר33% :
עד .2020
בטקסס ,המדינה המובילה באנרגיית רוח בארה"ב ,אין כמעט חשמל סולארי .אנרגיית רוח נעדרה מטקסס כמעט
לחלוטין ב 2000 -וזינקה ל 10,000 -מגה-וואט ב ,2010 -כמעט  8%מצריכת החשמל ,ולעתים גם רבע מסך הצריכה
במדינה .המועצה לחשמל אמין בטקסס ) (ERCOTדיווחה על תפוקת שיא של  7,227מגה-וואט שנמדדה ב11 -
בדצמבר  ,2010שסיפקה  25.8%מהביקוש באותו הזמן .השיא החדש עוקף את השיא של  2009ב 1,000 -מגה-
וואט בקירוב.
השוואה בין ארבע מדינות
בין המדינות השונות יש כמובן שוני בחקיקה ,בשימושי הקרקע ובשיטות התמחור של אנרגיה מתחדשת .מעניין לציין
ששוק האנרגיה המתחדשת בקליפורניה צמח בשנות ה 80 -ושגשג מאוד לפני שהחל לקטון ,כאחוז מהצריכה

הכוללת ,מתחילת שנות ה 90 -עד  .2007הצמיחה המזורזת נבעה מתעריף ההזנה הראשון בעולם שעוגן בחוק
הפיקוח על שירותים ציבוריים ).(PURPA
קליפורניה אכפה את החוק בקפדנות וזכתה בתוך כמה שנים בכושר יצור של  10,000מגה-וואט חשמל סולארי,
גיאותרמי ורוח .הצמיחה נעצרה בגלל הירידה במחירי הדלק הפחמימני והשפעותיה על תמחור ההסכמים וביטול
זיכויי המס.
השפעת תעריפי הזנה על הצמיחה ניכרת גם בספרד ובפורטוגל .המגזר הסולארי בספרד נפגע כאמור משינויים
דרמטיים בחוק ,אך מגזר הרוח גדול ממנו בהרבה וממשיך לצמוח .המחלוקת על תעריפי ההזנה תימשך אבל הכוונה
אינה להצביע על האיוולת )הצמיחה והדעיכה( בתעריפי הזנה במדינות כמו ספרד.
גם גרמניה וסין מרשימות בשיעורי הצמיחה של אנרגיה מתחדשת .גרמניה מובילה בעולם בכושר תפוקה סולארי
ושוק הרוח של סין הוא הגדול בעולם ,אבל נתח האנרגיה המתחדשת בתמהיל שלהן אינו מרשים כמו זה של ספרד או
של פורטוגל .שוקי אנרגיית הרוח ואנרגיה סולארית צמחו בגרמניה מ 2% -ב 2000 -ל 7.5% -בסוף  .2009נתח
השוק בסין קטן מ 1% -למרות הצמיחה המואצת של מגזר הרוח שהוכפל מדי שנה בחמש מתוך שש השנים
האחרונות )המשך המגמה יוביל לגידול משמעותי של נתח הרוח(.
מגמה מעודדת נוספת היא הירידה בעלויות במגזרי הרוח והסולארי בשנים האחרונות .אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית
בהשוואה מדויקת לעומס בסיס הולם ,עומס המשכי או מקורות חשמל לשעות שיא ,הן כדאיות כלכלית כיום .הנתון
הזה חשוב מאוד וצריך להפיץ אותו ברבים.
מה שקליפורניה צריכה
תכנית התמריצים ) Clean Local Energy Accessible Now - CLEANאנרגיה מקומית נקייה ונגישה  -עכשיו(
שגיבשה קואליציית ) CLEANלשעבר קואליציית  (FITתוביל להשגת יעדי ממשלת קליפורניה 12,000 :מגה-וואט
אנרגיה מתחדשת .התוכנית מורכבת ממיטב האלמנטים המוצלחים ביותר בתעריפי הזנה מרחבי העולם ,והיא תחסוך
כסף למשלמי המסים ותיצור מקומות עבודה' .המרכז לקדמה אמריקאית' הביע בדוח האחרון תמיכה בתוכנית ככלי
יעיל לקידום אנרגיה מתחדשת.
תכנית  CLEAN Californiaנועדה להשיג את אותו השינוי שהושג בספרד ,בפורטוגל ובטקסס בעשור האחרון
ושקליפורניה עצמה השיגה בשנות ה.80 -
***כותב המאמר ,טאם האנט ,מייצג את קואליציית  .CLEANהאנט הוא נשיא 'פתרונות מתחדשים לקהילה' ,חברה
לייעוץ ולפיתוח פרויקטים ירוקים ,ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה ,ברן ,באוניברסיטת קליפורניה ,בסנטה ברברה.
הבלוג שלו 'מחשבה ,רוח ,פוליטיקה' התפרסם בכתובת.www.tamhunt.blogspot.com :

