תוכנית האנרגיה של האיחוד האירופי :עדיפות מס'  - 1התייעלות
תוכנית האנרגיה של האיחוד האירופי עודכנה לאחרונה שנית ,כנהוג מדי שנתיים .הנציבות האירופית משדרת הפעם
בהילות ,אך ספק אם 'אנרגיה  '2020מציעה תובנות או תוכניות חדשות .עם אישורה בפסגה שתיערך במארס 2011
היא תהיה המסגרת ליוזמות אנרגיה חדשות ,לכל הפחות עד לעדכון הבא בסוף  .2012האם נוכל להפיק ממנה
לקחים?
התוכנית פורסמה ב 10 -בנובמבר ותעלה לדיון המנהיגים בפסגת האנרגיה ב 4 -בפברואר " .2011מחיר הכישלון
גבוה מדי" ,קובעת הנציבות האירופית בתוכנית 'אנרגיה  '2020השזורה בנימת בהילות" :אנרגיה היא עורק החיים של
תרבותנו ...אתגר האנרגיה הוא מגדולי המבחנים שניצבו בפנינו .יידרשו עשורים כדי לנווט את מערכות האנרגיה שלנו
לנתיב יציב ובטוח".
הנציבות אומדת את ההשקעה הדרושה לייצור ולתשתיות ב 1 -טריליון אירו וקובעת כי יש לקבל בדחיפות החלטות
"שהשפעתן תורגש במשך  30שנה ואף יותר" .לשם כך תידרש "מדיניות שאפתנית" .לדחיית החלטות אלה יהיו
בעתיד השלכות מרחיקות לכת על אבטחת האספקה ועל העלויות.
"ההסתגלות של מערכות האנרגיה באירופה אטית מדי כרגע" .אמנם הנציבות אימצה ב 2007 -יעדי אנרגיה ואקלים
שאפתניים )יעדי  20-20-20המפורסמים( ,אך "אין סיכוי להשיגם עד  2020עם האסטרטגיה הקיימת שאינה מתאימה
בטווח הארוך לטיפול באתגרים".
תוכנית 'אנרגיה  '2020מפרטת תחילה את הבעיות הקיימות כיום בשוק האנרגיה האירופי.
•

השוק הפנימי עדיין מקוטע ומציב חסמים רבים להתחרות פתוחה והוגנת.

•

אבטחת האספקה מעורערת בגלל עיכובים בהשקעות והיעדר קידמה טכנולוגית.

•

מאמצי המדינות החברות להתייעלות אינם מספיקים.

•

אין גישה משותפת לספקים חיצוניים של נפט וגז.

שורש הבעיה טמון בניהול מדיניות אנרגיה ברמת המדינה במקום ברמת האיחוד" ,המישור הראוי לניהולה" .הנציבות
האירופית בהנהגת שר האנרגיה החדש ,גונתר אוטינגר ,תוקפת את הבעיות בקביעת חמש עדיפויות .ארבע מהן
נמצאות על הפרק זה זמן רב :התייעלות ,שוק אנרגיה יחיד ,התקדמות טכנולוגית וקשרי חוץ .אליהן מצטרפת עדיפות
חדשה לחלוטין :שמירה על שביעות רצונם של הצרכנים.

עדיפות מס'  :1התייעלות
הנציבות מאוכזבת מאיכות הביצועים של 'תוכנית הפעולה להתייעלות ממלכתית' .התוכנית שיזמו חברות האיחוד ב-
 2008אינה מתקרבת למיצוי הפוטנציאל הגלום בה וזאת למרות העובדה שהתייעלות בתחום האנרגיה היא הדרך
החסכונית ביותר להשגת יעדי האנרגיה והאקלים של האיחוד .פוטנציאל החיסכון באנרגיה לנפש נאמד ב1,000 -
בשנה.
אירו
הנציבות שבה ודוחקת בממשלות לשמש דוגמה ולנהל את הרכש שלהן בהתאם לדרישות ההתייעלות באנרגיה.
הרכש הציבורי מהווה  16%מהתוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( של האיחוד כלומר 1,500 ,מיליארד אירו ,וביכולתו
להשפיע מאוד על יצירת שוק למוצרי אנרגיה יעילים .סוף כל סוף מוגדר תפקידן המרכזי של הרשויות.

עדיפות מס'  :2שוק אנרגיה יחיד
הנציבות קובעת כי דרושה השקעה של  1טריליון אירו ב 10 -השנים הבאות ,על מנת להחליף את כושר הייצור ואת
תשתיות התחבורה ,האחסון וההפצה .בחישוב לנפש מסתכמת ההשקעה ב 2,000 -אירו לכל אזרח אירופי ,אך אין
זה כה פשוט .השקעות כאלה מתעכבות תדיר בגלל הססנות השווקים וחוסר הוודאות.
לפי הנציבות ,שוק האנרגיה האירופי מחולק עדיין לשווקים לאומיים עם חסמים שונים להתחרות ,בשל תקנות שונות
ונוהלים לאומיים שונים .הנציבות מאיימת לחוקק תקנות מחייבות ,אולם עדיין לא עשתה זאת חרף מידע המוכיח קיום
מעין מונופולים בבלגיה וביוון.

עדיפות מס'  :3האזרחים
נראה כי הנציבות הבינה בסופו של דבר כי אין היגיון בליברליזציה ללא שביעות רצונם ומעורבותם של הצרכנים.
התחשבות בגורם הצרכני צברה תאוצה בשנים האחרונות בעקבות הקמת 'פורום צרכני האנרגיה' שנועד לספק
לצרכנים שוק אנרגיה קמעונאי תחרותי ,יעיל והוגן .
חלופות רבות לבחירה ומחירים נמוכים מיטיבים עם הצרכנים .הנציבות מתווה שורה של יוזמות שעל הממשלות
לנקוט בהן :טיפול בתלונות ,כלים להשוואת מחירים ,מידע והחלפה קלה של ספקים.

עדיפות מס'  :4התקדמות טכנולוגית
הנציבות קובעת כי חל כרסום במעמדה של אירופה כמובילה בפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים בשל התחרות של
ארה"ב וסין .משמעות הדבר שצריך להעדיף אנרגיות מתחדשות לשם השגת היעד להפחית את פליטות הפחמן
מחשמל )כולל גרעיני והידרו( בשני שלישים עד  ,2020לעומת  44%כעת .האסטרטגיה הזו נועדה ליצור מסגרת
שתקדם עד  2020את כושר ההתחרות והכדאיות של הטכנולוגיות והמקורות המתחדשים.

עדיפות מס'  :5מדיניות חוץ
הנציבות מציינת את היעדרה של מדיניות חוץ משותפת בנושאי אנרגיה חרף מאמצי הבוסר להפעיל דיפלומטיה של
אנרגיה .האיחוד האירופי מדורג כצרכן האנרגיה החמישי בגודלו בעולם ,אך למרות כובד משקלו הכלכלי עדיין אין
בכוחו להשפיע על שוקי האנרגיה הבין-לאומיים .יתרה מזאת ,כיבואן נטו האיחוד חשוף יותר ויותר למשברים בהיצע.

אומץ פוליטי
תוכנית האנרגיה החדשה זכתה לתגובה פושרת בבריסל ,ובעלי עניין רבים אף לא טרחו להגיב .רבים סבורים
שהנציבות הטיבה לזהות את הבעיות אך כשלה בהצגת פתרונות .יתכן שהדבר נובע מהצורך לפעול תוך השגת
הסכמה ולהימנע מקבלת החלטות שנויות במחלוקת.
אם יצליח אוטינגר ליישם את תוכניתו העמומה ולנווט את אירופה בדרך לגיבוש מדיניות אנרגיה ולאספקה יציבה ,הוא
יצליח לחולל מהפכה שתיזקף בצדק לזכותו.
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