ציי רכב נטענים
מכוניות חשמליות חיוניות להשגת יעדה של בריטניה להגיע לאפס פליטות פחמן מתחבורה .יותר מ50% -
מהמכירות של מכוניות חדשות הן לציי רכב ,ומעבר של ציי רכב לכלי רכב ירוקים ישפיע מאוד על צמצום
הפליטות מתחבורה ,כותבת קרוליין ווטסון ,מנהלת אסטרטגיות תחבורה ,מ'קרן לחיסכון באנרגיה' ,במאמר
שפורסם ב'פטרוליום רוויו'.
ב 2012 -נמכרו בבריטניה יותר מכוניות חשמליות למגזר העסקי מאשר למגזר הפרטי .ההסבר לכך הגיוני .העלות
הראשונית של מכוניות חשמליות גדולה יותר מהעלויות של רכבי בנזין או סולר ,אבל ההוצאה השוטפת נמוכה
משמעותית .שיקול עסקי בריא ברכישת כלי רכב יביא בחשבון את עלות הרכב לכל משך חייו ,ולא רק את העלות
הראשונית .לעסקים יש אפשרות לעשות זאת ,אך בשוק הפרטי סביר להניח ששיקולי הקנייה תלויים במצב הכספי
של הקונים בעת הרכישה.
כמו כן סביר למדי שבית עסק ירכוש כלי רכב על בסיס צרכיו היומיומיים .מכונית או רכב מסחרי שמסלולם הידוע נמוך
מ 130 -ק"מ ביום הם צרכנים ברורים למכוניות חשמליות .הקרן לחיסכון באנרגיה ) (ESTפועלת עם ארגונים במגזר
הפרטי והציבורי לקידום מכוניות חשמליות וכלי רכב היברידיים נטענים בציי רכב במגזר העסקי ,באמצעות המיזם לציי
רכב היברידיים ) ,(PIFIשממומן על ידי מערך התחבורה הציבורית של לונדון ומשרד התחבורה 20 .ארגונים ,כולל
'מוריסונס'' ,בוטס'' ,נטוורק רייל' והסוכנות לאיכות הסביבה ,כבר גויסו כדי להמחיש את הערך העסקי הטמון ברכישת
מכוניות חשמליות.
לפי התוכנית של ממשלת בריטניה לקידום מכוניות נטענות אפשר לקבל הנחה של  25%על מכוניות שמחירן עד
 5,000ליש"ט ,והנחה של  20%על מכוניות מסחריות שמחירן עד  8,000ליש"ט .סל התמריצים כולל פטור ממס
כבישים ובאזורים מסוימים ,חניה חופשית .לציי רכב יש תמריצים נוספים כגון פטור ממס על רכב חברה למכוניות
חשמליות.
רכב חברה עם פליטות של עד  75גר'/ק"מ פחמן דו-חמצני )מכוניות היברידיות זכאיות להטבות על מכוניות נטענות(
יחויב עד  2015ב 5% -מס בלבד .רכב עם פליטות של  100גר'/ק"מ פחמן דו-חמצני או פחות )כולל כל כלי הרכב
ההיברידיים והחשמליים הקיימים בשוק( יקבלו  100%ניכוי על השקעה בשנה הראשונה לרכישה .מכאן שחשוב מאוד
לעסקים להביא בחשבון את כל התמריצים לשילוב כלי רכב חשמליים או היברידיים נטענים ,מה שעשוי להתברר
כהחלטה פיננסית נכונה לחברה.
גישה לזרם המרכזי
מדוע חשובים ציי רכב למעבר למכוניות חשמליות? מעל  50%מהמכירות של מכוניות חדשות הן לציי רכב ומעל 60%
ממכירות הטנדרים החדשים הן לעסקים .זה מעיד על כוח הקנייה המשמעותי שיש לציי רכב בשוק המכוניות
החדשות .בנוסף ,כבר הוכח שההזדמנות להשתמש בטכנולוגיות חדשות במקומות העבודה היא דרך מצוינת להחדירן
לזרם המרכזי.
עובדים המשתמשים בטכנולוגיות חדשות במקומות העבודה עושים זאת בלי להסתכן בהשקעה אישית ,ויש ראיות
לכך שחוויית הנסיעה במכוניות חשמליות היא חיובית בדרך כלל .נהגים שנהגו במכוניות חשמליות במסגרת ניסיונית
דירגו את הנהיגה בהן כמשתווה או טובה יותר מאשר במכוניות רגילות במגוון תחומים ,כולל נוחות ,תאוצה ,רעש
מנוע וביצועי בלימה.
בניגוד למכוניות רגילות ,לשאלת התשתיות והטעינה יש חשיבות רבה בהחלטה של עסק או של קונה פרטי להשקיע
במכוניות חשמליות .חברת החשמל ' EDFאנרג'י' ,השותפה במיזם ציי הרכב ההיברידיים ,מספקת נתונים ודוחות
כדי לסייע לעסקים להבין אילו תשתיות טעינה דרושות למגוון כלי הרכב החשמליים .משמעות הדבר עשויה להיות
צורך להשקיע בהתקנת נקודות טעינה בשטח העסק ,אבל גם ידיעה כמה כלי רכב ניתנים לטעינה בטוחה באתר
בהתאם לאספקת החשמל הקיימת.
המטרה העיקרית של הסקר שמבצעת ' EDFאנרג'י' היא להבטיח שעסקים המשקיעים במכוניות חשמליות ידעו
בדיוק במה זה כרוך כדי שיוכלו לקבל החלטה מושכלת .היעד העיקרי של המיזם הוא להבטיח את שביעות רצונם של
רוכשי המכוניות החשמליות ,שמצדם יפיצו את חוות הדעת החיובית בקרב הציבור.
הכנסת כלי רכב חשמליים לציי רכב הגיונית מבחינה כלכלית ככל שנעשה בהם שימוש רב .היות ועלויות ההפעלה
נמוכות כל כך ,שימוש מרבי יניב יותר תשואה על ההשקעה' .רוט מונקי' היא חברת תזמוני דרך המספקת מסלולי

נסיעה אופטימאליים במסגרת המיזם לציי רכב היברידיים .החברה עובדת עם ציי רכב המשתתפים במיזם ומסייעת
להם למקסם את הנסועה )הקילומטראז'( תוך כדי עמידה בצרכים העסקיים בצורה היעילה ביותר.
רכב ידידותי לרשת
מי שאינם מכירים מכוניות חשמליות תמיד שואלים עד כמה הן ירוקות ואם רשת החשמל הבריטית יכולה לספק את
הביקוש הנוסף .בתמהיל הנוכחי ברשת ,רכב חשמלי טיפוסי ייצר פחות פחמן מרכב קונבנציונלי דומה .למשל' ,רנו'
משווה את דגם 'פלואנס' החשמלי לדגם 'מגאן' הרגיל כדי להדגים פליטות פחמן נמוכות כמעט בחצי ) 136גר'/ק"מ
פחמן דו-חמצני ב'מגאן' לעומת  72גר'/ק"מ ב'פלואנס'(.
באשר לשאלה אם הרשת יכולה להתמודד עם הביקוש הנוסף ,חשוב לציין שכמות כלי הרכב החשמליים שתיכנס
לשוק תגדל בהתמדה ,ולספקי החשמל ולמפעילי הרשת יש די זמן להתכונן .התחזיות צופות שרוב האנשים יטעינו את
המכוניות בלילה ,והתעריפים לטעינת מכוניות חשמליות שמציעים חלק מהספקים מעודדים את הנהגים לעשות זאת.
זה יוצר הזדמנות מצוינת להשתמש בעודפי החשמל שנוצרים בלילות ,לרוב ממקורות אנרגיה דלי פחמן כמו טורבינות
רוח.
כלי רכב חשמליים הם אפשרות מעשית ומושכת לעסקים מסוימים וכעת ,כשמחירי הרכב יורדים ומחירי הדלק עולים,
הם יקסמו לכולם .בינתיים חשוב לשקול היטב איזה סוג רכב הולם ליעד ,וכלי רכב חשמליים הולמים לעתים קרובות
את יעדי החוק .הקרן לחיסכון באנרגיה צפויה לפרסם את ממצאי המיזם לציי רכב היברידיים בינואר .2013
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