צרפת מגדילה את ההשקעות באנרגיות מתחדשות
צרפת מקדימה את כל מדינות אירופה בגמילה מדלק פחמימני ובעצמאות אנרגטית .הלחץ העז של אבטחת
אספקת האנרגיה והנזקים מהחשיפה לתנודות במחירי הנפט אינם מורגשים בצרפת מאז  ,1974כשהוחלט
להרחיב במהירות את כושר ייצור החשמל מאנרגיה גרעינית .אך נקודות התורפה של האנרגיה הגרעינית
שנחשפו ברעידת האדמה והצונאמי ביפן חושפות את החסרונות של המדיניות הצרפתית.

יותר מ 75% -מהחשמל בצרפת מיוצר מאנרגיה גרעינית 58 .כורים גרעיניים מייצרים  63,200מגה-ואט חשמל
וחוסכים  700מיליון טון פחמן דו-חמצני בשנה .צרפת מחויבת להגדיל את נתח האנרגיה הירוקה בהתאם לחוק
האנרגיה המתחדשת של האיחוד האירופי ,אך היא החטיאה את היעד שקבע האיחוד ב 2001 -להגדיל את נתח
האנרגיה המתחדשת ל 21% -עד  .2010נתח האנרגיה המתחדשת בצרפת גדל מ 13.5% -ב 2005 -ל15.5% -
בסוף  ,2010רק  26%מהגידול הנדרש.
אי ציות ליעדים המחייבים שקבעה הנציבות האירופית לכל מדינות האיחוד כרוכה בקנס של  0.04אירו לקילו-ואט,
ומשום כך על צרפת להאיץ את תכנית האנרגיה המתחדשת שלה ,או לשלם קנסות כבדים .לאור זאת פרסמה
ממשלת צרפת באוגוסט תכנית להזרמת  1.35מיליארד אירו למגזר האנרגיה המתחדשת על פני תקופה של ארבע
שנים.
התוכנית שנקראת 'אנרגיה מתחדשת ,סילוק פחמן ,הצגת כימיה ירוקה ופלטפורמות טכנולוגיות' ,תעניק  900מיליון
אירו בהלוואות בריבית נמוכה ובסובסידיות בין  2010ל ,2014 -ו 450 -מיליון אירו בסובסידיות בשנים – 2010
.2014
חלוקת הכסף לא הוגדרה ,אך ההשערה היא שהוא ינותב למיזמים סולאריים ,לכידת פחמן ואחסונו ) ,(CCSאנרגיה
ימית ,אנרגיה גיאותרמית וטכנולוגיות כימיה ירוקה .עד סוף  2010היו אמורים לזרום למיזמים כאלה  190מיליון אירו
ו 290 -מיליון אירו לשנה בארבע השנים לאחר מכן .הממשלה מקווה למשוך עוד  2מיליארד אירו בהשקעות של
המגזר הפרטי.
מהפכה מתחדשת
התכנית תתמקד בשלושה שלבי מחקר לפני פיתוח מסחרי בפועל :מיזמים מחקריים להדגמה ,ניסויים לפני מסחור
ופלטפורמות לבדיקת הטכנולוגיות .הרעיון המרכזי הוא להפוך את צרפת למובילה בטכנולוגיות אלו בשנים הקרובות.
המשרד הצרפתי לאיכות הסביבה מאתר בימים אלה יישומים של חברות וגופי מחקר המחפשים מימון למיזמים מסוג
זה.
לפי 'גלובל דטה' ,חברה למחקר עסקי ,יוקצו עוד  250מיליון אירו למיון ומחזור פסולת ,לבקרת זיהום ולעיצוב אקולוגי
של מיזמי תעשייה .הממשלה הקצתה גם  1מיליארד אירו לתוכנית 'מכוניות העתיד' ,מתוכם יוקצו  750מיליון אירו
לפיתוח כלי רכב דלי פליטות 150 ,מיליון למיטוב התובלה ברכבות ו 100 -מיליון לקידום התובלה הימית.
בתוך כך הושקעו  250מיליון אירו בתוכנית הרשת החכמה שתתמוך במחקר ופיתוח לשילוב מקורות מתחדשים
ברשתות החשמל ,ובפיתוח מוצרים חכמים לניהול צריכת החשמל .ראווי ידאב מחברת 'גלובל דטה' סבור כי כל
התוכניות האלה יובילו להשקעות גדולות במגזר האנרגיה המתחדשת שישנו את נוף האנרגיה לקראת שימוש
במקורות בלתי קונבנציונליים.
מומחים רבים משבחים את המדיניות החדשה כשינוי אסטרטגי חשוב למעבר מאנרגיה גרעינית למקורות אנרגיה
מגוונים .צ'רלי הודג'ס מ'בלומברג ניו אנרג'י פייננס' ,שבלונדון ,מציין כי ממשלת צרפת תמכה היסטורית בטכנולוגיות
בוגרות ,זולות ודלות בפליטות כאנרגיה גרעינית ואנרגיית רוח ,וכי הכספים האלה יסייעו ישירות לחברות בקצה השני
של ספקטרום האנרגיה.
עם זאת ,המבקרים מציינים כי התוכנית שמה דגש על השקעות לפני פיתוח ,דבר המצביע על כך שהתוכנית אינה
מובילה לגיוון משמעותי של מקורות האנרגיה בצרפת בעתיד הקרוב.
אמאורי קורנילוף ,סמנכ"ל 'סולייר דירקט' ,החברה הצרפתית הראשונה המתמקדת בייצור חשמל סולארי ,מציין
שהאסטרטגיה הנוכחית מבוססת על כך שעלות הפיתוח של אנרגיה מתחדשת גבוהה יותר כעת מעלות השימור של

האנרגיה הגרעינית ,ושהממשלה רוצה להשקיע יותר כסף במחקר כדי שבעתיד יימצא פתרון זול יותר לפיתוח אנרגיה
מתחדשת .הגישה הזו מוטעית לדעתו של קורנילוף ,הסבור שאם המטרה היא לפתח במהירות אנרגיה יעילה וזולה,
צריך לפתח שוק .למעשה ,קיומו של השוק עצמו הוא שנותן תנופה לחדשנות ,למחקר ולפיתוח.
הרחבת כושר הייצור של חשמל מרוח
אנרגיית הרוח היא החריג במדיניות הצרפתית לקידום המחקר של אנרגיה מתחדשת .ממשלת צרפת הודיעה בסוף
ינואר על כוונתה לאתר השקעות בהיקף  10מיליארד אירו כדי להקים לראשונה בצרפת חוות רוח ימיות .המיזם כולל
התקנת  600טורבינות רוח בכושר כולל של  3,000מגה-ואט ,בחמישה אתרים לאורך החוף האטלנטי .המכרז נפתח
ב 1 -באפריל ,וההצעות הזוכות יפורסמו בתחילת  ,2012הפעלת הטורבינות צפויה עד  .2015ענקיות החשמל
הצרפתיות  EdFו GdF -סואץ ,וכן 'אלסטרום'' ,סימנס' ו'וסטאס' מתכננות להשתתף במכרז.
צרפת שואפת למשוך השקעות בהיקף  20מיליארד אירו לפיתוח מגזר הרוח בעשר השנים הקרובות .המדינה תזדקק
להשקעה הגדולה כדי לממש את חזון חוות הרוח הימיות .על פי הדו"ח האחרון של 'פרייס-ווטרהאוס-קופר' ,עלות
ההקמה של חוות רוח ימיות ,שהן יוזמה חדשה בצרפת ,נאמדת ב 3.5 -מיליון אירו לוואט ,לעומת  1.6מיליון אירו
לוואט לחוות רוח יבשתיות.
אנרגיית הרוח היא מרכיב מרכזי בתוכנית הפעולה הלאומית לאנרגיה מתחדשת ) (NREAPשהוגשה למועצת
האיחוד במסגרת עיקרי המדיניות הצרפתית באוגוסט  .2010על פי התוכנית ,צרפת מתכוונת להפחית את צריכת
האנרגיה הכוללת מ 167 -מיליון שווה ערך טונה נפט )שעט"ן( ב 2005 -ל 155 -מיליון שעט"ן ב .2020 -ההפחתה
תושג בעיקר דרך התייעלות בצריכת האנרגיה של בתי מגורים ובנייני משרדים .החלפת מערכות חימום חשמליות
בלתי יעילות בצרפת בלבד ,תספק כפליים יותר אנרגיה מהדרוש להנעת כל המכוניות החשמליות בצרפת ,מסביר
קלוד טורנה מלוקסמבורג ,חבר בפרלמנט האירופי הירוק ,בהצהרה שמסר לקרן האירופית הירוקה.
צרפת מתכננת גם להגביר את השימוש באנרגיה מתחדשת מ 16.5 -מיליון שעט"ן ב 2005 -ל 36.5 -מיליון שעט"ן ב-
 ,2020שהם  23%מסך צריכת האנרגיה .מתוך  20.4מיליון שעט"ן מאנרגיה מתחדשת 10.3 ,מיליון הוקצו לחימום
וקירור 6.6 ,מיליון שעט"ן לחשמל ו 2.5 -מיליון לביו-דלק .נתח החשמל מאנרגיה מתחדשת מתוכנן לגדול מ13.5% -
מסך הצריכה בצרפת ) 6.1מיליון שעט"ן או  71טרה-וואט( ב 2005 -ל 27% -מהצריכה הביתית ב12.7) 2020 -
מיליון שעט"ן או  147טרה-וואט(.
היעדים שנקבעו ל 2020 -בתוכנית הפעולה הלאומית לאנרגיה מתחדשת הם טורבינות רוח להגברת ייצור החשמל
מ 5,500 -מגה-וואט ל 19,000 -מגה-וואט ,מהם  6,000מגה-ואט מחוות רוח ימיות .בסך הכול ,זה יספק  58טרה-
וואט/שעה ב ,2020 -בהשוואה לכושר המתוכנן של  17.2טרה-וואט/שעה מביומסה 6.9 ,טרה-וואט/שעה מאנרגיה
סולארית 1.2 ,טרה-וואט/שעה מאנרגיה ימית ו 0.5 -טרה-וואט/שעה מאנרגיה גאותרמית .מקורות גיאותרמיים,
ביומסה ,אנרגיה סולארית ואנרגיה הידרואלקטרית יתרמו רק  8% ,17%ו) 2% -בהתאמה( לגידול במקורות
המתחדשים ,ואילו טורבינות רוח יתרמו  49%) 72%מטורבינות יבשתיות ו 23% -מטורבינות ימיות(.
חברת הייעוץ  Boston Consulting Groupשיבחה אשתקד את צרפת על התוכנית הסביבתית ' 'Grenelleועל
מאמציה לקידום האנרגיה המתחדשת .לדברי המומחים בחברה ,אף אחת מהשותפות הכלכליות העיקריות של צרפת
או מהמדינות המתועשות הגדולות בעולם לא פיתחה תכנית תמריצים כלכלית המתמקדת בפיתוח בר קיימא כמו
צרפת.
המחויבות לאנרגיה גרעינית נמשכת
לא כולם מתלהבים מהתוכנית של צרפת .אמאורי קורנילוף חושש בעיקר שפיתוח חוות הרוח יהיה איטי מהצפוי .חוות
הרוח נכשלו בעבר במישור הסביבתי כי האוכלוסייה שמעוניינת בחשמל מרוח התנגדה להקמת חוות רוח באזורי
מגורים .כעת מנסים לפתח חוות רוח ימיות שעלותן גבוהה והקמתן כרוכה באתגרים טכנולוגיים ,ואם זה ייכשל ייווצר
פער גדול בין היעד לבין ההישגים.
גם קלוד טורנה מביע ספקות .בעוד הוא משבח את מאמצי גרמניה ושוודיה כדוגמאות חיוביות לניצול הזדמנויות
להשקעה באנרגיה מתחדשת ,הוא מציין את צרפת כדוגמה שלילית בגלל ההשפעה הרבה שיש לתומכי האנרגיה
הגרעינית על מדיניות האנרגיה והצלחתם לשכנע את מקבלי ההחלטות להציב חסמים מנהליים ומלאכותיים לקידום
המקורות המתחדשים.

ממשלת צרפת הצהירה על מחויבותה לשמירת הרמה הנוכחית של כושר הייצור הגרעיני במזכר ההבהרות שהוגש
לצד תכנית הפעולה הלאומית לאנרגיה מתחדשת .ללא קיצוץ בייצור החשמל הגרעיני ,היעד להגדלת נתח המקורות
המתחדשים ל 27% -מצריכת החשמל אינו מצביע על הפחתת השימוש ביתר מקורות האנרגיה ,אלא יותר על עלייה
כללית בצריכת החשמל.
על פי דוח שערך מארק ז'דליצקה מ ,GdF -ממשלת צרפת סבורה כי פליטות גזי החממה מתמהיל האנרגיה של
צרפת הן הנמוכות ביותר בעולם בזכות התשתית הגרעינית וההידרואלקטרית שלה .ייצור נוסף של חשמל ממקורות
מתחדשים נועד לתת מענה בעיקר לגידול בצריכת החשמל בשל הגידול בשימוש במכשירי חשמל ,במכוניות חשמליות
ובמשאבות חום.
ניגוד עניינים
בסופו של דבר ,השאלה אינה דווקא אם צרפת יכולה לגוון את מקורות האנרגיה כדי להשיג את יעדי  ,2020אלא מה
יקרה אחרי  .2020האם צרפת מתכוונת להגיע ל 100% -אנרגיה מתחדשת בהתאם ליעדי מועצת האיחוד עד
 ?2050מארק ז'דליצקה אומר שזה בלתי סביר בשל השילוב של הארכת תוחלת החיים של תחנות הכוח הגרעיניות
הקיימות ל 40-שנה .הסיכוי שיש לטכנולוגיית כורי מי לחץ באירופה יביא לכך שתמהיל החשמל הצרפתי יתקבע
בהכרח על מצבו כיום ,ויטרוק את הדלת בפני גידול כלשהו בייצור חשמל ממקורות מתחדשים לאחר  ,2020אף
שהפוטנציאל של צרפת הוא הגבוה ביותר באירופה.
עם כל מה שצרפת עשויה להשיג עם ההשקעות השונות בתוכניות למחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתחדשות ,עדיין
נותר ניגוד עניינים עמוק בין מחויבותה לאנרגיה גרעינית לבין שאיפתה להגיע ל 100% -אנרגיה מתחדשת עד .2050
האיחוד האירופי וצרפת יכולים להמשיך ולהתעלם מחוסר ההתאמה לעוד זמן מה ,אך בסופו של דבר לא תהיה בררה
אלא להחליט איך להתמודד עם החזון המפוצל לעתידו של נוף האנרגיה האירופי.

)(Petroleum Review, 5/11

