משרד ההגנה האמריקאי מוביל מעבר לאנרגיה מתחדשת
משרד ההגנה מוביל את המאבק להגברת השימוש באנרגיה מתחדשת משיקולים כלכליים של קיצוץ בהוצאות
וחיסכון וכן משיקולים צבאיים אסטרטגיים .שיתוף הפעולה בין צבא ארה"ב למגזר הפרטי נדון בוועידה של
 RWEבצפון אמריקה .מומחים מתחום האנרגיה המתחדשת הביעו תקווה שמשרד ההגנה יוביל מהלך שבסופו
תגובש מדיניות פדראלית כוללת בנושא אנרגיה בארה"ב.
נראה כאילו לצבא האמריקאי יש יד חופשית לפעול כרצונו בארה"ב ומחוצה לה ,אולם בפועל חל שינוי יסודי בדרך
שבה פועל משרד ההגנה ,ובמרכז החשיבה החדשה ניצבת מדיניות האנרגיה שלו.
בכירים בפנטגון תרים אחר מקורות אנרגיה חדשים שיקטינו את כמות הנפט שמערכת הביטחון נאלצת לייבא
מאזורים עוינים כמו המזרח התיכון .הם תרים אחר פתרונות אנרגיה חדשים שיצמצמו את ההוצאות ויקטינו את
החשבונות לתשלום מבית ,וגם יעניקו ליחידות בקווי החזית יתרון טקטי.
שיירות אספקת הדלק הן עדיין החלק הקטלני ביותר של המשימה הצבאית ,והצורך בפחות דלק בפעילות העתידית
שתתבסס על הנעה באנרגיה סולארית ,אנרגיית רוח ומקורות נוספים של אנרגיה מתחדשת ,צפוי להיות מתורגם
למספר נפגעים נמוך יותר בעת מלחמה.
בוועידה האחרונה של 'עולם האנרגיה המתחדשת בצפון אמריקה' ,שנערכה בלונג ביץ' ,קליפורניה ,השתתפו כמה
מומחים מתחום האנרגיה המתחדשת בפאנל שדן בשיתוף הפעולה המתפתח בין צבא ארה"ב לבין המגזר הפרטי.
שיתוף הפעולה ממשיך לעצב את כללי ההתקשרות בין הצבא למגזר הפרטי.
בין המשתתפים בדיון בפאנל היו :פיטר אסמוס ,אנליסט בכיר ב'פייק ריסרץ'' ,שתיעד את התפקיד שרשתות החשמל
הקטנות ) (microgridsעשויות למלא בבסיסים צבאיים ובשדה הקרב; קרל סטין ,שותף ב'פולברייט & ג'אוורסקי',
שסייע להקים מיזם סולרי בהיקף של  6מגה-וואט באקדמיית חיל האוויר האמריקאי בקולוראדו; מורגן אדם ,מהנדס
פיתוח במיזם 'סאן-פאואר' ,שעבד עם סטין על מיזם 'אקדמיית חיל האוויר האמריקאי' ) ,(USAFAוהחברה שלו
הקימה גם מיזם סולארי בכושר של  13מגה-ואט ב'תחנת ניסויים בנשק אווירי של חיל הים האמריקאי' בצ'יינה לייק,
קליפורניה; בראד הנקוק ,מנהל תכניות פדראליות של חברת הטכנולוגיה  ,FlexEnergyשלאחרונה התקינה מערכת
להפקת חשמל מגז פסולת בפורט בנינג שבג'ורג'יה; פול ריפ ,סגן נשיא בכיר ב'אוריג'ין אויל' ,העוסקת בדלקי ביו
מתקדמים ,וטים קיטינג ,סגן נשיא ב'סקיליין סולאר' ,שלאחרונה בנתה מיתקנים פוטו-וולטאיים מרוכזים בבסיס חיל
האוויר באדוארדס ,שבקליפורניה ,ובפורט בליס ,שבטקסס.
להלן תמצית מהדיון ומהתשובות לשאלות עורך 'עולם האנרגיה המתחדשת' ):(RWE
שאלה :על פי 'פייק ריסרץ'' השקיע משרד ההגנה ב 2010 -כ 1.8 -מיליארד דולר במיזמי אנרגיות מתחדשות.
עד  2030צפוי משרד ההגנה להשקיע עד ל 27-מיליארד דולר בכל שנה .אלו השפעות יהיו לרמת הוצאה זאת
על תעשיות האנרגיה המתחדשת ומה הם המכשולים העיקריים?
ריפ :השאלה העיקרית היא כיצד ההשקעה של משרד ההגנה משתלבת במימון המגזר הפרטי .אחד הדברים שאנו
מתמודדים מולם בתעשיית דלקי הביו היא ההתפתחות הרבה בתחום הטכנולוגי ,תחום שיש בו הרבה מאוד חדשנות.
מה שחשוב למגזר הפרטי הוא להכיר בכך שלממשלה הפדראלית יש נכסים אדירים ,וחיוני לנצל נכסים אלו על מנת
לסייע ביישום טכנולוגיות חדשות .יש לנתב את הכסף הפדראלי בצורה מועילה לאותם מקומות שלתעשייה אין עדיין
את היכולת לעשות זאת בכוחות עצמה .התעשייה נמצאת די בתחילת דרכה כך שהתשתיות אינן מפותחות דיין כדי
לקדם טכנולוגיות אלו ,ויש צורך ממשי ביצירת שותפות אמת בין הממשל המרכזי לבין המגזר הפרטי.
אסמוס :במצב התקציב בארה"ב והדינאמיקה הפוליטית הנוכחית בוושינגטון ,איך הם ישפיעו על ההשקעה
הפוטנציאלית? האם יואט הקצב? להערכת אנשים ששוחחתי עמם ,משרד ההגנה ימשיך להוביל את הנושא .הבעיה
היא הצורך במימון יצירתי .אנשי הממשל מצפים שהמגזר הפרטי יגיע עם הכסף.
הנקוק :משרד ההגנה לוחץ במידה רבה על המגזר הפרטי לבצע מיזמי מחקר אלו .הם מסתכלים על זה מנקודת
מבט האומרת שהמשימה שלהם היא להילחם ולנצח מלחמות ולא לערוך מחקרים ,כך שרק לעתים נדירות הם יהיו
מעורבים במימון וביצוע מחקרים כרשתות חשמל זעירות עבור בסיסי צבא קדמיים ,לדוגמה .אף אחד אחר לא יערוך
מחקר מסוג זה מפני שאף אחד אחר אינו מוטרד מבעיה זו .כספי המחקר יושקעו בנושאים הנוגעים רק להם ,ואם
מדובר בנושאים הנוגעים לכל תעשיית האנרגיה המתחדשת ,הם מצפים שאחרים יממנו את אותם המיזמים.

שאלה :מזווית הראיה של הצבא ,איך השתנתה תמונת האנרגיה המתחדשת?
הנקוק :ללא ספק ,לאנרגיה המתחדשת יש כיום תפקיד גדול יותר מאשר היה לה לפני  20שנה )אז שירת הנקוק בצי
ארה"ב( .מרבית התקנות נוצרו בחמש השנים האחרונות ,ובאופן אישי ,אני רואה אותן כמטרות גמישות .אני חושב שיעד
 25%עד  2025יהיה קשה מאוד להשגה .לרבים מיעדים אלו אין מימון ,וזה קל להציב יעדים אך הרבה יותר קשה לממן
ולהשיג משאבים כדי להשיגם.
שאלה :האם משרד ההגנה דורש שהמיזמים יביאו תועלת למשק המקומי?
סטין :במקרה של מיזם קולוראדו הושם דגש חזק על נושא יצירת משרות ,ואנו שאלנו את 'סאן פאואר' מה היא הולכת
לעשות כדי ליצור משרות במשק המקומי ואיך היא הולכת לסייע לעסקים מקומיים .במקרה של 'סאן פאואר' היא תמכה
בשני הנושאים מפני שהם יכלו לסייע לה.
שאלה :האם משרד ההגנה יכול לפעול במסגרת מדיניות אנרגיה דה פקטו ואולי לייצר גשר למדיניות אנרגיה
ממשית?
קיטינג :כמה נשיאים בהיסטוריה שלנו רצו להוביל מדיניות ממקום שלא היה בו כלום .זה קרה בנושא זכויות האזרח.
הם השתמשו ביכולתם כמנהיגים של הצבא והסתייעו בו כדי להניע מדיניות זאת .שימוש בכוח הקנייה של הרשות
המבצעת והעוצמה של הנשיא יהוו התחלה מצוינת כשאין רצון למדיניות מרכזית בכל מקום אחר.
סטין :אין לנו מדיניות פדראלית מגובשת ובסביבה הפוליטית הזו נמוכים הסיכויים לחקיקה אנרגטית לאומית כוללת
שתספק את המבנה הנכון .יש הזדמנות אמתית באמצעות היוזמות של משרד ההגנה ,במיוחד כאשר הרשויות מתחרות
אחת ברעותה כדי ליצור את התוכנית הירוקה הטובה ביותר – לפתח משהו שיצור מסגרת .זה יהיה הדבר הקרוב ביותר
למדיניות פדראלית שאנו יכולים להגיע אליו בשנתיים הבאות.
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