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לידה קשה לדור השני של דלקי הביו
לפני  5שנים דברו כולם על הדור השני של דלקי הביו ,אולם פיתוחם מפגר אחר לוח הזמנים והמבקרים כבר פסלו לחלוטין את
הטכנולוגיה .המאמר טוען שמוקדם מדי להספיד את הדור השני של דלקי הביו המיוצרים מביומסה )(BTL
למאמר המלא הקש כאן

האם 'בטר פלייס' תהפוך ל'נטסקייפ' החדשה?
'נטסקייפ' ,מפתחת דפדפן האינטרנט הראשון ,הלהיבה את המשקיעים וגייסה הון רב בהנפקה ראשונה ב .1995 -החברה חדלה
לפעול ב 2003 -והשבועון הכלכלי 'האקונומיסט' תוהה אם גורל 'בטר פלייס' יהיה דומה?
למאמר המלא הקש כאן

השפעת החקיקה בנושאי אנרגיה  /אקלים על פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת בבלגיה
המאמר בוחן את השפעת החקיקה כפולת היעדים  -להפחתת הפליטות ולפיתוח אנרגיות מתחדשות ,על בלגיה ,ויתכן שניתן להפיק
ממנו לקחים לגבי ישראל בשל קווי דמיון במשק האנרגיה של שתי המדינות.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
השותפות ב'דזרטק' צפויות להודיע על
צרוף  5חברות מאירופה ומצפון אפריקה
למיזם ,השואף לספק  15%מצריכת
החשמל של אירופה עד  .2050כ400 -
מיליארד יורו יושקעו בהקמת תחנות כוח
סולאריות בצפון אפריקה במסגרת המיזם,
המבקש עתה להרחיב את בסיסו.
)(Arab Oil & Gas, 1.3.10
ממשלת הודו מתכננת להרחיב את כושר
יצור החשמל מאנרגיה סולארית ,הקרוב
עתה לאפס ,ל 20 -ג'יגה-וואט עד .2022
בנוסף למערכות  PVמסחריות יוענקו
סובסידיות מיוחדות למתקנים על הגגות.
התוכנית מסתייעת בחבילת מימון בהיקף
של  13מיליארד יורו.
)(New Energy, no. 6, 2009

ממשלת גרמניה החליטה למתן את התוכנית
לקיצוץ הסובסידיות לאנרגיה סולארית.
התמריצים להקמת תחנות כוח סולאריות יקוצצו
ב 15% -החל מ 1-ביולי במקום ב,25% -
והתעריפים המסובסדים של חשמל סולארי
יופחתו ב 11% -עד  .16%התמריצים להסבת
אדמות חקלאיות לחוות סולאריות יבוטלו.
)(Bloomberg, 23.2.10

ההחלטה של אבו דאבי להשקיע מיליארדי
דולרים במיזמי אנרגיה מתחדשת ובמקביל
גם בהרחבת כושר תפוקת הנפט ב700 -
אלף ח/י עד  ,2017משקפת את הדעה
הרווחת במדינות המפרץ הפרסי ,על
המשך הגידול המואץ בביקוש העולמי לנפט
בשנים הבאות.
)(PIW, 10.3.10

בעולם ממשיכים לקדם מיזמים הידרו
אלקטריים למרות שהוכח שסכרים גדולים
פוגעים בסביבה ובתושבי המקום ,ולמרות
שיש חלופות טובות יותר .אולם התנאי
ליישום חלופות אלו הוא ביעור השחיתות
והעברת טכנולוגיה מתקדמת מהמערב
למדינות המתפתחות.
)(World Watch, 1 – 2/2010

עתודת ייצור החשמל בישראל הצפויה
בשנים  2015-2014נמוכה )(2% - 1%
והיא ממחישה את הצורך בשילוב יצרני
חשמל פרטיים ויצרני חשמל באנרגיה
מתחדשת ,כך עולה מנייר עמדה של
משרד התשתיות על שילוב אנרגיות
מתחדשות במערך ייצור החשמל בישראל,
שפורסם בסוף פברואר.
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