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אנרגיה מתחדשת :הימור בטוח לחברות הכימיקלים?
אנרגיה מתחדשת היא שוק אטרקטיבי מאוד לחברות הכימיקלים ,אולם שוק זה אינו נעדר סיכון .אנרגיות מתחדשות יוכלו להפוך ללקוח
עיקרי של תעשיית הכימיקלים אם יצליחו להוכיח כי הן מתחרות ראויות של הנפט ושל הפחם.
למאמר המלא הקש כאן

מפיקות הנפט במפרץ מפתיעות ומשקיעות באנרגיה מתחדשת
למדינות המפרץ עתירות הנפט והגז יש סיבות טובות להשקעות של מיליארדי דולרים במיזמי אנרגיה מתחדשת ובטכנולוגיות לקיצוץ
הפליטות .הזרמת פטרו-דולרים למיזמי אנרגיה מתחדשת יכולה להניב רווחים גדולים ,לגוון את כלכלת המדינות התלויות בנפט ולספק
תעסוקה לתושבים.
למאמר המלא הקש כאן

הצבא האמריקאי לובש ירוק
מציאת מקורות חלופיים של אנרגיה הפכה לכורח צבאי דחוף בצבא ארה"ב ,שהניח עד לאחרונה שהדלק יימצא בשפע ויהיה זמין
בקלות .אמצעים שונים אמורים להקטין את צריכת הדלק לייצור חשמל ,אולם מרבית הדלק של הפנטגון מיועד לחיל האוויר ,והקטנת
צריכת הדלק של המטוסים היא משימה קשה יותר.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
אנרגיית הרוח מובילה את המהפכה
הירוקה .כושר הייצור העולמי צפוי לגדול
ביותר מ 155% -ל GW 240 -ב2012 -
לעומת  GW 94ב .2007 -ארה"ב היא
יצרנית החשמל מאנרגיית הרוח הגדולה
בעולם עם כושר ייצור של ,GW 25.2
ובמקום השני גרמניה עם .GW 23.9
)(PIW, 25.1.10

משרד האנרגיה האמריקאי יעניק 187
מיליון דולר למיזמים לשיפור היעילות
האנרגטית של משאיות ומכוניות נוסעים,
אולם נתח גדול מהתקציב מיועד למשאיות.
פליטות המשאיות הענקיות הנוסעות
למרחקים ארוכים ומונעות במנועי דיזל
גדולות יחסית לחלקן בצי הרכב.
)(Greentech Media, 13.1.10

האקלים יכול לשאת פליטות של לא יותר
מ 1 -טון  CO2לאדם בשנה ,אולם לפי סקר
שערך כתב העת 'ניו אנרג'י' גם  1טון לשנה
הוא עדיין חלום רחוק .מנתוני הסקר עולה
ש'טויוטה פריוס' פולטת  104גרם של CO2
לקילומטר ,בעוד ייצור והובלה של  1ק"ג
חמאה גורם לפליטות של  23.8ק"ג .CO2
)(New Energy, no. 6, 2009

התעשייה הסולארית מתגייסת לעזרה.
קבוצת 'סולאר-אנרג'י' מארה"ב תרמה
מודולים סולאריים להפעלת  10תחנות
שאיבה שיספקו מי שתייה נקיים ל175 -
אלף ניצולים מרעידת האדמה בבירת
האיטי .התרומה נעשתה באמצעות
)Water Missions International (WMI
)(Renewable Energy World, 31.1.10

באירופה מאמינים באנרגיית הרוח חרף
העיכובים במיזמים ימיים שונים .דנמרק
מתכננת להגדיל את כושר הייצור לGW 3 -
ב ,2025 -וקבעה יעד של הספקת 50%
מצריכת מהחשמל מאנרגיית רוח .בריטניה
מתכננת כושר ייצור של  GW 14ב,2020-
וגרמניה  GW 25ב.2030 -
)(World Watch, 1 – 2/10

Fundamentals of a Sustainable US
 ,Biofuels Policyהוא מחקר חדש המטיל
ספק בכדאיות התמיכה באתנול המופק
מתירס .ממשלת ארה"ב שילמה  4מיליארד
דולר ב 2008 -כסובסידיות לביו-דלק,
שחסך רק כ 2% -מצריכת הבנזין ,אולם
עלה למשלם המסים  82דולר לחבית.
)(Oil & Gas Journal, 7.1.10
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