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ירוק עולמי
 אנרגית רוח מועילה לכלכלה
האירופית יותר מהחלופה
הפחמימנית התחרותית
ביותר ,לפי דוח של 'ארנסט
אנד יאנג' .מהמסקנות עולה
שההשקעה הראשונית הרבה
בהקמת חוות רוח מתקזזת
על ידי היתרונות הכלכליים
שביצירת משרות חדשות,
תשלום מסים ,אבטחת
הספקה וקיצוץ בפליטות.
(Environmental Finance,
)21.11.12

 46% מכושר ייצור החשמל
החדש שהותקן בארה"ב ב-
 10החודשים הראשונים של
 2012התבססו על אנרגיה
מתחדשת )רוח ,סולארית,
ביומסה ,גיאותרמית ומים(,
לפי נתוני הרשות הפדראלית
למיזמי אנרגיה ),(FERC
לעומת  38%גז טבעי ו15% -
פחם.
(Renewable Energy News, 
)4.12.12

 הצמיחה של שוק האנרגיה
הסולארית השנה תהיה
בינונית ,אך  2013תהיה שנה
קשה יותר ליצרני מתקנים
סולאריים ,לפי חברת הייעוץ
נוויגנט' משיקגו .החברה צופה
התקנות של GW 31 – 24
כושר ייצור סולארי חדש
ברחבי העולם ב ,2012 -בעוד
שהיצרנים היו יכולים לספק
מתקנים בכושר .GW 60
)(New Energy, no. 5, 2012

 חשמל ירוק זול מחשמל
פחמימני?

ירוק עולמי

הוויכוח בגרמניה בנושא המעבר לאנרגיות
מתחדשות וחוק מקורות האנרגיה המתחדשת
נראה אין סופי ,אך לאחרונה פורסם מחקר חדש
הקובע שהפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות זולה
מעלות הפקת חשמל מפחם ומגז ,ואחת המפלגות
אף מציעה לקבוע מכסה למימון מיזמי אנרגיה
מתחדשת

 הסוכנות הבינלאומית
לאנרגיה ) (IEAצופה שהנתח
של אנרגיה מתחדשת בייצור
חשמל בעולם יגדל מ20% -
ב 2010-ל 31%-ב.2035-
באזור המזרח התיכון עתיר
הנפט והגז ,יגדל הנתח של
אנרגיה מתחדשת מ 2%-ב-
 2010ל 12% -ב ,2035-בשל
הרצון למקסם את ההכנסות
מייצוא נפט.
)(MEES, 30.11.12

 מסלול חדש לביו-דלק
באירופה

 באיחור של כמעט שנה,
בחרה מרוקו בזוכה במכרז
להקמת השלב הראשון במיזם
הסולארי השאפתני בעולם.
חברה סעודיתACWA ,
 ,POWERתוביל מאגד
חברות שיקימו תחנת כוח
סולארית בכושר של 160
 MWבקוארזזט ,בהשקעה
של  1מיליארד דולר .החשמל
יוזרם לאירופה.

למאמר המלא הקש כאן

בצעד שזעזע את תעשיית הביו-דלק המשגשגת
באירופה ,הודיעה נציבות האיחוד האירופי
בספטמבר שהיא מתכוונת לבלום את השימוש
בביו-דלק לסוגיו בבנזין ובסולר .צריכת הביו-דלק
תוגבל לרמתה הנוכחית ,בשל חששות מפני תחרות
עם גידולי מזון על שימושי קרקע
למאמר המלא הקש כאן



חשמל ירוק במזרח הרחוק

מדינות דרום מזרח אסיה מפתחות מיזמי אנרגיה
מתחדשת כדי לגוון את תמהיל האנרגיה ,להגביר
את אבטחת האספקה ולענות על הביקוש המקומי
הגובר .מפיתוח ביו-דלק לתעופה בסין בשיתוף
פעולה עם 'בואינג' ועד לתחנות כוח סולאריות
בהודו ,המזרח הרחוק נצבע בירוק
למאמר המלא הקש כאן

)(New Energy, No. 5, 2012

 מדיניות חדשה לעידוד
אנרגיה מתחדשת שאומצה
באיטליה ,המשלבת תעריפי
הזנה ומכסות ,תיכנס לתוקף
ב 1-בינואר .לפי שיטת
המכסות למיזמים גדולים
הותקן באיטליה כושר ייצור
של  MW 6,700חשמל
מאנרגית רוח ב.2011 -
(Renewable Energy World,
)6.12.12
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