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אנרגיה מתחדשת :גידול בהיקף המימון למרות אי-ודאות
המימון שוב זורם למגזר האנרגיה המתחדשת בהשפעת הירידה במחירי הציוד ,אך ההתקדמות המוגבלת לקראת אמנת
אקלים עולמית והאפשרות שהגז הטבעי יהפוך בטווח הקצר לאמצעי המועדף לקיצוץ בפליטות מעיבות על עתיד הענף.
אנרגיה מתחדשת מתקשה בדרך כלל להתחרות בדלקים פחמימניים למרות הירידה בעלויות והיא עדיין תלויה בתמריצים.
למאמר המלא הקש כאן

ביו-דלק :התקדמות ותקוות גדולות
הרעיון של שימוש בביו-דלק להטסת מטוסים הפך בתוך כמה שנים ממדע בדיוני לאפשרות ריאלית ,ולפחות  6חברות תעופה
כבר תדלקו מטוסי נוסעים בביו-דלק .נראה שדלקי ביו לתעופה הגיעו לשלב הבגרות הטכנית במהירות מפתיעה ,אך בהיבט
המסחרי הם עדיין בתקופת הילדות ,והחסם המשמעותי ביותר הוא הבטחת הספקה בהיקף משמעותי.
למאמר המלא הקש כאן

חברות החשמל אינן יכולות לממן את המעבר לחשמל ירוק בכוחות עצמן
חברות האנרגיה האירופיות לא יוכלו לממן בכוחות עצמן את המעבר למערכת חשמל נטולת פחמן ,ויזדקקו לסיוע של
משקיעים מוסדיים .משקיעים אלו ישתלבו בתהליך רק אם מדינות האיחוד האירופי יגבירו את מעורבותן ויפעלו להקטנת
הסיכון בהשקעות הגדולות הנדרשות למעבר לאנרגיה נקייה ,כך עולה מדוח קרן האקלים האירופית.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
השקעה במכוניות חשמליות עלולה להיות
הימור גרוע ,אך מגזר המים צמא להשקעות,
לפי 'קילינטק גרופ' .המכוניות ייקלטו בשוק
לאט יותר ממה שצופים ,ולעובדה זו תהיה
השפעה משמעותית על כל שרשרת ההספקה
ועל השוק .נתח ההשקעות במים מסך כל
השקעות באנרגיה מתחדשת –  5%בלבד.
)(Environmental Finance, 3.11.11

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ( )IEAמתריעה
מפני שינוי אקלים מסוכן ב 5 -השנים הבאות,
אם ממשלות העולם לא ינקטו בצעדים מידיים
ודרסטיים לשינוי מדיניות האנרגיה .פליטות
הפחמן הדו-חמצני גדלו ב 0202 -בשיעור חסר
תקדים של  5.5%ל 52.3 -מיליארד טון,
בעיקר בשל הגידול בצריכת הפחם העולמית.
)(World Street Journal, 10.11.11

פחם ימשיך לשמש כגיבוי לאנרגיה מתחדשת
בספרד ,שסיפקה ב 0202 -כשליש מצריכת
החשמל במדינה .כושר ייצור החשמל מאנרגית
הרוח הוכפל מאז  0226ל 02.0 -ג'יגה-ואט ,אך
בימים עתירי רוח התקשתה מערכת ההולכה
לקלוט את עודפי החשמל ,ותחנות הכוח
הפחמיות הושבתו למניעת עומס יתר.
)(Petroleum Economist, 19.10.11

מיצובישי כמיקלס מרחיבה את מגוון המוצרים
ומקורות חומרי הזינה מחלופות המבוססות על
אנרגיה מתחדשת באמצעות שותפויות ומיזמים
משותפים .החברה ,שבסיסה ביפן ,סבורה שיש
ביקוש לכימיקלים על בסיס ביו ,ושהתלות
היפנית בנפט יקר מחייבת הבטחת תחליפים
ממקורות אחרים.
)(ICIS, Chemical Business, 4.9.11

גוברים החששות לגורל ההתחייבויות של
ממשלות צפון אמריקה ואירופה לתמיכה
באנרגיה מתחדשת ,בשל המצב הכלכלי.
נראה שתעשיית האנרגיה הסולארית פגיעה
במיוחד .תעריפי ההזנה כבר קוצצו בספרד,
איטליה וצ'כיה ,ובארה"ב נבחנים הליכי מתן
הערבויות למיזמים לאחר קריסת 'סולינדרה'.
)(PIW, 17.10.11

הסובסידיות ששולמו ברחבי העולם להוזלת
מחירי הדלקים הפחמימניים לצרכנים הסתכמו
ב 324-מיליארד דולר ,פי  6מהסיוע שהוענק
לאנרגיה מתחדשת שהסתכם ב 66 -מיליארד
דולר בלבד ,לפי תחזית האנרגיה העולמית
 0200של  .IEAעלות הסובסידיות עולה בדרך
כלל על היתרונות שלהן ,קובעת התחזית.
)(Bloomberg, 9.11.11
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