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בדרך אל האוסקר הירוק
הערפיח הצהבהב הסמיך והמוכר שאפף את לוס אנג'לס התפוגג ואיננו עוד ,למרות התנועה היומיומית הערה בכבישים.
השיפור באיכות האוויר מיוחס בעיקר למדיניות האנרגיה השאפתנית של קליפורניה 20% .מהחשמל המסופק עתה לעיר הוא
ממקורות מתחדשים.
למאמר המלא הקש כאן

ג'ונגל האישורים הירוקים
שבעה מוסדות רישוי מוסמכים על ידי האיחוד האירופי להעניק אישורים לתקינות הסביבתית של ביו-דלק .מספר הגופים
המעניקים אישורים צפוי לגדול ,אך המבקרים טוענים שהמדדים למתן אישורים אינם אחידים ,ושהקשר עם היצרניות מעמיד
את עצמאות הגופים האלו בספק.
למאמר המלא הקש כאן

הקורבן האחרון בתעשיית האנרגיה הסולארית' :פירסט סולאר'
ההחלטה של 'פירסט סולאר' להקטין את היקף הייצור ולפטר  30%מהעובדים מוכיחה שגם יצרנית הפאנלים הסולאריים
הגדולה בעולם אינה מחוסנת מפני המשבר בתעשייה ,שגרם בשנה האחרונה לפשיטת רגל של  8חברות בשתי יבשות.
היצרניות הסולאריות הפכו לקורבן קיצוצי הסובסידיות באירופה וצניחת מחירי הגז בארה"ב.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 656,000טורבינות קטנות הפיקו אנרגיה
מרוח ברחבי העולם בסוף  ,2010לעומת
 521,000שנה קודם לכן ,לפי נתוני איגוד יצרני
אנרגיה מרוח ) ,(WWEAסין מובילה בעולם
במספר הטורבינות הקטנות )והגדולות(,
 450,000טורבינות קטנות בכושר ייצור של
 166מגה-ואט מפיקות אנרגיה מרוח בסין.
)(New Energy, No. 2, 2012
שוק האנרגיה הסולארית בטכנולוגית CSP
צפוי להכפיל את עצמו עד  ,2020למרות
המיתון ,תנודתיות וירידת המחירים של
הטכנולוגיה המתחרה ) ,(PVלפי 'פייק
ריסרץ' .הקמת תחנת כוח היברידיות
המשלבות ייצור חשמל מפחם ומאנרגיה
סולארית ) (CPSיתרמו למגמת הגידול.
)(Renewable Energy Focus, 4.5.12

הושלם המהפך במדיניות האנרגיה היפנית.
הכור הגרעיני האחרון הושבת ב 5 -במאי,
ובסך הכול הושבתו בעקבות האסון
בפוקושימה  54כורים גרעיניים בכושר ייצור
משמעותי של  50ג'יגה-ואט .כושר הייצור
שאבד באסון או הושבת הוחלף ע"י תחנות כוח
הניזונות מאנרגיה מיובאת עתירת פחמימנים.
)(The Economist, 5.5.12
ממשלת אוסטרליה הודיעה על סיום תכנית
התמריצים לשימוש באנרגיה מתחדשת,
במסגרתה שולמו  320מיליון דולר למשקי
בית שהתקינו מערכות חימום מים יעילות
אנרגטית .להחלטה עשויות להיות השפעות
שליליות על יצרני ,ספקי ומתקיני מערכות
אנרגיה סולארית ,בעיקר בטווח הקצר.
)(New Energy, No. 2, 2012

עודף כושר ייצור וכניסת מתחרים חדשים
גרמו במחצית השנייה של  2011לירידת
מחירים של  4%בשוק טורבינות הרוח ,לפי
'בלומברג אנרג'י פייננס' .המחיר הממוצע של
 0.91יורו ל 1 -מיליון  MWנמוך משמעותית
ממחיר השיא של  1.21יורו ל 1-מיליון MW
שנרשם ב.2009 -
)(Renewable Energy Focus, 3.5.12
ההשקעות באנרגיה מתחדשת ברבעון
הראשון של  2012הסתכמו ב 27 -מיליארד
דולר ,ירידה של  28%מהרבעון הקודם ,ושל
 22%לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,לפי
'בלומברג ניו אנרג'י פייננס' .כ 24.2 -מיליארד
דולר הושקעו במיזמים לייצור חשמל ,כחוות רוח
ופארקים סולאריים.
)(Environmental Finance, 12.412
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