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ירוק עולמי
 9לאחר גידול של  14%בצריכת
אנרגיה מתחדשת בארה"ב
ב ,2011 -צפויה השנה ירידה
של  ,2.3%לפי תחזית לטווח
קצר של משרד האנרגיה
האמריקאי ) .(EIAירידה של
 13.8%בשימוש באנרגיה
הידרו-אלקטרית קיזזה את
העלייה בהספקת אנרגיה
מתחדשת ממקורות אחרים.
(EIA, Short Term Energy
)Outlook, 10.10.12

 9מיזם 'דזרטק' שהושק עם
הרבה יחסי צבור ב,2009 -
היה אמור לגייס  400מיליארד
אירו להקמת חוות סולאריות
בצפון אפריקה שיספקו חשמל
לאירופה – מאכזב .עד עתה
הושלם רק תכנון תחנת כוח
סולארית ) (CSPאחת
במרוקו בהספק של 150
מגה-ואט.
(New Energy No. 4,
)2012
 9שני המתמודדים על נשיאות
ארה"ב ,חלוקים בנושא
אנרגיה מתחדשת .שניהם
מבקשים לפתח את פוטנציאל
האנרגיה של ארה"ב ,אך
אובמה תומך גם בפיתוח
אנרגיה מתחדשת כאמצעי
לשיפור הכלכלה והתעסוקה.
(Hydrocarbon Processing,
)3.10.12

< אנרגיה סולארית בספרד:
תקווה נצחית
תעשיית האנרגיה המתחדשת בספרד קרסה
בעקבות החלטת הממשלה להשעות את
תעריפי ההזנה ,אך עדיין מודיעים על פרויקטים
גדולים שאמורים להרוויח גם ללא תמיכה
ממשלתית .ייקור תעריפי החשמל עשוי לסייע
לתעשייה.
למאמר המלא הקש כאן

< תחיית תעשיית המימן
שיפורים בטכנולוגיה וירידה בעלויות מעוררים
שוב עניין במימן .האם זו נקודת מפנה במהפכת
האנרגיה הנקייה? אחסון מימן הוא פתרון מעשי
שישפר את רווחיות מפעילי מתקני אנרגיה
מתחדשת בזמנים של ביקוש נמוך לחשמל או
של השבתה מאולצת.
למאמר המלא הקש כאן

< בית סולארי על גלגלים
אנרגיה סולארית עשויה להיות אידיאלית
להפעלת קרוואנים לו רק יצליחו יצרני הפאנלים
לספק את הצריכה הגבוהה של הדיירים
בדרכים .קוני הקרוואנים חולמים על חופש,
אולם גם במרוקו עתירת השמש מגיעים רובם
לאתרי הקמפינג ומתחברים לחשמל
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 9סך כל ההשקעות באנרגיה
מתחדשת בעולם גדל
ב 2011 -ב 17% -לעומת
השנה הקודמת ,לשיא של
 205.5מיליארד אירו ,לפי דוח
של סוכנות האו"ם ).(UNEP
כמו בשנים קודמות ,היתה סין
ראשונה בהיקף ההשקעות -
 41.6מיליארד אירו ,ולאחריה
ארה"ב ,איטליה וגרמניה.
(New Energy No. 4,
)2012

 9יוכפל מס הפחמן המוטל על
מפעילי קידוחי הנפט הימיים
בנורבגיה ויוטל מס גם על
פליטות תעשיית הדיג .מנגד,
תוקם קרן שתשקיע כ1.7 -
מיליארד דולר בטכנולוגיות
ידידותיות לסביבה ,כך עולה
מהצעת התקציב של ממשלת
נורבגיה ל.2013 -
(Environmental Finance,
)10.10.12

 9מנורה סולארית צפויה לשנות
את חיי מיליוני בני אדם
בעשור הבא כפי שהטלפון
הנייד שינה את פני העשור
הנוכחי ,צופה 'האקונומיסט'.
המנורה כוללת רכיבים :נורות
לד ,פאנל סולארי וסוללה
נטענת ,שמחיריהם במגמה
רצופה של ירידה.
)(The Economist, 7.9.12
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