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קרינה מרוכזת לקיצוץ עלויות באנרגיה סולארית
העסקים של יצרני אנרגיה פוטו-וולטאית מרוכזת ) (CPVפורחים .ספקי אנרגיה וקרנות הון סיכון משקיעים בטכנולוגיה הצעירה
ומאפשרים ליצרנים למצות עד תום את הפוטנציאל הרב הטמון בקרינה סולארית מרוכזת .היצרניות מתכננות להציג בקרוב מערכות
עם ריכוז קרינה של  1,000שמשות
למאמר המלא הקש כאן

קרנות להשקעה באנרגיה מתחדשת מתקשות לגייס הון
גיוס הון לקרנות השקעה פרטיות הוא עדיין משימה קשה .בשווקים העיקריים מקצצים בתעריפי ההזנה ומיזוגים ורכישות של חברות
מגבירים את ההתחרות .הקרנות לא הציגו השנה ביצועים מרשמים ואלו שהחליטו להמשיך בפעילותן ניצבות בפני אתגרים רבים
למאמר המלא הקש כאן

העתיד של שמן דקלים
המפיקות הגדולות ביותר של שמן דקלים הן אינדונזיה ומלזיה ,המספקות  75%מהביקוש העולמי .באירופה מחייבות תקנות האיחוד
האירופי שימוש ב 10% -ביו-דלק בדלקי תחבורה עד  ,2020והפוטנציאל של שמן דקלים כחומר זינה ייצור ביו-דלק הוא עצום ,אבל
באיזה מחיר? ומה צופן לו העתיד?
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
היקף הייצור של דלקי ביו בעולם גדל ב-
 2009ל 92.8 -מיליארד ליטרים ,לעומת
 84.7מיליארד ליטרים ב ,2008 -גידול של
 .9.6%שיעור הגידול מרשים אך שנה קודם
לכן נרשם גידול של  .44%נתח דלקי הביו
בסל דלקי התחבורה בעולם היה ,2%
לעומת  1.8%ב.2008 -
)(World Watch, Vital Signs, 7.11.10

יצרניות האנרגיה המתחדשת באירופה הציבו
טורבינות רוח על כל גבעה ,אולם בשוק ההון
הן הצליחו פחות .מניות 'איברדרולה רינובלס'
הספרדית ,המפעילה הגדולה בעולם של חוות
רוח ,צנחו ב 50% -מאז הונפקו בסוף .2007
האם גורל מניות 'אנל גרין פאואר' האיטלקיה,
שהונפקו באוקטובר יהיה דומה?
)(The Economist, 16.10.10

'וסטטס' ,יצרנית טורבינות הרוח מדנמרק,
דיווחה על ירידה של  23.6%ברווח הנקי
ברבעון השלישי של  .2010החברה מסרה
שהיא עלולה לפטר כ 3,000 -עובדים ,בעיקר
בדנמרק ,בשל ההתאוששות האיטית מהצפוי
של שוק טורבינות הרוח .החברה סיפקה 719
טורבינות בלבד ברבעון השלישי של .2010
)(Renewable Energy Focus, 28.10.10

סין מתכננת להקטין את פליטות הפחמן
ליחידת תצ"ג ב 45% - 40% -עד  ,2020בין
היתר באמצעות הגדלת הנתח של אנרגיות
מתחדשות בסל צריכת האנרגיה ל 16%-עד
 20%ב ,2020 -ול 45% - 40% -ב .2050 -סין
הצליחה להקטין את עצימות אנרגיה ב-
 15.6%עד  2009ונראה שתשיג את היעד.
)(World Watch, 27.10.10

שתי מערכות שונות של תאי דלק נמצאות
עתה בניסוי על סיפון שתי ספינות בלב ים,
וסוכנות הדרוג 'ג'רמנישר' ) (GLמדווחת שיש
להן פוטנציאל משמעותי כמקור כוח חיצוני
במגוון גדול של כלי שיט .דרוש עוד זמן כדי
לפתור בעיות כאחסון מימן על הסיפון וכאורך
החיים של המערכות שצריכות לפעול .7/24
)(Fairplay Solutions, 10/10

חברה סעודית תשתף פעולה עם החברה
האמריקאית 'סול-פוקוס' בבניית  8תחנות כוח
סולאריות  CPVבממלכה .התחנה הראשונה
בכושר  130מגה-וואט ,תוקם בבאהרה ,באזור
מכה הבירה ,ותשמש גם כבסיס למחקרים
באזור .מפיקת הנפט הסעודית מנסה לקדם
השקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת בממלכה.
)(Arab Oil & Gas, 1.11.10
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