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ירוק עולמי
 2.4% מצריכת האנרגיה
העולמית ב 2012 -סופקו
ממקורות מתחדשים ,לעומת
 0.8%ב ,2002 -ו4.7% -
מהחשמל בעולם )שיא( הופקו
מאנרגיה מתחדשת ,לפי
הדוח הסטטיסטי של 'בי .פי'.
ל .2012 -אנרגיה סולארית
רשמה את שיעור הגידול
הגבוה ביותר.58% :
(BP Statistical Review,
)June, 2013
 ראש ממשלת בריטניה ,דייויד
קמרון ,חנך את חוות הרוח
הימית הגדולה בעולם' ,לונדון
אראיי' .החווה שהוקמה על
שטח של  100קמ"ר מול חופי
אסקס ,כוללת  175טורבינות
רוח מתוצרת 'סימונס' בכושר
של  3.6מגה-ואט כ"א ,והיא
תספק חשמל לחצי מיליון בתי
אב בבריטניה.
(Renewable Energy
)Focus, 9.7.13
 4 חברות חשמל יפניות כבר
פנו לרשות האנרגיה
הגרעינית החדשה בבקשה
להיתר הפעלה ל 10 -כורים
גרעיניים .הרשות הוקמה
לאחר אסון פוקושימה כדי
לפקח על יישום תקנות
הבטיחות החדשות ,והיא
מחליפה את הרשות שנסגרה
בעקבות טענות על מחדלים
שתרמו לאסון.
(The Wall Street Journal,
)8.7.13

 ניידוּת חשמלית והמעבר
לאנרגיה מתחדשת
המעבר ממנועי בעירה פנימית למנועים
חשמליים הוא אתגר מורכב וקשה .במקום
ניסיונות אקראיים להגדלת מספר המכוניות
החשמליות על הכבישים בהקדם האפשרי ,יש
להתמקד במחקר ובפיתוח של הטכנולוגיות
והתשתיות המתאימות ,וזה דורש זמן רב.
המאמר המלא באתר המכון

 אירופה מחפשת אחר דלק
ירוק ביערות אמריקה
עץ נחשב למקור אנרגיה מתחדשת כל עוד
מקורו ביערות שיצמחו מחדש ,אך כריתת עצים
אינה חוקית במדינות רבות באירופה .היעדים
האירופיים להקטנת הפליטות הגבירו את
הביקוש לעצים ,ומדינת צפון קרוליינה ,בה
כריתת העצים היא חוקית ,הפכה ליצואנית עץ.
המאמר המלא באתר המכון

 משחקים באש?
בשנתיים האחרונות היתה פולין אבן נגף
למדיניות האנרגיה והאקלים האירופית.
ההחלטות שקיבלה הממשלה ברמה הלאומית
מובילות את פולין אל מגזר חשמל ריכוזי בו יש
לאנרגיה גרעינית תפקיד משמעותי ,דרך שונה
לגמרי מהדרך של רוב המדינות האחרות
באירופה.
המאמר המלא באתר המכון

ירוק עולמי
משרד האנרגיה האמריקאי
הקצה  13מיליון דולר ל4 -
מיזמי מחקר ופיתוח של ביו-
דלק מדור שני ,במטרה
להקטין את עלות הייצור
לפחות מ 3 -דולר לגלון )שווה
ערך לגלון בנזין( .המחקרים
מתמקדים בייעול ייצור
האנרגיה מביומסה ,בעיקר
בנושאי ההפרדה והמיצוי.
(Renewable Energy
)World, 9.7.13
' קונרג'י' ,אחת מהיצרניות
החלוצות והגדולות בעולם של
מודולים סולאריים ,לא
הצליחה להשיג מימון
שיאפשר את המשך קיומה
והיא מבקשת להכריז עליה
כפושטת רגל .בשנה שעברה,
דיווחה החברה הגרמנית על
הכנסות של  607מיליון דולר
ועל הפסד של  107.5מיליון
דולר.
(Environmental Finance,
)5.7.13
 ההשקעות באנרגיה
מתחדשת במדינות המזרח
התיכון וצפון אפריקה
) (MENAגדלו ב 40% -ב-
 2012ל 2.9 -מיליארד דולר,
בנגוד לירידה שנרשמה
באזורי העולם האחרים ,לפי
דוח של סוכנות האנרגיה
העולמית ).(IEA
)(PEI, 8.7.13
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