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קיצוץ הסובסידיות מעיד על התבגרות האנרגיה המתחדשת
קיצוץ התמיכות הממשלתיות באנרגיה מתחדשת במדינות אירופה מעיד על התבגרות התעשייה שאינה זקוקה יותר לתמיכה
ציבורית ,כותבת מריה ואן דר הובן ,מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) (IEAבמאמר שפורסם ב'יורופיאן אנרג'י' .יחד עם
זאת היא מתריעה שעל השינויים במדיניות הממשלתית להיות מתואמים עם התעשייה וצפויים מראש.
למאמר המלא הקש כאן

משרד ההגנה האמריקאי מוביל מעבר לאנרגיה מתחדשת
משרד ההגנה מוביל את המאבק להגברת השימוש באנרגיה מתחדשת משיקולים כלכליים של קיצוץ בהוצאות וחיסכון
וכן משיקולים צבאיים אסטרטגיים .שיתוף הפעולה בין צבא ארה"ב למגזר הפרטי נדון בוועידה של  RWEבצפון
אמריקה .מומחים מתחום האנרגיה המתחדשת הביעו תקווה שמשרד ההגנה יוביל לגיבוש מדיניות אנרגיה פדראלית.
למאמר המלא הקש כאןן

המשקיעים מתעניינים ביעילות אנרגטית
התוצאות של חיסכון באנרגיה עשויות להיות מרשימות מאוד ,והמקרה של חברת החשמל האמריקאית 'אוקלהומה גז
וחשמל' ,שהתקינה מונה חכם בכל בית כמעט ,מסביר מדוע .המשקיעים הבחינו במגמה החדשה וב 2011-גדל ההיקף
הכספי של המיזוגים והרכישות בעסקי התייעלות אנרגטית ברחבי העולם ל 10 -מיליארד דולר.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
בדרום קרולינה נחנך המתקן הגדול בארה"ב
המייצר חשמל מביומסה .המתקן של חברת
'אמרסקו' הוקם כמתקן  ESPCהמחזיר את
ההשקעה מהחיסכון שמושג מהפעלתו .הוא
ייצר  20מגה-ואט חשמל בשנה משריפת 385
אלף טון פסולת עצים וביו-דלק .המתקן מחליף
תחנת כוח פחמית שהוקמה בשנות ה.50 -
)(Focus Renewable News, 14.3.12
הקורבן האחרון של הקשיים בתעשיית
האנרגיה הסולארית היא החברה הגרמנית,
'קיו סלס' ,שפנתה בבקשה להכריז עליה
כפושטת רגל .החברה שהיתה ב2007/8 -
היצרנית הסולארית הגדולה בעולם נפגעה
אף היא מהשילוב בין הקיצוצים בסובסידיות
והירידה במחיר הפאנלים הסולאריים.
)(Renewable Energy World, 2.4.12

כ 4% -מהחשמל שיוצר בבריטניה ב2011 -
הופק באמצעות אנרגיית הרוח ,לעומת 2.4%
ב ,2010 -לפי דוח של משרד האנרגיה ושינוי
האקלים הבריטי .הנתח של אנרגיה הידרו-
אלקטרית גדל ל 1.5% -לעומת  0.8%ב-
 .2010כ 25% -מהחשמל הופקו ממקורות דלי
פחמן ,גידול של  5%לעומת השנה הקודמת.
)(Petroleum Review, 3/12
ממשלת דנמרק החליטה שעד  2020יופקו
 35%מהחשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת
כדי לקצץ  34%מפליטות גזי החממה )לעומת
 .(1990אנרגית הרוח תהווה  50%מהמקורות
המתחדשים ,ולכן הוחלט להקים עד 2020
שתי חוות רוח ימיות מול חופי דנמרק בהספק
של  1,000מגה-ואט ,כ"א.
)(Edi net, 26.3.12

מדינת קליפורניה התירה ללקוחות חברת
החשמל ) (PG&Eלהתנתק מהמונים החכמים
ולהחזיק במונים האנאלוגיים ,גם אם המונים
החכמים כבר הותקנו בבתיהם .ההחלטה
שגורמת נזק רב לתעשיית המונים החכמים,
התקבלה בעקבות מסע ציבורי נגד המונים
בטענה שהם פוגעים בפרטיות הצרכנים.
)(PEI, 2/12
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה ) (IEAתחל
לפרסם לראשונה דוח שנתי על אנרגיה
מתחדשת .פרסום הדוח צפוי ביולי  ,2012והוא
יכלול גם תחזית לטווח של  5שנים לאנרגיה
מתחדשת ,שהנתח שלה בסל האנרגיה העולמי
גדל במהירות הרבה ביותר ,והיא מספקת כבר
כ 20% -מהאנרגיה לייצור חשמל בעולם.
)(Petroleum Review, 3/12
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