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פורצת הדרך החדשה
מדינות מערביות מתמודדות עם שינויי האקלים באמצעות מדיניות סביבתית ,אבל דרום קוריאה מגייסת את הסוגיה הזו
למען שימור הצמיחה הכלכלית ועידודה .קוריאה תהפוך ממשק תעשייתי ,מצליח ומזהם ,למרכז עולמי לטכנולוגיות נקיות,
הכריז לי מיונג באק ,נשיא המדינה .מיליארדי דולרים יושקעו בניסיון ,שאין לו תקדים ,לעודד צמיחה ירוקה.
למאמר המלא הקש כאן

היעד הנועז של קליפורניה :שליש מצריכת האנרגיה ממקורות מתחדשים עד 2020
בתחילת אפריל אושר במדינת קליפורניה חוק חדש המציב את היעד השאפתני ביותר בארה"ב לשימוש באנרגיות
מתחדשות :עד  2020יספקו מקורות של אנרגיה מתחדשת שליש מצריכת האנרגיה שלה .התועלות הסביבתיות של גמילת
המשק השמיני בגודלו בעולם מדלק פחמימני הן שניות בחשיבותן אצל תומכי החוק ,הדואגים בעיקר להיבטים הכלכליים.
למאמר המלא הקש כאן

ביו-דלק ירוק עוד יותר
אירופה שואפת לדלק ירוק עוד יותר ובוחנת מחדש את השלכות השימוש בביו-דלק על הפחתת פליטות גזי החממה ושימושי
הקרקע .המדיניות לקידום ביו-דלק נועדה גם להבטיח את האספקה .תקנים חדשים יגדירו מחדש את סוגי הביו-דלק
שייחשבו כמקור אנרגיה מתחדשת התורם להשגת היעדים שהוצבו.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
ייתכן מצב של עודף באנרגיה מתחדשת? כן.
בצפון-מערב ארה"ב נרשם גידול מואץ בהקמת
טורבינות רוח שייצור החשמל שלהן תלוי ברוח
ואינו יציב .הרשות המפקחת על הולכת
החשמל נאלצה להכריע בין שני מקורות
מתחדשים :אנרגיה הידרו-אלקטרית ואנרגית
הרוח .גשמי ברכה וסופות החריפו את הבעיה.
)(Revolt, Worldwatch Institute, 11.5.11
אנרגיית הרוח הפכה למקור האנרגיה הגדול
ביותר לייצור חשמל בספרד ,לפי ,REE
מפעילת הרשת הספרדית .חוות הרוח בספרד
הפיקו בחודש מרץ  GHW 4,738חשמל ,כ-
 21%מהביקוש המקומי לחשמל .אנרגיה
מתחדשת סיפקה בחודש מרץ  42.2%מצריכת
החשמל בספרד.
)(Renewable Energy News, 6.14.11

סין מבססת את מעמדה כראשונה בעולם
בהשקעות באנרגיה מתחדשת .ב2010 -
הסתכמו ההשקעות באנרגיות נקיות בכל העולם
ב 243 -מיליארד דולר ,גידול של  30%לעומת
 ,2009מתוכן הושקעו בסין  54.4מיליארד
דולר .ארה"ב ,הראשונה בעולם עד ,2008
הידרדרה למקום השלישי ,לפי .PEW
)(European Energy Review, 5.4.11

פני הים עלו ב 3 -מילימטרים בשנה בממוצע
בשנים  ,2009 - 1993בשל הקרחונים הנמסים
בעקבות התחממות האקלים .קצב עליית פני
הים גבוה בהרבה מהשיעור השנתי הממוצע
שנרשם ב 118 -השנים הקודמות.1.7% :
כ 270 -מיליון בני אדם בעולם חיים במרחק של
 5מ' מהים ועומדים בסכנה ישירה.
)(Vital Signs 2011

חברת האנרגיה הגרמנית 'אי .און' השקיעה
ב 2010 -מיליארד יורו באנרגיה מתחדשת,
ומתכננת להשקיע עוד  2.6מיליארד יורו
בשנים  .2013 – 2011החברה הרחיבה
את כושר ייצור החשמל מאנרגיית רוח
ומאנרגיה סולארית ב 2010 -בMW 600 -
ליותר מ.GW 3.6 -
)(Renewable Energy Focus, 6.4.11

ממשלת איטליה החליטה סוף סוף לקצץ את
הסובסידיות לאנרגיה סולארית ב19% - 10% -
החל מ 1 -ביוני  .2011כמו–כן נקבעה תקרה
של  841מיליון דולר לקבלת מימון ,ומערכות
שיתחברו לרשת לאחר  2016לא יזכו כלל
בתמריצים .המתחברים לרשת עד לסוף מאי
יזכו בתמריצים לפי החוק הקודם.
)(Environmental Finance, 9.5.11
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