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ירוק עולמי
 למרות גידול בסין ,יפן ודרום
אפריקה ,ירדו ההשקעות
הגלובאליות באנרגיה נקייה
ובטכנולוגיות נקיות ב2012-
ב 11% -ל 268.7 -מיליארד
דולר ,לפי סקר של ,BNEF
וב 14% -לפי סקר של VB
 ,Researchאך חברות הייעוץ
מביעות "אופטימיות זהירה"
וצופות שיפור מה בהשקעות
ב.2013 -
(Environmental Finance,
)2/2013
 המכונית החשמלית מאכזבת.
כ 40,000 -מכוניות חשמליות
חדשות נמכרו בעולם ב2011-
והיקף המכירות עולה ,אך צפי
המכירות לכל סוגי המכוניות
החדשות ל 2013 -הוא כ64 -
מיליון .לפי  IEAעשוי צי
המכוניות החשמליות לגדול
ל 20 -מיליון ב ,2020 -אולם
גם אז הן יהוו רק  2%מצי
הרכב העולמי.
(Petroleum Economist,
)2/2013
 ייצור האתנול בארה"ב ירד ב-
 2012ל 865 -אלף ח/י
בממוצע ,ומשרד האנרגיה של
ארה"ב צופה התאוששות
לרמה של לפני הבצורת
באמצע  .2013ייצור הביו-
דיזל ב 2012 -הסתכם ב63 -
אלף ח/י וצפוי לגדול ל82 -
אלף ח/י ב.2013 -
(EIA, Short Term Energy
)Outlook, 3/2013

 הבשורה הגדולה של
הקואופרטיבים הקטנים
לאנרגיה נקייה בגרמניה
הקואופרטיבים לאנרגיה בגרמניה שילשו את
מספרם מאז  2010ליותר מ ,600-ומדי יומיים
נוצר שם קואופרטיב חדש לאנרגיה נקייה .כ-
 80,000שותפים פעילים כיום בקואופרטיבים,
ויתכן שחברות החשמל הגדולות יאלצו לאמץ
את המודל.
למאמר המלא הקש כאן

 הסוללות כלולות?
ייצור סוללה חשמלית בעלת הספק גדול יותר
במחיר זול יותר ,עשוי להפוך את מנוע הבעירה
הפנימית למיותר ,ולחנוך עידן של דלק חופשי
ושל אנרגיה מתחדשת תחרותית .החוקרים
מחפשים אחר החומרים המתאימים שיממשו
חזון זה ,ביניהם סוללות Lithium-air
 Multivalent-ionו.Flow -
למאמר המלא הקש כאן

 האור בקצה המנהרה
הסולארית
השנה האחרונה היתה שנה קשה ליצרניות
הסולאריות ,שרבות מהן הפכו לפושטות רגל,
וחלקן שרדו רק בעקבות תמיכה ממשלתית
גבוהה .הירידה במחירי המודולים ,הביקוש
הגואה באסיה והיעדים השאפתניים של סין,
אמורים להפוך את  2013לשנת שיא להתקנות
חדשות.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 ערב הסעודית חשפה תכנית
להתקנת כושר ייצור חשמל
בהיקף של GW 23.9
מאנרגיה מתחדשת עד
 .2020הממלכה מעוניינת
להקטין את צריכת הנפט של
תחנות הכוח ,כשהיעד הסופי
הוא GW 54.1 :חשמל
מאנרגיה מתחדשת ב.2032 -
)(PEI, 12.3.13

 400 משקיעים השקיעו בין
 25ל 30,000 -דולר ,כ"א,
במיזם סולארי של 'מוזאיק'
בקליפורניה .החברה מנהלת
שוק השקעות באינטרנט
שמאפשר גם למשקיעים
קטנים להשקיע באנרגיה
מתחדשת .עד היום גייסה
'מוזאיק'  1.1מיליון דולר
מ 700 -משתתפים.
(Environmental Finance,
)2/2013

 הביקוש לחשמל במרוקו צפוי
לגדול פי  2עד  ,2020ורבאט
מתכננת להשקיע כ9 -
מיליארד דולר באנרגיה
סולארית בלבד ,ולגייס עוד.
כשליש מכושר הייצור החדש
יהיה מבוסס על אנרגיה
מתחדשת .התוספת הירוקה
לכושר ייצור החשמל תהיה
כמעט זהה לכושר ייצור
החשמל של מרוקו ב,2011 -
כ – .MW 6,377
)(MEES, 15.2.13
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