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ירוק עולמי
 הסובסידיות הממשלתיות
לדלק ברחבי העולם
מסתכמות ב 1.9 -טריליון
דולר בשנה )כ2.7% -
מהתוצר העולמי( ,לפי דוח
של קרן המטבע הבינלאומית
) ,(IMFשקבע שהן מגדילות
את צריכת האנרגיה ופוגעות
בהשקעות באנרגיה
מתחדשת.
(Environmental Finance,
)28.3.13
'בי .פי '.מתכננת למכור את
כל עסקי אנרגיית הרוח שלה
בארה"ב כדי להתמקד בנפט
ובגז .שווי נכסי הרוח של
החברה בארה"ב נאמד ב-
 1.5מיליארד דולר ,והם
כוללים  16חוות רוח ב9 -
מדינות ,בכושר ייצור של
 MV 2,600חשמל ,ועוד
מיזמים בשלבי פתוח שונים.
(The Wall Street Journal,
)3.4.2013
 חברת החשמל הגדולה
בנבדה ,תשבית  4תחנות כוח
פחמיות ) 3מהן ב(2014 -
ותעבור לניצול אנרגיה
מתחדשת וגז טבעי40% .
מכושר ייצור של MV 553
המוזן בפחם יוסב לאנרגיה
מתחדשת :סולארית ,רוח
וגיאותרמית ,ו 60% -לגז
טבעי.
(Renewable Energy News,
)7.4.13

החזון האירופי של
מכוניות ירוקות
מדיניות הדלק הנקי של נציבות האיחוד האירופי
היא קרש הקפיצה של שוק המכוניות
החשמליות ,שצפוי לזנק עם קביעת תקן אחיד
לתשתיות טעינה .בנוסף מתכננת בריסל להקים
רשת תחנות תדלוק במימן ,בגז טבעי נוזלי ובגז
טבעי דחוס ,למכוניות ,משאיות וספינות.
המאמר המלא באתר המכון

תיאבון בריא לנכסים
ירוקים
למרות המצב הכלכלי גדל הביקוש לנכסים
המפיקים חשמל מאנרגיה מתחדשת ,בשל
התשואה היציבה והמובטחת ברגולציה .בניגוד
לכך ,העניין ברכישת יצרניות של ציוד להפקת
אנרגיה מתחדשת אינו רב ,ושולטות בו רכישות
אסטרטגיות של חברות גדולות.
המאמר המלא באתר המכון

ניצנים ירוקים באמירויות
הזהב השחור
בעקבות ועידת האקלים של האו"ם בדוחא
מתמקדים מבטי העולם במדינות המפרץ
בתהייה למידת מחויבותן של נסיכויות הנפט
לאנרגיה מתחדשת .יעדים שהציבה ריאד
צפויים להפוך את השוק הסולארי הסעודי לאחד
מהחשובים בעולם ,מנגד ,מאכזבת העיר נטולת
הפליטות' ,מסדאר'.
המאמר המלא באתר המכון

ירוק עולמי
 במפתיע הסתבר שלארה"ב
היה עודף של  1.63מיליארד
דולר בסחר במוצרי אנרגיה
מתחדשת עם סין ב,2011 -
לפי .Pew Charitable Trusts
היקף הסחר בין שתי המדינות
במוצרים ושירותים ירוקים ב-
 2011היה  8.5מיליארד
דולר ,כ 75% -מתוכם בתחום
האנרגיה הסולארית.
(Renewable Energy News,
)6.3.2013
 האטה בצמיחת תעשיית
האתנול בארה"ב בעקבות
הבצורת אשתקד ,צופה
משרד החקלאות של ארה"ב.
בשל הבצורת היבול היה דל,
מחירי התירס עלו ולתעשיית
הביו-דלק יוקצו  114מיליון
טון תירס בשנת הכספים
 13 ,2012/13מיליון טון
פחות לעומת השנה הקודמת.
)(New Energy no. 2, 2013
 סין היא המדינה המתפתחת
היחידה שמטילה הגבלות על
צריכת הדלק של מכוניות
נוסעים ) 6.9ליטר ל100 -
ק"מ ב .(2015 -כמה ערים
בסין מעניקות סובסידיות
נוספות )עד  20%יותר(
למכוניות חשמליות ,בנוסף על
הסובסידיה הממשלתית
) 10,000 – 8,000דולר(
לרוכשים.
(Petroleum Economist,
)3/2013
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