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ירוק עולמי
 9משרד המסחר של ארה"ב,
הממשיך במאבק נגד ייבוא
פנלים סולארים זולים מסין,
הודיע שיטיל מכס של - 31%
 250%על פנלים המיובאים
לארה"ב במחירי היצף .במרץ
כבר הוטל מכס בשיעור של
 5%על פנלים מסין .ההחלטה
הסופית על שיעורי המכס
תתקבל בנובמבר השנה.
(New Energy, No. 3,
)2012
 9ערב הסעודית ,עתירת
עתודות הנפט והגז ,מתכננת
להפוך למעצמה סולארית.
עד  2032מתכננת הממלכה
לייצר  25%מהחשמל שלה,
 41ג'יגה–ואט ,מאנרגיה
סולארית .המכרז הראשון
להקמת תחנות כוח סולאריות
בכושר של  2ג'יגה-ואט
)סולארית  PVו(CSP -
יפורסם ב.2013 -
(Environmental
)Finance, 30.5.12

 9מועצת האיחוד האירופי
מתכננת להפסיק את
התמיכה בסוגים רבים של
ביו-דלק מהדור הראשון.
מחקרים שקבלה הנציבות
הוכיחו שכמות הפליטות
מהייצור ומהשימוש )הישיר או
העקיף( בסוגי ביו-דלק אלו
זהה או דומה לפליטות מדלק
תחבורה פחמימני.
)(Petroleum Review, 6/12

< לעולם בעקבות השמש

ירוק עולמי

החדשות הטובות :מחיר החשמל הסולארי מתקרב
למחיר החשמל מהרשת .החדשות הרעות :בדרך
ליעד יהיו עוד קיצוצי עלויות ,ארגון מחדש ומיזוגים
בין החברות .האם יכולים המשקיעים להרוויח
בדרך? ומי תשרוד את המשבר?

 9ועידת האו"ם לאיכות הסביבה
שנערכה בריו דה ז'נירו )ריו
 (+ 20הסתיימה עם תחושת
אכזבה 190 .נציגי המדינות
השונות אישרו מסמך מדיניות
שאמור להתמודד עם הבעיות
הסביבתיות של העולם ,אך
לדעת רבים מדובר במסמך
נטול חשיבות ,שאינו קובע
יעדים מחייבים ולוחות זמנים.
)דה מרקר(24.6.12 ,

פורטוגל הלכה בעקבות ספרד שכנתה והחליטה
להפסיק את התמיכה באנרגיה מתחדשת .הממשלה
הודיעה על השעיית ההנפקה של רישיונות חדשים
להספקת חשמל לרשת ,והתפתחות התעשייה בחצי
האי האיברי נעצרה.

 9היקף ההשקעות באנרגיה
מתחדשת בעולם רשם בשנת
 2011שיא של  257מיליארד
דולר ,גידול של  17%לעומת
השנה הקודמת ,לפי דוח של
האו"ם .שיעור הגידול המואץ
ביותר ב 5 -השנים האחרונות
נרשם באנרגיה סולארית ,PV
 58%בשנה בממוצע ,ולאחר
מכן באנרגיה סולארית ,CSP
 37%בשנה בממוצע65% .
מההשקעות בוצעו במדינות
מתפתחות.
(Renewable Energy
)Focus, 14.6.12

למאמר המלא הקש כאן

< שכונה רעה

למאמר המלא הקש כאן

< קודם האיי-פון ,עכשיו
אנרגיה מתחדשת
לאיל ההון היפני מסאיושי סון יש תכניות שאפתניות
לעצב מחדש את שוק האנרגיה של המדינה .האיש
שהביא את האי-פון ליפן ,מתכנן להחליף את
החשמל הגרעיני בחשמל מאנרגיה מתחדשת,
ולהגיע עד  2030ליעד של  60%מתפוקת החשמל
של יפן .התכנית כוללת הקמת  10מתקני ענק
סולאריים ,וכן הקמת רשת על.

למאמר המלא הקש כאן

 9כושר הייצור של תעשיית
הרוח בארה"ב גדל ב1,695 -
מגה-ואט ברבעון הראשון של
 ,2012גידול של  50%לעומת
התקופה המקבילה אשתקד,
לפי אגוד אנרגיית הרוח
האמריקאי ) .(AWEAאריזונה
וניו המפשיר מובילות את
דרוג המדינות בהן הותקן
כושר ייצור חדש.
(New Energy No.3,
)2012
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