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מלחמת הנשר נגד הדרקון
סערה בשוק הרוח העולמי .שותפות אמריקאית-סינית מוצלחת הסתיימה בשערורייה' :סינוול' הסינית מואשמת בגניבת
טכנולוגיה מ'אמריקן סופרקונדקטור' .החברה האמריקאית מאבדת  75%מהכנסותיה ,והחברה הסינית נאבקת כעת על
המוניטין שלה ועל הישרדותה הכלכלית.
למאמר המלא הקש כאן

חסות סולארית למועדוני הכדורגל
חברות האנרגיה הסולארית מסתערות על מועדוני הכדורגל בגרמניה כדי להעניק חסות לקבוצות .המועדונים נהנים
מכספי החסות והחברות נהנות מהחשיפה הגדולה למותג שלהן  .מה שהחל במתן חסות לקבוצה ממשיך בבניית
מתקנים פוטו-וולטאים על גג האצטדיון שלה.
למאמר המלא הקש כאן

לאן נושבת הרוח בוויומינג?
הרוח במדינת ויומינג אידיאלית להפקת חשמל ,אך מסתבר שאין די בהשקעות בהקמת טורבינות ובתשלום תמריצים,
היעדר קווי הולכה הקפיא את פיתוח התעשייה .הולכת החשמל מהטורבינות ללקוחות היא סוגיה פוליטית וכלכלית,
למאמר המלא הקש כאן
שמחייבת צעידה במבוך סבוך של היתרים ותקנות.

ירוק עולמי
בשנים  2009 -1994הסתכמו הסובסידיות
ותמריצי המס לאנרגיה מתחדשת בארה"ב
ב 400 -מיליון דולר בשנה בממוצע ,לעומת
 3.3מיליארד דולר בשנה ששולמו ב15 -
השנים הראשונות של תעשיית האנרגיה
הגרעינית ) (1962 – 1947לפי מחקר של
קרן הון סיכון  DBLמסן פרנסיסקו.
)(Environmental Finance, 21.12.11

הבנק העולמי יעניק למרוקו מימון חלקי בהיקף
של  297מיליון דולר להקמת תחנת הכוח
הסולארית )' (CSPקווארזזת' .התחנה,
שכושרה  500מגה-ואט ,תהיה הגדולה מסוגה
בעולם .מרוקו הציבה יעד של  2,000מגה-ואט
אנרגיה סולארית עד  ,2020והבנק העולמי
תומך בתכנית מאז .2009
)(Arab Oil & Gas, 1.12.11

אנרגיית הרוח ,אנרגיה סולארית ודלקי ביו
יצמחו במהירות וב 2040 -הם יספקו 4%
מהביקוש העולמי לאנרגיה ,לפי התחזית של
'אקסון-מוביל' המשמשת בסיס להחלטות
ההשקעה של החברה .הצמיחה של אנרגיית
הרוח תהיה המהירה ביותר 8% ,בשנה ,או
 900%בתקופת התחזית.
)(Arab Oil & Gas, 16.12.11

ההתקדמות הגדולה של תעשיית האנרגיה
הסולארית ) (PVהסינית מול פשיטות הרגל
של המתחרות בארה"ב מעוררת דאגה ,אך
לפי האנליסט אלן גודריץ' מ ,NREL -עבודה
זולה אינה יתרון משמעותי כי תהליך הייצור
ברובו ממוכן ,והובלת הזכוכית מסין היא מאוד
יקרה ,ולכן העדיפות של סין אינו מובטחת.
)(Renewable Energy Magazine, 10.11.11

חברת הנפט 'שברון' חנכה מתקן ניסיוני
בקליפורניה שמפיק קיטור מאנרגיה סולארית,
להגברת תפוקת הנפט הכבד .המתקן כולל
 3,822מראות בשטח של כ 3X2 -מ' כ"א,
העוקבות אחר קרני השמש ומשגרות אותן
לקולטן המותקן על עמוד גבוה .הקרניים
מרתיחות מים בדוד והקיטור מוזרק לבאר.
)(Oil & Gas Journal, 7.11.11
ארה"ב השיקה יוזמה ציבורית/פרטית להשקעה
של  4מיליארד דולר בשיפור היעילות האנרגטית
של מבנים בשנתיים הבאות .הממשלה תשקיע
מחצית מהסכום בייעול בנייניה ,תחסוך כסף,
תקטין פליטות ותיצור משרות חדשות .את
המחצית האחרת ישקיעו חברות פרטיות,
רשויות מקומיות ומוסדות אקדמאיים.
)(Environmental Finance, 2.12.11
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