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ירוק עולמי
 תחזית הסוכנות הבינלאומית
לאנרגיה ) (IEAצופה גידול
של  70%בצריכת החשמל
העולמית עד  .2035אנרגיה
מתחדשת תהווה כמעט שליש
מסל האנרגיה לייצור חשמל,
כשלאנרגיה סולארית סיכויי
הצמיחה הגדולים ביותר .יחד
עם זאת .ימשיך הפחם
להיות "חוט השדרה" של
ייצור חשמל.
(IEA World Energy
)Outlook, 2012

' איקאה' מתכננת להפסיק
את תלותה בהספקת אנרגיה
מבחוץ עד  ,2020ולספק את
כל צריכת האנרגיה של
המשרדים והחנויות שלה
ממקורות של אנרגיה
מתחדשת .החברה הקצתה
 1.5מיליארד יורו להשקעה
במיזמי אנרגיית רוח ואנרגיה
סולארית.
)(New Energy, no. 6, 2012

 חברת החשמל PSEG
כמעט והשלימה את המיזם
הגדול בעולם של התקנת
 175,000קולטים סולאריים
על עמודי חשמל לאורך
הכבישים במדינת ניו ג'רזי.
הקולטים יפיקו  40מגה-ואט
שיספקו חשמל לששת אלפים
בתי אב.
(The Wall Street Journal,
(4.1.13

 איך לפתור בעיה
כהתייעלות אנרגטית
חיסכון באנרגיה יכול להקטין את ההוצאות ולהציל
את האקלים ,אך באיחוד האירופי ניכר פיגור
ביישום אמצעים מתאימים .צריכת האנרגיה
הראשונית של האיחוד יכולה לקטון בשני שלישים
עד  ,2050אולם המבקרים טוענים כי הפוליטיקאים
והציבור לא פועלים בלב שלם לפתרון
למאמר המלא הקש כאן

 המסע הסיני לייעול השימוש
באנרגיה
סין ,צרכנית האנרגיה הגדולה בעולם ,רואה בייעול
השימוש באנרגיה את האמצעי הטוב ביותר
להקטנת ההוצאות על ייבוא דלקים ולקיצוץ
בפליטות הפחמימנים .צריכת האנרגיה גדלה ב-
 6%ב 3-העשורים האחרונים ,והממשלה העלתה
את נושא החיסכון באנרגיה לראש סדר העדיפויות.
למאמר המלא הקש כאן



פרחי אנרגיה

הצלחה ראשונה במחקר ניסיוני בגרמניה שבוחן
גידול צמחי בר כמקור אנרגיה .הניסיון לבלום את
השתלטות התירס על החקלאות כבר העלה תוצאה
חיובית אחת :הפקת ביו-גז מתערובת פרחי בר היא
כלכלית.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
 עוד עיכוב נרשם במיזם
השאפתני 'דזרטק' במדבר
הצפון אפריקאי ,שאמור לספק
חשמל סולארי לאירופה.
לאחר ש'סימנס' פרשה
מהמיזם הודיעה גם 'בוש'
שהיא נאלצת להפסיק את
מעורבותה ,וספרד הודיעה
שלא תוכל להשתתף במימון,
הכול בשל המשבר הפיננסי.
)(New Energy no. 6, 2012

 משרד המסחר של ארה"ב
קנס יצרניות טורבינות רוח
מסין ומווייטנאם בשל יבוא
ציוד מסובסד ע"י ממשלת סין
לארה"ב ושיווקו במחירי
היצף .לפי המשרד נמכר
הציוד בארה"ב ב 45% -עד
 71%ממחירו הריאלי ,והוא
זכה לסבסוד ממשלתי בשיעור
של  21.9%עד  34.8%בסין
ובווייטנאם.
(Environmental Finance,
)19.12.12

 המכירות של מכוניות
חשמליות היברידיות צפויות
לגדול ב 6% -בשנה ,ושל
מכוניות חשמליות נטענות
) (PEVב 39% -עד ,2020
לפי תחזית של מכון המחקר
"פייק' .יפן תהיה השוק הגדול
בעולם למכוניות היברידיות
ב.2020 -
(Renewable Energy Focus,
)28.12.12
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