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מהפכת הרשת החכמה באוסטריה
רשת החשמל החכמה והמקיפה ביותר באירופה הנבנית עתה באוסטריה תאפשר לחברת החשמל  Energie AGלנהל את
הביקוש באמצעות מונים חכמים ואולי אף להוזיל תעריפים בחלק משעות היממה .הענקית הגרמנית 'סימנס' מתבססת בשוק
המתעורר ומבטיחה יתרונות לציבור וליצרניות החשמל .האם נוכל בישראל להפיק לקחים מהניסיון האוסטרי?
למאמר המלא הקש כאן

ספרד ופורטוגל הן דוגמא טובה למעבר לאנרגיה מתחדשת
מדינות רבות עוברות לאנרגיה מתחדשת ומוכיחות שניתן לבצע שינוי מהיר במשק החשמל ,ושיש לשנות אם רוצים להתמודד
עם שינויי האקלים והירידה בתפוקת הנפט .ספרד ופורטוגל הן דוגמות בולטות לשינוי הזה .המאמר משווה בין  4מדינות
וממליץ ליישם במדינת קליפורניה את הלקחים שהופקו מהניסיון של ספרד ופורטוגל.
למאמר המלא הקש כאן

מנהיגי אירופה שכחו את ההתייעלות האנרגטית
כשמנהיגי מדינות האיחוד האירופי נפגשו ב 4 -בפברואר בבריסל ,בוועידת הפסגה הראשונה אי פעם על נושאי אנרגיה
וחדשנות ,הם העניקו מעט מאוד תשומת לב להמלצת שרי האנרגיה שלהם להציב את ההתייעלות האנרגטית בראש סדר
העדיפויות האירופי בנושא אנרגיה .מנוסח טיוטת תכנית הפעולה נראה שהנציבות מתכוונת לתקן בקרוב את המחדל.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
הפרלמנט הגרמני הנחית מהלומה על
השוק הפוטו-וולטאי הגדול בעולם ,וקיצץ
את תשלומי הסובסידיות לחשמל סולארי
ב 15% -כחצי שני לפני המועד המתוכנן.
הקיצוץ יחול על מערכות סולאריות
המותקנות על גגות החל מחודש יוני ,ועל
מערכות קרקעיות החל מספטמבר.
)(Renewable Energy World, 25.2.11
העלאת יעד הקיצוץ בפליטות גזי החממה ל-
 30%עד  ) 2020מ (20% -תגדיל את התמ"ג
של מדינות האיחוד האירופי ב 842 -מיליארדי
דולר )של  (2004או  ,6%לפי דוח של מכון
הגרמני פוטצדם .העלאת היעד תמריץ את
כלכלת מדינות האיחוד בשל גידול בהשקעות
ותוספת של  6מיליון משרות חדשות.
)(Environmental Finance, 24.2.11

המרוץ אחר מקורות אנרגיה מתחדשת
עלה לחברות החשמל במדינת קליפורניה
 6מיליארד דולר ,בשל ההכרח לעמוד ביעד
 RPSשהציבה רשות החשמל ל.2010 -
הייצור בגז טבעי היה חוסך את העלויות
המיותרות שיגולגלו אל הצרכנים .כ59% -
מההסכמים היו יקרים מהתקנים שנקבעו.
)(Environmental Finance, 24.2.11

את היעד השאפתני ביותר לנתח האנרגיה
המתחדשת בסל מקורות האנרגיה הציבה
שבדיה 49% :ב ,2020 -לעומת  20%ב-
 2020שהוא היעד הממוצע של כל מדינות
האיחוד האירופי .אנרגיה מתחדשת סיפקה
 39.8%מצריכת האנרגיה השבדית כבר ב-
 .2005שניה  -לטביה עם  40%ב.2020 -
)(Renewables make the difference EU

 70%מהנהגים בגרמניה אינם מתדלקים
בבנזין  10%) Super E10אתנול( מחשש
לנזק למנועי המכוניות .במסגרת התוכנית
הסביבתית של ממשלת גרמניה הועלה
שיעור האתנול בבנזין מ 5% -ל 10% -החל
מינואר  ,2011אך הנהגים נמנעים מלתדלק
ב E10 -המתאים לכ 90%-מהמכוניות שם.
)(Hydrocarbon Processing, 2.3.11

'בריטיש גז' ו'סיינסבוריס' ,רשת המרכולים
הבריטית ,משתפות פעולה במיזם שיציע
ללקוחות הרשת לרכוש מערכות סולאריות,
שירותי ייעוץ ומוצרים לחיסכון באנרגיה
בעת הקניות השבועיות בסופרמרקט.
הלקוחות שירכשו מוצרים ושירותי אנרגיה
בחנויות הרשת יזכו גם בנקודות.
)(BusinessGreen, 11.2.11
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