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 – IRENAהסוכנות הבינלאומית החדשה לאנרגיה מתחדשת
המשרד הראשי של 'אירנה' ,הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה מתחדשת ,יהיה באבו דאבי .כיצד הצליחה נסיכות במפרץ הפרסי ,עתיר
הנפט ,לשכנע את המדינות האחרות החברות בארגון למקם את המשרד הראשי דווקא אצלה?  137מדינות )כולל ישראל( כבר הצטרפו.
מה צפוי לנו מהארגון הבינלאומי החדש?
למאמר המלא הקש כאן

התמוטטות תעשיית האנרגיה הסולארית בספרד מעמידה בספק את מודל הסובסידיות
תקוותיה של ספרד להפוך למובילה בעולם בנושא האנרגיה הסולארית נגוזו לאחר שהממשלה שינתה את מדיניות התמריצים הנדיבה.
התנפצות 'הבועה הסולארית' אינה מונעת ממדריד ליזום עוד תוכנית לעידוד תעשיית האנרגיה המתחדשת במטרה להקטין את
האבטלה.
למאמר המלא הקש כאן

חברות הנפט והכימיקלים מאיצות את פיתוח הדור הבא של ביו-דלקים
היקף המכירות של ביו-דיזל ואתנול צפוי להגיע ב 2020 -ל 247 -מיליארד דולר ,לעומת  76מיליארד דולר ב .2010 -סיוע ממשלתי
מוגבר ותנודות מחירים חדות בשוק הנפט מניבות פריצות דרך טכנולוגיות בפיתוח הדור הבא של דלקים חלופיים.
למאמר המלא הקש כאן

ירוק עולמי
עד שנת  2050יקטינו חברות התעופה את
פליטות הפחמן ב 50% -לעומת רמתן
ב ,2005 -כך הבטיח וילי וולש ,מנכ"ל
'בריטיש איירוויס' ,בוועידת שינוי האקלים
של האו"ם בניו-יורק .תעשיית התעופה
אחראית לכ 3% -מפליטות הפחמן בעולם
)(The Economist, 26.9.09

בתעשיית האנרגיה הסולארית בארה"ב
צפויה צמיחה מהירה בשנתיים הבאות ,לפי
סקר שנערך באוקטובר בין בכירים
בתעשייה .מעל  93%מהמשתתפים צפו
גידול בעסקי החברה ב 2010 -וב2011 -
ויותר ממחצית צפו גידול של מעל .25%
)(Renewable Energy Focus, 28.10.09

תעשיית הביו-דלק העולמית התאוששה
מנזקי הביקורת שקישרה בינה לבין עליית
מחירי המזון .יעדים מחייבים לשימוש
באתנול ובביו-דיזל ,שנקבעו במדינות
שונות ,הובילו לגידול בצריכה באיחוד
האירופי ובארה"ב
)(Future Fuels, 9/09

 627טורבינות רוח בכושר ייצור כולל של
 781.5מגה-וואט חוברו לרשת בתחילת
אוקטובר ,בסוויטווטר ,שבמערב טקסס,
והפכו לחוות הרוח הגדולה בעולם.
לשיאנית הקודמת במדינת פלורידה כושר
ייצור של  736מגה-וואט.
(New Energy, vol. 5, 2009

רשת של טורבינות רוח בכושר של 2.5
מגה-וואט חשמל ,כל אחת ,יכולה לייצר
 1.3מיליון טרה-וואט/שעה חשמל בשנה,
פי כמה מצריכת החשמל העולמית ,כך
עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת
'הרווארד' במסצ'וסטס
)(New Energy, vol. 4, 2009

 2008היתה השנה הטובה ביותר מאז
ומעולם לאנרגיה מתחדשת .שיעורי גידול
מרשימים נרשמו בכל התחומים ,החל
מכושר הייצור העולמי של אנרגיה סולרית
) (PVשגדל ב 70% -ועד לאנרגית הרוח
) (29%וביו דלקים )(34%
)(Renewable energy, 9.9.09
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