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הינו אחד התחומים הצומחים בענף ייצור החשמל הנחשב בדרך  " אנרגיה ירוקה"תחום האנרגיה המתחדשת או כפי שהיא מכונה 

אנרגיית  , הפקת אנרגיה מתחדשת מתבצעת היום בטכנולוגיות שונות וממקורות מגוונים כגון אנרגית השמש. כלל לסקטור מנומנם

מסך ייצור החשמל בגלובאלי וממשיך  8%-סך כל ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות מוערך בכ. גיאותרמי או הידרואלקטרי, הרוח

מהפקת  26%-כבר היום כ. מדינות אירופה נחשבות למובילות במגמת הפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות. לצמוח בקצב מהיר מאוד

.באיטליה מקורו באנרגיות מתחדשות23%-בספרד ו25%, החשמל בגרמניה

יגה'ג6,160ההערכות מדברות על תוספת של . 2040כלכלני בלומברג צופים כי תחום האנרגיה הירוקה צפוי להכפיל עצמו עד שנת 

מבחינה פיננסית מדובר בהשקעות בהיקף . כאשר מירב הגידול יגיע מאנרגית השמש והרוח, וואט שיתווספו בשני העשורים הקרובים

.מההשקעה הצפויה בייצור החשמל אשר יוזרמו ליצרני אנרגיה ירוקה72%-טריליון דולר המהווים כ10.2-של כ

:חיסכון בעלויות וביקוש צרכני, דרישות רגולטוריות: שלושה מנועי צמיחה צפויים לחולל את הצמיחה המהירה בתחום

אימוץ ומימון פרויקטים החל משנת  , הסכם האקלים הפריזאי המתייחס לפליטות גזי חממה, במבט גלובלי–דרישות רגולטוריות •

רוב המדינות מחויבות להפנות חלק מייצור החשמל  , ב"בארה. אנרגיה ירוקהפרויקטימניע מדינות ליישם בקצב מואץ 2020

.  למקורות אנרגיה חלופית

הטבות מיסוי עוזרות ליצרני אנרגיה , ב"בארה. שיפורים טכנולוגיים מביאים להורדת עלויות יצור חשמל–חיסכון בעלויות •

, 2022אך כאשר סובסידיות אלו צפויות להסתיים בשנת , פוסילייםבדלקיםמתחדשת להתמודד עם יצרני חשמל העושים שימוש 

.  הפקת אנרגיה סולארית ורוח כבר צפויה להיות זולה יותר מהפקת חשמל מפחם בזכות השיפורים הטכנולוגיים וההתייעלות

הציבור הרחב שם דגש משמעותי יותר כיום על קיימות וסוגיות של איכות הסביבה ודורש להפחית את גזי החממה  –ביקוש צרכני •

(co2)מייסד חברת הרכב החשמלית, מאסקאילון . מתוך מטרה ליהנות מאוויר נקי יותר ,Tesla ,אינו רק בונה כלי רכב חשמליים  .

,  דלקיםכך שלא רק המכוניות יפעלו על חשמל במקום באמצעות . הוא רוצה ששרשרת האספקה כולה תפעל ביעילות אנרגטית

.  אלא גם החשמל שמייצר את המכונית יהיה ירוק ויופק מאנרגיות מתחדשות ולא מתחנות כוח פחמיות

הייתה שנת מפנה בתחום האנרגיה הסולארית  2017שנת . וואטיגה'ג14-סך ההספק הכולל של חשמל היום הוא כ, בישראל

רשות החשמל צפויה לפרסם  2018בשנת . וואט על ידי רשות החשמליגה'ג340בישראל עם פרסום שני מכרזים בהספק כולל של 

משרד האנרגיה פרסם מדיניות חדשה שתביא לתוספת מכסה  . מגה וואט1,100-מרכזים סולאריים בהספק כולל של כ4עוד 

אנרגיה  10%המגדיר יעד ייוצר של 2020מגה וואט למשק החשמל במטרה לעמוד ביעדי המשרד לשנת 1,600סולארית בסך של 

.מתחדשת מכלל המשק

אנרגיה מתחדשת// זרקור 


