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אקלים כדור הארץ משתנה לרעה .פליטות מזהמות מעשה ידי אדם ,שגורמות לעלייה בריכוזי
הפחמן הדו חמצני באטמוספרה ,מעלות בטווח הארוך את הטמפרטורות ,שיש להן בתורן השפעה
סביבתית שלילית המלווה בשינויי אקלים קיצוניים המאיימים על קיומנו .אולם ,בדיוק כפי שהפעילות
האנושית נושאת באחריות למשבר האקלים הנוכחי ,כך החדשנות והשקעות אנושיות יכולות לעצור
את החמרת המצב .הפסקת השימוש בפחמן היא אחד היעדים הגלובליים המשותפים והדחופים
ביותר של המאה ה .21-יעד זה ניתן להשגה אך ורק על ידי הפסקה הדרגתית של השימוש בדלק
מאובנים והאצת האימוץ של מקורות אנרגיה נקיים ומתחדשים ,כגון אנרגיית רוח .מעבר כזה ידרוש
השקעות בסדר גודל של עשרות טריליוני דולר בעשרות השנים הבאות ,שיפור טכנולוגיות אנרגיית
הרוח ושל מקורות אנרגיה נוספים והענקת בסיס מוצק לטיעון הכלכלי לטובת עתיד של אנרגיה
נקייה.
במאמר זה נחקור את משבר האקלים הגלובלי ונעריך את התפקיד שיש לאנרגיה נקייה ומתחדשת,
כגון אנרגיית הרוח ,בטיפול בבעיה.
נקודות עיקריות


רמות גבוהות של פחמן דו-חמצני באטמוספרה ועליית הטמפרטורות כתוצאה מכך מאיימות
על החיים ,על מקורות פרנסה ועל הסביבה .הגבלת ההתחממות ל 1.5°C-מעל הרמות של
התקופה שלפני המהפכה התעשייתית ,באמצעות הפחתת הפליטות ,יכולה לצמצם רבות
1
מההשפעות השליליות של שינויי האקלים.



ניתן להפסיק את השימוש בפחמן ,ובהדרגה גם את השימוש בדלק מאובנים מרובה
פליטות ,על ידי מעבר למקורות אנרגיה נקיים ומתחדשים ,כגון אנרגיית הרוח .משמעות
הדבר היא השקעות של עשרות טריליוני דולר בטכנולוגיות ובתמריצים ,הפחתת עלויות
והגברת קצב האימוץ.



חלקם של מקורות אנרגיה מתחדשים ונקיים ,כגון אנרגיית הרוח ,ממשיך לגדול על חשבון
מקורות של דלק מאובנים ,משום שמחיר הטכנולוגיות הקשורות בהם יורד .אנו מצפים
לראות המשך של מגמה זו ,באמצעות חשמול ,חיסכון בזכות גודל ונקיטת פעולות בתחום
האקלים.

הכשרת הקרקע :משבר האקלים הגלובלי
הטמפרטורות בכדור הארץ מגיעות לגבהים חדשים .ארבעת העשורים האחרונים היו חמים יותר
מכל מה שהכרנו ,לפחות מאז שנת  .1850הטמפרטורה הממוצעת בשנים  2020-2011הייתה
גבוהה יותר בכ 1.09-מעלות צלזיוס מזו שבתקופה ( 1900-1850העידן הטרום-תעשייתי) 2.כמעט
כל ההתחממות הזאת היא תוצאה ישירה של ריכוז מוגבר של גזי חממה ,בעיקר פחמן דו-חמצני,
בלי קשר למקורו (בין אם נוצר ע"י בני אדם ובין אם לאו) 3,4.לראשונה בהיסטוריה ,הפאנל הבין-
ממשלתי לשינוי האקלים ) (IPCCהגדיר את הקשר הסיבתי הזה כ"חד-משמעי" בדוח משנת 2021
) *5(AR6המהווה סימן דרך .גזי החממה פועלים כמבודדים אטמוספריים ,הם סופגים חום מפני
השטח של כדור הארץ ומשחררים אותו לאורך זמן .גזי חממה הנוצרים באופן טבעי שמרו על חום
המתאים לחיים על פני כדור הארץ ,והם ווסתו על ידי ספיגה באוקיינוסים ופוטוסינתזה של צמחים.
אך היום רמות גזי החממה רחוקות מלהיות טבעיות וכדור הארץ אינו יכול לעמוד בהן.
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הטמפרטורות הגלובליות הממוצעות ממשיכות לעלות בהדרגה על רקע לחץ גובר
והולך של פליטות מזהמות
ריכוזי  CO2באטמוספרה לאורך זמן (חלקים למיליון)PPM ,

סטייה ממוצעת של הטמפרטורות מאז (ºC) 1964

הערה :סטיית הטמפרטורות מתייחסת לשינוי בטמפרטורות על פני כדור הארץ ביחס לממוצע של 1951-
.80
מקורNOAA,"Trends in Atmospheric Carbon Dioxide", "Global Surface Temperatures Anomalies" :
הבדיקה בשני מאגרי המידע בוצעה במרץ .2021

הנתונים האטמוספריים מגלים שהריכוז הממוצע של פחמן דו-חמצני בתקופה  2019-2010היה
גבוה ב 43%-מזה שבתקופה שלפני המהפכה התעשייתית ,ועלה מ 289.3-חלקיקים למיליון )(ppm
ל 6.410 ppm-עלייה זו התרחשה במהירות גבוהה פי  100מכל גידול טבעי מוכר ,כולל התקופה בת
אלפי השנים שהביאה לסיום עידן הקרח האחרון 7.בשנת  2019הגיעו ריכוזי הפחמן הדו-חמצני
לרמות גבוהות יותר מאשר בכל נקודת זמן בשני מיליון השנים האחרונות 8.העובדה שכל זה התחיל
זמן קצר לאחר המהפכה התעשייתית במאה ה 20-אינה מקרית .פליטות מעשה ידי אדם אחראיות
באופן כמעט בלעדי לרמות גזי החממה המוגברות ,וכתוצאה מכך לעלייה בטמפרטורות (+/- 0.1ºC
בהתאם לנוכחות  /היעדר גזי חממה טבעיים) .שריפת דלק מאובנים ליצירת אנרגיה היא האשם
העיקרי .מאז  ,1990מקורות אנרגיה של דלק מאובנים ייצרו בממוצע  74%מהפליטות השנתיות של
9,10
הפחמן הדו-חמצני.
ההשפעות של הפליטות וההתחממות כבר קיימות ,וכולן במקביל:
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עוצמתם ותדירותם של גלי החום והטמפרטורות הקיצוניות על פני הקרקע עלו מאז שנות
ה 50-של המאה ה ,20-ומספר גלי החום באוקיינוסים הוכפל מאז שנות ה 80-של המאה
ה.20-



אירועי גשמים כבדים נעשו תכופים ועוצמתיים יותר מאז שנות ה 50-של המאה ה.20-
במידה מסוימת בניגוד להיגיון ,גם מספר הבצורות החקלאיות והאקולוגיות עלה מאז
כתוצאה מהעלייה בטמפרטורות.



ב 100-השנים האחרונות התחממו האוקיינוסים מהר יותר מאשר ב 11,000-השנים
שקדמו לכך ,והתוצאה היא נסיגת קרחונים והפשרת קרח ים .בהתאמה ,גובה פני הים
עלה מהר יותר מבכל תקופה דומה ב 3,000-השנים שקדמו לכך .האוקיינוסים גם נעשים
חומציים יותר בשל הרמות הגבוהות יותר של ספיגת פחמן דו-חמצני.



הוריקנים הפכו להיות תכופים יותר ב 40-השנים האחרונות ,במידה רבה יותר משאפשר
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לתרץ בתנודתיות טבעית .התחממות האוקיינוסים ועליית מפלס הים גורמות להתחזקות
הסערות ,שכתוצאה מכך גורמות נזק רב יותר ,וגם דוחפות אותן צפונה ,כיוון
שהטמפרטורות החמות יותר יוצרות אזורים חדשים להיווצרות הוריקנים.
השפעות אלה ,הקשורות זו לזו בין היתר באמצעות מחזור המים ,גורמות לאסונות ,החל מאסונות
טבע ועד למצוקת מים ומחסור במזון ,שכולם מאיימים על החיים ,על מקורות הפרנסה ועל הכלכלות
בעולם (לניתוח תופעות אלה ,עיינו במחקרים שלנו מים נקיים ואגטק וחדשנות במזון) 12.כל זה קורה
כשההתחממות מסתכמת בכ 1.1ºC-בלבד .במסגרת כללי מדיניות בנושאי פליטות שיחולו החל מ-
 ,2021הטמפרטורות בשנת  2100עלולות להגיע לכ 2.1ºC – 3.9ºC-מעל הרמות שלפני המהפכה
התעשייתית 13.התחממות של  2ºCבלבד תעלה משמעותית את עוצמתם ותדירותם של אירועי מזג
אוו יר קיצוניים של "פעם בעשר שנים" ,אירועי חום קיצוני יתרחשו בתדירות גבוהה פי  5.6ויהיו חמים
יותר ב ,2.6ºC-משקעים בכמות קיצונית יירדו בתכיפות גדולה פי  1.7עם כמות מים גדולה ב,14%-
ואירועי בצורת קיצוניים יתרחשו בתדירות גבוהה פי  2.4עם רמת יובש רבה יותר ב 0.6 -סטיות תקן
(במונחים של לחות הקרקע) 14.ההשפעה על חיי האדם תהיה בלתי ניתנת למדידה .אין ספק
שההתערבויות הנוכחיות אינן מספיקות.
*דוח  AR6של  IPCCהמוזכר לעיל מתייחס לדוח של קבוצת עבודה  Iשל  ,IPCCוהוא החלק הראשון של  AR6שפורסם.
 AR6הוא דוח ההערכה השישי של  IPCCבנוגע לבסיס המדעי לשינויי האקלים .הוא נכתב על ידי  234מדענים (כל 195
המדינות החברות באו"ם יכולות למנות מדענים) ,שסיכמו וניתחו את כל מאמרי המחקר שעברו ביקורת עמיתים בנושאי
מדעי האקלים ופורסמו עד ינואר  14,000( 2021עמיתים) .לפני פרסומו ,עבר הדוח עצמו ביקורת עמיתים ,הן מטעם
המדענים והן מטעם הממשלות המעורבות ,על מנת להבטיח אובייקטיביות ודיוק.

אנרגיה נקייה ומתחדשת כפתרון לבעיית שינויי האקלים
הסכם פריז משנת  2016הגדיר את היעד המחייב חוקית של הגבלת ההתחממות להרבה פחות מ-
 2ºCמעל הרמות שלפני המהפכה התעשייתית .הסכם זה רואה בהתחממות של  1.5ºCיעד בר-
השגה ,שיגביל דרמטית את הנזקים המפורטים לעיל של שינויי האקלים .לפי  ,AR6שינויי האקלים
מתקדמים במהירות מאז  2016ומסלול הפליטות הקשור להתחממות של  1.5ºCצר מתמיד .למרות
זאת AR6 ,ממשיך להציג תרחיש של  1.5ºCכבר-השגה ,אם הפליטות יגיעו לשיא בשנות ה 20-של
המאה ה 21-וירדו לאפס נטו עד שנת  ,2050שלאחריה הדרישה תהיה פליטות שליליות נטו,
שיתאפשרו באמצעות טכנולוגיות ללכידת פחמן 15.אימוץ מהיר של ייצור בעזרת אנרגיה מתחדשת
וטכנולוגיות נקיות חיוניים לכל צעד קדימה במסלול זה.
החקיקה ,ההתחייבויות והיעדים הקיימים ידרשו השקעות בסך  98טריליון דולר בין השנים  2021ל-
 10 ,2050טריליון דולר מהם יופנו לאנרגיה מתחדשת 13 ,טריליון דולר לתשתיות חשמל ממקורות
אנרגיה מתחדשת למטרות תעבורה וחימום (ראו הסברים בקטע הבא) 32 ,טריליון דולר לטכנולוגיות
ליעילות אנרגטית והיתר לדלק מאובנים 16.על אף שמדובר בסכומים משמעותיים ,אשר ייצרו רווחים
לחברות המעורבות בייצור אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות נקיות בטווח הקצר והארוך ,המשך
ההשלמה עם מסלול ההתחממות הצפוי יעלה כנראה הרבה יותר.
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המאמצים לצמצום שינויי האקלים ידרשו השקעות משמעותיות באנרגיה
ובטכנולוגיות נקיות
השקעות מצטברות דרושות בין השנים  2021ל( 2050 -טריליוני דולר)

התייעלות אנרגטית
אנרגיות מתחדשות
חשמול  /תשתיות
דלק מאובנים  /אחר
לכידת פחמן  /חדשנות

הערה :סכומי ההשקעה משקפים הוצאות הדרושות כדי להשיג את תרחיש  IRENAל ,1.5ºC -המבקש
להגביל את ההתחממות ל 1.5ºC -מעל הרמות הקדם תעשייתיות.
מקורIRENA, "World Energy Transitions Outlook: 1.5ºC, June 2021 :

לפי תרחיש ה 1.5ºC -ממוקד-היישום של  ,IRENAסך ההשקעות בתקופה זו צריך לעלות ל131-
טריליון דולר ,תוך הגדלה משמעותית של החלקים שיופנו לאנרגיה מתחדשת ולחשמול (ראו
בתרשים) 17.עד שנת  ,2050השקעות כאלה ,לצד יישום זהיר ,יכולות להוריד את הפליטות נטו ל--
 0.4ג'יגה-טון פחמן דו-חמצני בשנה ) ,(GtCO2/yrשיפור משמעותי לעומת 36.5 GtCO2/yrשסביר
18
שנגיע אליהם אם נמשיך בדרך הנוכחית.
מאז אימוץ הסכם פריז ,שש מדינות חוקקו חוקים בנוגע ליעדי הפסקת השימוש בפחמן וחמש
מדינות  /אזורים ,בכללם האיחוד האירופי ,קנדה ודרום קוריאה ,החלו לבחון הצעות חוק בכיוון זה.
 24מדינות נוספות ,בכללן ארה"ב וסין (המייצרות ביחד  36.8%מהפליטות הגלובליות) ,קבעו יעדים
אקלימיים כחלק ממדיניותן הרשמית ,אך מתעכבות בנקיטת פעולה משמעותית יותר 19.אף על פי כן,
אנו מצפים לראות השקעות גבוהות יותר באנרגיה מתחדשת ובטכנולוגיה נקייה מעבר למדיניות
הנוכחית ,בלי קשר לפעילות ממשלתית עתידית .על אף שאנו מקווים לראות חוקים מחייבים ופעילות
בולטת מידית בנושאי הגבלת שינויי האקלים ,טכנולוגיות אלה הן הגיוניות גם מבחינה כלכלית
ועסקית:


התעסוקה במגזר האנרגיות המתחדשות צומחת במהירות ,ואמורה להמשיך לגדול עם
המשך המעבר מדלק מאובנים (ראו בפרקים הבאים) ,במיוחד בעולם שעדיין לא התאושש
ממגפת הקורונה.



למעלה מ 75%-מאוכלוסיית העולם חיה במדינות שמייבאות דלק מאובנים .אנרגיה
20
מתחדשת יכולה להבטיח עצמאות אנרגטית לעמים ומדינות אלה.



חשמל מתחדש הופך להיות זול יותר מחשמל המיוצר מדלק מאובנים (ראו בפרקים
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הבאים) .מסיבה זו ומסיבות אחרות ,חברות כמו אמזון ,וולמארט ואחרות כבר הכריזו על
21
תוכניות להספיק את השימוש בפחמן ולעבור לאנרגיה מתחדשת ולטכנולוגיות נקיות.
אנרגיית רוח בעבר ובהווה
רתימת האנרגיה הקינטית של הרוח איננה מושג חדש .טחנות רוח הופיעו לראשונה לפני כ2,000-
שנה ושימשו בתחילה לשאיבת מים ולטחינת דגן והפיכתו לקמח .מקורות אנרגיית רוח מודרניים
נראים ועובדים כמובן באופן שונה לחלוטין מהטחנות העתיקות שעוד מצויות לפעמים בכפרים .חוות
הרוח מורכבות כיום ממגדלים עצומים שעליהם טורבינות ,המותקנים הן על הקרקע (רוח יבשתית)
והן בגופי מים גדולים (רוח ימית) .להבים גדולים המצוידים בטכנולוגיה של חישת רוח לוכדים את
האנרגיה הקינטית של הרוח ומסובבים רוטור המתחבר לגל הינע העובר דרך בית הטורבינה,
המכונה גם "נאסל" .בתוך הטורבינה ,תיבת הילוכים מאיצה את הסיבוב ,והמחולל משתמש
במגנטים כדי לייצר מהתנועה חשמל ,המגיע בסופו של התהליך אל רשת החשמל.
לפני מעט יותר מעשור ,כשנתח מקורות האנרגיה הנקיים בתמהיל ייצור החשמל היה  10%בלבד,
ייצגו מקורות הידרו-אלקטריים ,כגון סכרים ומחוללי חשמל מזרמי נהר ,את חלק הארי של ייצור
החשמל המתחדש – בשנת  2010חשמל הידרו-אלקטרי היווה  82%מכל ייצור החשמל המתחדש,
בעוד שאנרגיית רוח ושמש היוו רק  8.3%ו 0.8%-בהתאמה 22.אולם ,אנרגיית מים לבדה לא נועדה
מעולם להיות המפתח היחידי לעתיד של אנרגיה נקייה .מקורות של אנרגיה הידרו-אלקטרית
מוגבלים מבחינת מיקומם ,התלות המשמעותית בכוח הידרו-אלקטרי מגבילה את יכולת הצמיחה של
אנרגיה זו .בין השנים  2010ל 2019-צמח ייצור החשמל ממקורות מים ב ,23%-קצב מהיר יותר ב-
 8%מהגידול בצריכת האנרגיה הכללית ,אך לא מספיק כדי לתפוס נתח משמעותי משוק מקורות
23
האנרגיה המסורתיים.
חלקה של אנרגיית הרוח בתמהיל החשמל הגלובלי גדל ביותר מפי  3מאז 2010
והיום הוא אחראי ל 6.2%-מהחשמל בעולם
 – 2010תמהיל החשמל הגלובלי ()%

רוח 1.67%

שמש
רוח 6.15%

שמש

אחר

רוח

גרעין

מים

דלק מאובנים

 – 2020תמהיל החשמל הגלובלי ()%

הערה :יחס מקור חשמל/תמהיל החשמל ב סולם של 0-100%

מקורות ,BP :נכון לאוגוסט 2021

דברים רבים השתנו מאז  ,2010חלקם של מקורות אנרגיה נקייה בייצור החשמל הגלובלי עלה
משמעותית ,והגיע ל 29%-בשנת  2% ,2020יותר מאשר בסוף  ,2019וכמעט  10%יותר מאשר
בסוף  .242010אנרגיות רוח ושמש מוכיחות שהן החתיכות שחסרו בעבר לצורך מעבר גלובלי
לאנרגיה מתחדשת .מבחינת אנרגיית הרוח ,הקיבולת המותקנת של מקורות אנרגיית רוח עלתה פי
 )305%( 4בין השנים  2010ל ,2020-מ 180.9-ג'יגה-ואט )  (GWל 25.733.3GW-היום ,מקורות
26
של אנרגיית רוח מייצרים  6.2%מהחשמל בעולם ,שהם  21.4%מייצור האנרגיה המתחדשת.
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צמיחה דרמטית בקיבולת המותקנת של מקורות אנרגיית רוח בעשור
האחרון
קיבולת מותקנת של אנרגיית רוח )(GW

מקור ,BP :נכון לאוגוסט .2021

חלק גדול מצמיחה זו שאירעה לאחרונה אפשר לייחס לחדשנות ולירידה המהירה בעלויות
הטכנולוגיות הקשורות .טורבינות רוח הולכות ונעשות זולות יותר – בסוף  2019היה מחירה
27
הממוצע של טורבינה יבשתית של  834 Vestasדולר לקילו-ואט לעומת  1,866דולר בסוף .2008
נתון זה ,בנוסף למחוללי עלות אחרים ,הוביל לירידה של  27%בעלות הכוללת של התקנות מתקנים
יבשתיים בתקופה זו 28.כדי להכניס נתונים אלה להקשר ,יש לבחון את עלות הייצור המשוקללת של
החשמל ) (LOCEבאמצעות אנרגיית רוח ,המתייחסת להכנסות הדרושות לבנייה והפעלה של
תחנת כוח לאורך תקופה מוגדרת של החזר ההוצאות .בעשר השנים האחרונות ,ה LOCE -של
29
אנרגיית הרוח ירד ב ,55%-וכך הפך המקור הזה לזול יותר מדלקי מאובנים ברוב העולם.
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ירידת מחירי הרכיבים ושיפורים ביעילות מורידים את עלויות אנרגיית הרוח
עלות כללית של מיזם התקנת טחנת רוח יבשתית ( ,2020דולר לקילוואט)

ממוצע משוקלל גלובלי של  LOCEמאנרגיית רוח (דולר לקילוואט)

טווח  LOCEמדלק מאובנים ()2020

רוח יבשתית

רוח ימית
הערה :טווח דלק המאובנים
הוא $0.055-$0.148

מקור ,IRENA ,Global X ETFs :יוני 2021

אנרגיית הרוח בעתיד
אנו מצפים לראות המשך צמיחה בתחום הפקת חשמל מהרוח ,בזכות יתרון הגודל ,השקעות גדולות
יותר ,מדיניות תומכת וכוחות שוק שימשיכו לתמוך בהפחתת מחירי הרכיבים ,ההתקנות וההפעלה
של מקורות אנרגיית רוח .העלויות לאורך החיים של הטורבינות ממשיכות לרדת בעקבות החידושים
הטכנולוגיים בתחום להבי הרוח והטורבינות ,שמשפרים את היעילות ומחוללים עוד כוח בעזרת
פחות רוח .לדוגמה ,להבי רוח חדשים ארוכים יותר ובעלי שטח פנים גדול יותר מאפשרים תפוקה
גבוהה יותר כשמהירות הרוח נמוכה .הנדסת מגדלי הרוח של המאה ה 21-ורובוטים אוטונומיים
המשמשים לתיקונים יכולים גם הם לתרום להמשך הורדת העלויות.
בנוסף ,השקעות בטכנולוגיות מאפשרות אמורות להביא לגידול בכל מקורות האנרגיה המתחדשת
והנקייה .חשמל מייצג  37%בלבד מצריכת האנרגיה הכללית הסופית ) ,(TFECשמרביתה מיוצרת
ישירות על ידי מגזר תחנות הכוח 63% .מיתרת ה TFEC-מגיעים מבעירה ישירה של דלק מאובנים
בתעבורה ,במבנים ובתעשייה 30.משתמשי-קצה הפועלים על חשמל להיפטר מהפחמן על ידי
העברת תחנות כוח לפעולה באמצעות מקורות אנרגיה מתחדשת ,אך עבור שימושי-הקצה שאינם
משתמשים בחשמל ,כגון אלה שהוזכרו לעיל ,אי-שימוש בפחמן אפשרי רק באמצעות חשמול ישיר
או עקיף .חשמול ישיר כרוך בהחלפת כלי רכב מונעים בדלק מאובנים ובבניית מערכות חימום
הפועלות על חשמל .מנקודת מבט זו ,אנרגיה מתחדשת וחשמול צריכים להיחשב למשלימים.
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מגזר תחנות הכוח הוא רק חלק מתמהיל האנרגיה הכללי
נתח המגזר מסך כל השימוש באנרגיה ()%
נתח החשמל  /האנרגיה הנקייה מסך שימוש המגזר באנרגיה ()%
תרמי
 51%מתמהיל האנרגיה
 15.9%חשמלית
( 5.2%נקייה)

תעבורה
 32%מתמהיל האנרגיה
 4%חשמלית
( 1.1%נקייה)

ייצור חשמל
 17%מתמהיל האנרגיה
 100%חשמלית
( 29%נקייה)

הערה :תרמי מתייחס לחימום וקירור בתעשייה ובמבנים.
מקור ,Global X ETFs ,IEA ,REN21 :יולי 2021

חדירה מלאה של אנרגיה מתחדשת אפשר להשיג רק באמצעות חשמול ,בעוד שהמשך חשמול תלוי
מאוד בחשמל מתחדש .בהתאם לקו מחשבה זה ,לגידול נוסף בחשמול ובייצור אנרגיה מתחדשת
יכול להיות תפקיד ענק בסיוע בהשגת היעדים הגלובליים להפסקת השימוש בפחמן .לפי הערכות
מסוימות ,החלפת דלק מאובנים כגון פחמן ,נפט וגז טבעי בחלופות נקיות עשויה להקטין את
31
הפליטות ב 52% -מהדרוש להגבלה מספקת של ההתחממות.
השקעה באנרגיית רוח
התמודדות עם שינויי האקלים באמצעות אי-שימוש בפחמן היא אתגר קריטי בימינו .הקשר לפעילות
האנושית בלתי ניתן לערעור ,ומעבר למקורות של אנרגיה מתחדשת ,כגון רוח ושמש ,הוא הסיכוי
הטוב ביותר שלנו להשיג זאת .האימוץ הגובר של מקורות אלה בזמן האחרון הוא מעודד ,ואנו
מצפים להמשך גידול נתח השוק של מקורות אלה על חשבון דלקי מאובנים ,על רקע העובדה
שהמשך החידושים הטכנולוגיים והפחתת העלויות מאיצים את המעבר .אנו סבורים שמשקיעים
יכולים להשתתף במעבר למקורות אלה ,וליהנות מרווחים פוטנציאליים מצמיחת הטכנולוגיות
המשבשות ,שעומדות מאחורי ההתפתחות הזו ,והחברות המציעות אותן.
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 השקעות בעלות מיקוד צר עשויות להיות רגישות יותר לגורמים. בכללם אובדן אפשרי של הקרן,השקעות כרוכות בסיכונים
 חברות בתחום אנרגיית הרוח יכולות להיות תלויות מאוד.המשפיעים על מגזר זה והן מתאפיינות בתנודתיות רבה יותר
 תנאי מזג. חוזים עם גופים ממשלתיים ובפיתוח מוצלח של טכנולוגיות חדשות שיש להם בעלות עליהן,בסובסידיות ממשלתיות
 שינויים במחירי האנרגיה ואירועים פוליטיים בינלאומיים עלולים לגרום, תנודות בביקוש ובהיצע של מוצרי אנרגיה,אוויר עונתיים
 השקעות בינלאומיות עשויות להיות כרוכות בסיכונים להפסדים כספיים בשל תנודות.תנודות בביצועיהן של חברות אלה
 כלכלית או פוליטית במדינות,יציבות חברתית- או בשל אי, הבדלים בעקרונות החשבונאות המקובלים,שליליות בשערי החליפין
.אחרות
. וכן לתנודתיות גבוהה יותר ונפחי מסחר נמוכים יותר,שווקים מתעוררים כרוכים בסיכונים גבוהים יותר הקשורים לגורמים לעיל
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