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EEnneerrggyy  ccoonnssuummppttiioonn  ppaatttteerrnnss  hhaavvee  ssttrroonnggllyy  cchhaannggeedd  dduurriinngg  

tthhee  llaasstt  ddeeccaaddeess..  TThhee  iinnccrreeaassee  oonn  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttiioonn  ooff  

ggooooddss,,  tthhee  hhiigghh  mmoobbiilliittyy  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  aanndd  tthhee  

ddeeppeennddeennccyy  oonn  ffoossssiill   ffuueellss  ffoorr  eenneerrggyy  ggeenneerraattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  

ccooaall,,  mmiinneerraall  ooiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  mmaaiinn  

ffaaccttoorrss  ccaauussiinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  ddeepplleettiioonn..        

  

AAss  rreeppoorrtteedd  bbyy  tthhee  GGeerrmmaann  MMiinniissttrryy  ffoorr  tthhee  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  

NNaattuurree  CCoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  NNuucclleeaarr  SSaaffeettyy  eenneerrggyy  ssuuppppllyy  iiss  

gglloobbaallllyy  bbaasseedd  pprriimmaarriillyy  oonn  tthhee  ffiinniittee  ffoossssiill   eenneerrggyy  ccaarrrriieerrss  ooff  

ccooaall,,  mmiinneerraall  ooiill,,  aanndd  nnaattuurraall  ggaass..      

TThhee  ccoommbbuussttiioonn  ooff  ffoossssiill   ffuueellss  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  ccoonnttrriibbuuttoorr  ttoo  tthhee  

iinnccrreeaassiinngg  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ggrreeeennhhoouussee  ggaasseess  ((GGHHGG))  iinn  tthhee  

aattmmoosspphheerree..    

AAss  aa  rreessuulltt,,  EEaarrtthh’’ss  aavveerraaggee  tteemmppeerraattuurree  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinngg  

aanndd  cclliimmaattiicc  pphheennoommeennaa  lliikkee  eexxttrreemmee  ddrroouugghhtt  aanndd  fflloooodd  aarree  

mmoorree  oofftteenn  ((IIPPCCCC))..    

  

TThhee  eexxiissttiinngg  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  iinnccrreeaassee  CCOO22  

eemmiissssiioonnss  aanndd  ccoossttss  ffoorr  eenneerrggyy  ggeenneerraattiioonn  aanndd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  

ccoonnssuummeerrss..    TThhee  nneeeedd  ooff  rreedduucciinngg  GGHHGG  eemmiissssiioonnss  aanndd  tthhee  

uurrggeennccyy  iinn  ddeevveellooppiinngg  aalltteerrnnaattiivvee  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  eenneerrggyy  

ggeenneerraattiioonn  oobblliiggeess  iinndduussttrriiaalliizzeedd  aanndd  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  ttoo  

eennccoouunntteerr  ssoolluuttiioonnss  uussiinngg  rreeggeenneerraattiivvee  eenneerrggyy  ssoouurrcceess..      

TThhee  ddiiffffuussiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  

sstteepp  ffoorr  cchhaannggiinngg  bbeehhaavviioorr  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  nneeww  ppaatttteerrnnss  ooff  
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eenneerrggyy  ssuuppppllyy..      

TThhee  iimmmmiinneenntt  ccoollllaappssee  ooff  nnoonn--rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceess  aanndd  nneeww  

eennvviirroonnmmeennttaall  lleeggiissllaattiioonnss  ccoouulldd  rreessuulltt  iinn  aa  wwiiddeerr  uussee  ooff  

bbiioommaassss..    

  

RReesseeaarrcchh  sshhoowwss  tthhaatt  bbiioommaassss  oorriiggiinnaatteedd  ffrroomm  ccrroopp  aanndd  

aaggrriiccuullttuurraall  rreessiidduueess  ccaann  bbee  uusseedd,,  mmaaiinnllyy  iinn  pprroocceesssseess  ooff  

ggaassiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthheerrmmooeelleeccttrriicc  ggeenneerraattiioonn  ooff  ssiimmppllee  oorr  

ccoommbbiinneedd  ccyycclleess  wwiitthh  ccooggeenneerraattiioonn,,  bbeeccoommiinngg  aann  iimmppoorrttaanntt  

llooccaall  eenneerrggyy  ssoouurrccee..      

TThhee  uussee  ooff  bbiioommaassss  iiss  aa  pprroommiissiinngg  aalltteerrnnaattiivvee  ffoorr  aa  cclliimmaattee  

ffrriieennddllyy  hheeaattiinngg  aanndd  ppoowweerr  ggeenneerraattiioonn..  CClloossee  ttoo  8800  ppeerrcceenntt  ooff  

tthhee  wwoorrllddss  eenneerrggyy  ssuuppppllyy  ccoouulldd  bbee  mmeett  bbyy  rreenneewwaabblleess  bbyy  mmiidd--

cceennttuurryy  ii ff  bbaacckkeedd  bbyy  tthhee  rriigghhtt  eennaabblliinngg  ppuubblliicc  ppoolliicciieess  aa  nneeww  

rreeppoorrtt  sshhoowwss..    

  

TThhee  ffiinnddiinnggss,,  ffrroomm  oovveerr  112200  rreesseeaarrcchheerrss  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  

IInntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  PPaanneell  oonn  CClliimmaattee  CChhaannggee  ((IIPPCCCC)),,  aallssoo  

iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  rriissiinngg  ppeenneettrraattiioonn  ooff  rreenneewwaabbllee  eenneerrggiieess  

ccoouulldd  lleeaadd  ttoo  ccuummuullaattiivvee  ggrreeeennhhoouussee  ggaass  ssaavviinnggss  eeqquuiivvaalleenntt  

ttoo  222200  ttoo  556600  GGiiggaattoonnnneess  ooff  ccaarrbboonn  ddiiooxxiiddee  ((GGttCC0022eeqq))  

bbeettwweeeenn  22001100  aanndd  22005500..  TThhee  uuppppeerr  eenndd  ooff  tthhee  sscceennaarriiooss  

aasssseesssseedd,,  rreepprreesseennttiinngg  aa  ccuutt  ooff  aarroouunndd  aa  tthhiirrdd  iinn  ggrreeeennhhoouussee  

ggaass  eemmiissssiioonnss  ffrroomm  bbuussiinneessss--aass--uussuuaall  pprroojjeeccttiioonnss,,  ccoouulldd  aassssiisstt  iinn  

kkeeeeppiinngg  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ggrreeeennhhoouussee  ggaasseess  aatt  445500  ppaarrttss  ppeerr  

mmiilllliioonn..    
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TThhiiss  ccoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoowwaarrddss  aa  ggooaall  ooff  hhoollddiinngg  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  

gglloobbaall  tteemmppeerraattuurree  bbeellooww  22  ddeeggrreeeess  CCeellssiiuuss  ––  aann  aaiimm  

rreeccooggnniizzeedd  iinn  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  CClliimmaattee..      

TThhee  mmoosstt  ooppttiimmiissttiicc  ooff  tthhee  ffoouurr,,  iinn--ddeepptthh  sscceennaarriiooss  pprroojjeeccttss  

rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  aass  mmuucchh  aass  7777  ppeerrcceenntt  ooff  

tthhee  wwoorrllddss  eenneerrggyy  ddeemmaanndd  bbyy  22005500,,  aammoouunnttiinngg  ttoo  aabboouutt  331144  

ooff  440077  EExxaajjoouulleess  ppeerr  yyeeaarr..    

AAss  aa  ccoommppaarriissoonn,,  331144  EExxaajjoouulleess  iiss  oovveerr  tthhrreeee  ttiimmeess  tthhee  aannnnuuaall  

eenneerrggyy  ssuuppppllyy  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinn  22000055  wwhhiicchh  iiss  aallssoo  aa  ssiimmiillaarr  

lleevveell  ooff  ssuuppppllyy  oonn  tthhee  CCoonnttiinneenntt  ooff  EEuurrooppee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

vvaarriioouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iinnddeeppeennddeenntt  ssoouurrcceess..  7777  ppeerrcceenntt  iiss  

uupp  ffrroomm  jjuusstt  uunnddeerr  1133  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttoottaall  pprriimmaarryy  eenneerrggyy  

ssuuppppllyy  ooff  aarroouunndd  449900  EExxaajjoouulleess  iinn  22000088..    

EEaacchh  ooff  tthhee  sscceennaarriiooss  iiss  uunnddeerrppiinnnneedd  bbyy  aa  rraannggee  ooff  vvaarriiaabblleess  

ssuucchh  aass  cchhaannggeess  iinn  eenneerrggyy  eeffffiicciieennccyy,,  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aanndd  

ppeerr  ccaappiittaa  ccoonnssuummppttiioonn..  TThheessee  lleeaadd  ttoo  vvaarryyiinngg  lleevveellss  ooff  ttoottaall  

pprriimmaarryy  eenneerrggyy  ssuuppppllyy  iinn  22005500,,  wwiitthh  tthhee  lloowweesstt  ooff  tthhee  ffoouurr  

sscceennaarriiooss  sseeeeiinngg  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  aa  sshhaarree  ooff  

1155  ppeerrcceenntt  iinn  22005500,,  bbaasseedd  oonn  aa  ttoottaall  pprriimmaarryy  eenneerrggyy  ssuuppppllyy  ooff  

774499  EExxaajjoouulleess..  

  

TThhee  RReenneewwaabblleess  IInntteennssiivvee  GGlloobbaall  EEnneerrggyy  SScceennaarriioo  ((RRIIGGEESS))  

pprrooppoosseess  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  ffoorr  bbiioommaassss  iinn  tthhee  nneexxtt  cceennttuurryy..  

TThheeyy  pprrooppoossee  tthhaatt  bbyy  22005500  rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceess  ooff  eenneerrggyy  ccoouulldd  

aaccccoouunntt  ffoorr  tthhrreeee--ffiifftthhss  ooff  tthhee  wwoorrlldd’’ss  eelleeccttrriicciittyy  mmaarrkkeett  aanndd  

ttwwoo--ffiifftthhss  ooff  tthhee  mmaarrkkeett  ffoorr  ffuueellss  uusseedd  ddiirreeccttllyy,,  aanndd  tthhaatt  gglloobbaall  
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CCOO  22  eemmiissssiioonnss  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd  ttoo  7755  ppeerr  cceenntt  ooff  tthheeiirr  22000055  

lleevveellss  aanndd  ssuucchh  bbeenneeffiittss  ccoouulldd  bbee  aacchhiieevveedd  aatt  nnoo  aaddddiittiioonnaall  

ccoosstt..    

  

WWiitthhiinn  tthhiiss  sscceennaarriioo,,  bbiioommaassss  sshhoouulldd  pprroovviiddee  aabboouutt  3388  ppeerr  cceenntt  

ooff  tthhee  ddiirreecctt  ffuueell  aanndd  1177  ppeerr  cceenntt  ooff  tthhee  eelleeccttrriicciittyy  uussee  iinn  tthhee  

wwoorrlldd..  DDeettaaiilleedd  rreeggiioonnaall  aannaallyyssiiss  sshhoowwss  hhooww  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa,,  

NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa  aanndd  AAffrriiccaa  mmiigghhtt  bbeeccoommee  llaarrggee  eexxppoorrtteerrss  ooff  

bbiiooffuueellss..  TThhee  EEnnvviirroonnmmeennttaallllyy  CCoommppaattiibbllee  EEnneerrggyy  SScceennaarriioo  

((EECCEESS))  ffoorr  22002200  aassssuummeess  tthhaatt  ppaasstt  ttrreennddss  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  

eeccoonnoommiicc  ssttrruuccttuurraall  cchhaannggee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  pprreevvaaiill   iinn  tthhee  

ffuuttuurree  aanndd  tthheerreebbyy  sseerrvvee,,  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  

eennvviirroonnmmeennttaall  oobbjjeeccttiivveess  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..  PPrriimmaarryy  eenneerrggyy  

ssuuppppllyy  iiss  pprreeddiicctteedd  ttoo  bbee  1122..77  GGttooee  ((553333  EEJJ))  ooff  wwhhiicchh  bbiioommaassss  

eenneerrggyy  wwoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  1111..66  ppeerr  cceenntt  ((6622  EEJJ))  ddeerriivveedd  ffrroomm  

wwaasstteess  aanndd  rreessiidduueess,,  eenneerrggyy  ppllaannttaattiioonnss  aanndd  ccrrooppss,,  aanndd  

ffoorreessttss——tthhiiss  eexxcclluuddeess  ttrraaddiittiioonnaall  uusseess  ooff  nnoonnccoommmmeerrcciiaall  

bbiioommaassss  eenneerrggyy  ffoorr  ffuueell  wwoooodd  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..    

  

FFoossssiill --FFrreeee  EEnneerrggyy  SScceennaarriioo  ((FFFFEESS))  wwaass  ddeevveellooppeedd  aass  ppaarrtt  ooff  

GGrreeeennppeeaaccee  IInntteerrnnaattiioonnaall’’ss  ssttuuddyy  ooff  gglloobbaall  eenneerrggyy  wwaarrmmiinngg..  

GGrreeeennppeeaaccee  ffoorreeccaasstt  tthhaatt  iinn  22003300  bbiioommaassss  ccoouulldd  ssuuppppllyy  2244  

ppeerr  cceenntt  ((==9911  EEJJ))  ooff  pprriimmaarryy  eenneerrggyy  ((ttoottaall==338844  EEJJ))  ccoommppaarreedd  

ttoo  tthheeiirr  llooww  eessttiimmaattee  ooff  oonnllyy  77  ppeerr  cceenntt  ttooddaayy  ((==2222  EEJJ))..  TThhee  

bbiioommaassss  ssuuppppllyy  ccoouulldd  bbee  ddeerriivveedd  eeqquuaallllyy  ffrroomm  ddeevveellooppiinngg  

aanndd  iinndduussttrriiaalliizzeedd  ccoouunnttrriieess..    
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TThhee  IIEEAA  ssttuuddyy  ‘‘WWoorrlldd  EEnneerrggyy  LLooookkoouutt’’  aaddddrreesssseedd  ffoorr  tthhee  ffii rrsstt  

ttiimmee  tthhee  ccuurrrreenntt  rroollee  ooff  bbiioommaassss  eenneerrggyy  aanndd  iittss  ffuuttuurree  

ppootteennttiiaall..  IItt  iiss  eessttiimmaatteedd  tthhaatt  bbyy  22002200  bbiioommaassss  wwiillll  bbee  

ccoonnttrriibbuuttiinngg  6600  EEJJ  ((ccoommppaarreedd  ttoo  tthheeiirr  eessttiimmaattee  ooff  4444  EEJJ  ttooddaayy  

==1111  ppeerr  cceenntt  ooff  ttoottaall  eenneerrggyy))  tthheerreebbyy  pprroovviiddiinngg  99..55  ppeerr  cceenntt  ooff  

ttoottaall  eenneerrggyy  ssuuppppllyy..  TThhee  ppeerriioodd  11999955––22002200  wwiillll  sshhooww  aa  11..22  ppeerr  

cceenntt  aannnnuuaall  ggrroowwtthh  rraattee  iinn  bbiioommaassss  pprroovviissiioonn  ccoommppaarreedd  ttoo  aa  

22..00  ppeerr  cceenntt  rraattee  ffoorr  ‘‘ccoonnvveennttiioonnaall’’  eenneerrggyy..  

    

EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  ggeeaarr  uupp  ttoo  mmeeeett  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ggooaallss  

ooff  2200  ppeerrcceenntt  bbyy  22002200,,  ddeemmaanndd  ffoorr  bbiioommaassss,,  wwooooddcchhiippss  aanndd  

wwoooodd  ppeelllleettss  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  rriissee..  BByy  22002200,,  tthhiiss  nnuummbbeerr  ccoouulldd  bbee  

ssoommeewwhheerree  bbeettwweeeenn  111155  aanndd  333355  mmiilllliioonn  ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr,,  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  aann  aarrttiiccllee  iinn  BBiiooffuueellss,,  BBiioopprroodduuccttss  aanndd  BBiioorreeffiinniinngg..  

BBootthh  ooff  tthheessee  eessttiimmaatteess  eecclliippssee  tthhee  1111  mmiilllliioonn  ttoonnss  ooff  ppeelllleettss  

ccoonnssuummeedd  bbyy  tthhee  EEUU  iinn  22001100..    TThhee  ggrreeaatteesstt  ddeemmaanndd  ffoorr  

iimmppoorrtteedd  bbiioommaassss  wwiillll  bbee  ffrroomm  EEuurrooppee,,  KKoorreeaa  aanndd  JJaappaann..    

  

IInn  EEuurrooppee  tthhee  ““RREE  2200//2200//2200""  eenneerrggyy  ppoolliiccyy  ccaarrrriieess  lleeggaallllyy  

bbiinnddiinngg  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ttaarrggeettss  ffoorr  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrryy  

ffoorr  22002200..  PPllaannss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  mmeemmbbeerr  ccoouunnttrriieess  iinn  22001100  ttoo  

aacchhiieevvee  ttaarrggeettss  wwiillll  iinnccrreeaassee  bbiioommaassss  uussee  ffoorr  pprroodduuccttiioonn  ooff  

eelleeccttrriicciittyy,,  hheeaatt,,  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffuueellss  bbyy  ~~440000  MMTT  ((mmiilllliioonn  

ttoonnnneess)),,  mmoossttllyy  ffrroomm  wwooooddyy  mmaatteerriiaall..    
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PPeelllleett  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  1111  MMTT  iinn  22001100  iiss  pprroojjeecctteedd  ttoo  rreeaacchh  1166--1188  

MMTT  bbyy  22001133--1155  aanndd  5500--8800  MMTT  bbyy  22002200..  TThhee  bbiioommaassss  sshhoorrttffaallll  iiss  

eessttiimmaatteedd  aatt  6600  MMTT..  KKeeyy  iimmppoorrttiinngg  ccoouunnttrriieess  wwiillll  bbee  UUKK,,  

NNeetthheerrllaannddss,,  BBeellggiiuumm,,  GGeerrmmaannyy,,  IIttaallyy  aanndd  SSppaaiinn..      

  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  EEuurrooppeeaann  BBiioommaassss  AAssssoocciiaattiioonn,,  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  

tthhaatt  EEuurrooppee  wwiillll   rreeaacchh  aa  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  8800  mmiilllliioonn  ttoonnss  ppeelllleettss  

ppeerr  yyeeaarr  bbyy  22002200..  TThhee  UUKK  wwiillll   bbeeccoommee  aa  vveerryy  mmaajjoorr  iimmppoorrtteerr  ooff  

bbiioommaassss::  220066  mmiilllliioonn  GGJJ//yy  eeqquuaatteess  ttoo  aabboouutt  1122  mmiilllliioonn  tt//yy  ooff  

ppeelllleettss  oorr  2200  mmiilllliioonn  tt//yy  ooff  ggrreeeenn  wwooooddcchhiippss,,  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee  

wwoooodd  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  wwoorrlldd  ssccaallee  ppuullpp  mmiillllss..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  [[WWeerrlliinngg,,  22001100]]  aann  iinnccrreeaassee  ooff  tthhee  ppeelllleettss  iiss  ttoo  

eexxppeecctt..  WWoooodd  ppeelllleettss  hhaavvee  mmaannyy  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  iitt  sseeeemmss  

tthhaatt  tthhee  wwoorrlldd  wwiiddee  ccoonnssuummppttiioonn  wwiillll  iinnccrreeaassee  ddrraassttiiccaallllyy  tthhee  

nneexxtt  ccoouuppllee  ooff  yyeeaarrss..    

  

GGrreeeenn  BBuuiillddiinngg  MMaaggaazziinnee  ddeennootteess  wwoooodd  ppeelllleettss  aass  aa  

ssiiggnniiffiiccaanntt  ffuueell  ooff  tthhee  2211tthh  cceennttuurryy  aass  mmaannyy  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  

iinnccrreeaasseedd  uussee  ooff  wwoooodd  ppeelllleettss  aann  iimmppoorrttaanntt  wwaayy  ttoo  aacchhiieevvee  

tthhee  EEUU  22002200  ggooaallss  ooff  ssuussttaaiinnaabbllee  eenneerrggyy..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  

[[HHaannsseenn,,  22001100]]  tthhee  wwoooodd  ppeelllleett  mmaarrkkeett  wwiillll  ddoouubbllee  wwiitthhiinn  sshhoorrtt  

ttiimmee..  TThhee  GGeerrmmaann  wwoooodd  ppeelllleett  ddeemmaanndd  wwiillll  ee..gg..  iinnccrreeaassee  wwiitthh  

7700..88  mmiillll   ttoonnnneess  uunnttiill   22002200..  [[JJuunnggiinnggeerr  eett..  aall,,  22000099]]  eessttiimmaatteess  

tthhaatt  tthhee  wwoooodd  ppeelllleett  eexxcchhaannggee  iinn  EEuurrooppee  wwiillll  vvaarryy  bbeettwweeeenn  

1188--2255%%  ppeerr  yyeeaarr  aanndd  tthhee  ddeemmaanndd  iinnccrreeaassee  bbeettwweeeenn  113300--117700  

mmiilllliioonn  ttoonnnneess  ppeerr  yyeeaarr  uunnttiill  22002200..  [[WWeerrlliinngg,,  22001100]]  ddeennootteess  tthhaatt  
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nneeww  EEuurrooppeeaann  eelleeccttrriicciittyy  pprroodduucciinngg  bbiioommaassss  uunniittss  wwiitthh  aa  

ccaappaacciittyy  uupp  ttiillll  55440000  MMWW  aarree  uunnddeerr  eessttaabblliisshhmmeenntt  uunnttiill  yyeeaarr  

22001144..  TThheessee  uunniittss  aalloonnee  wwiillll  hhaavvee  aa  ggrroossss  ccoonnssuummppttiioonn  oonn  228800  

PPJJ  oorr  1199  mmiilllliioonn  ttoonnnneess  bbiioommaassss  aa  yyeeaarr..    

  

IItt  iiss  nnoott  oonnllyy  iinn  EEuurrooppee  tthhee  mmaarrkkeett  ddeevveellooppss..  NNeeww  mmaarrkkeett  aarreeaass  

aarree  ssttaarrttiinngg  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  llaarrggee  ppootteennttiiaall  uusseerrss  lliikkee  BBrraazziill ,,  

AArrggeennttiinnaa,,  CChhiillee  aanndd  NNeeww  ZZeeaallaanndd  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee  aa  ppaarrtt  

ooff  tthhee  gglloobbaall  wwoooodd  ppeelllleett  ffllooww  wwiitthhiinn  sshhoorrtt  tteerrmm..  AAssiiaa  ((CChhiinnaa,,  

AAuussttrraalliiaa,,  IInnddiiaa,,  JJaappaann  aanndd  SSoouutthh  KKoorreeaann))  iiss  bboooommiinngg  

eeccoonnoommiiccaallllyy  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  [[PPeekkssaa--BBllaanncchhaarrdd  eett  aall..,,  22000077]]  

tthhee  AAssiiaann  ccoouunnttrriieess  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  bbee  tthhee  bbiiggggeesstt  gglloobbaall  

eenneerrggyy  ccoonnssuummeerrss  bbyy  22003300,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhee  AAssiiaann  rreeggiioonn  

hhaass  tthhee  llaarrggeesstt  bbiioommaassss  rreessoouurrcceess  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  IItt  iiss  ffaaiirr  ttoo  

aassssuummee  tthhaatt  AAssiiaa  wwiillll   bbeeccoommee  aann  iimmppoorrttaanntt  aaccttoorr  ooff  tthhee  

bbiioommaassss  mmaarrkkeett  aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  wwoooodd  ppeelllleett  mmaarrkkeett..  

  

UUSSAA  pprreessiiddeenntt  OObbaammaa  aanndd  hhiiss  ddeemmoonnssttrraattiioonn  hhaavvee  eexxpprreesssseedd  

iinntteerreesstt  iinn  ccoonnssuummiinngg  bbiioommaassss  iinncclluuddiinngg  wwoooodd  ppeelllleettss  cc..ff..  

[[MMaacckkiinnnnoonn,,  22001100]]..  II ff  tthhee  ppootteennttiiaall  ccoonnssuummeerrss  wwiillll  aappppeeaarr,,  iitt  iiss  

rreeaassoonnaabbllee  ttoo  aassssuummee  tthhaatt  tthhee  ccoonncceennttrraatteedd  ffllooww  ooff  wwoooodd  

ppeelllleettss  eexxcclluussiivveellyy  iinnttoo  EEuurrooppee  ccaann  bbee  ddiissttuurrbbeedd..  TThhee  iinnccrreeaassee  

iinn  EEuurrooppeeaann  ccoonnssuummppttiioonn  aanndd  tthhee  mmaannyy  aarriissiinngg  pprroodduuccttiioonn  

mmaarrkkeettss  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  wwoooodd  ppeelllleett  mmaarrkkeett  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

bboooomm..  MMoorreeoovveerr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iissssuueess  aanndd  GGHHGG  eemmiissssiioonn  

rreessttrriiccttiioonn  bbeeccoommeess  vviissiibbllee  iinn  tthhee  mmeeddiiaa  aass  nneevveerr  bbeeffoorree  aanndd  aa  
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ppoolliittiiccaall  pprreessssuurree  ccaann  bbee  eennoouugghh  ttoo  ccoonnvveerrtt  sseevveerraall  hheeaatt  aanndd  

ppoowweerr  ppllaannttss  uussiinngg  bbiioommaassss  iinnsstteeaadd  ooff  ffoossssiill  ffuueell..  

 

 

Source: 

Mr. Celso Oliveira, Brazil Biomass Association 

(2011) 


