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מגמות בכלכלת
סביבה 2030
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תחום הסביבה והקיימות הפך בעשור האחרון
למרכיב חשוב בשיח החברתי והכלכלי בישראל.
שיקולים סביבתיים מהווים מרכיבים מרכזיים
בעיצוב פני הכלכלה בישראל ,לא רק כמגבלות
רגולטוריות אלא גם כמאיץ להשקעות ולצמיחת
המשק ,ולמימוש היתרון היחסי הישראלי.
למדינת ישראל יתרונות יחסיים מובהקים ביישום
ומימוש השקעות בעלות ערך כלכלי וסביבתי
כאחד .השילוב בין עתודות הגז הטבעי ואנרגיית
השמש מאפשר לישראל לעבור לייצור אנרגיה
ממקורות שהם גם "כחול לבן" וגם "ירוק".
מקורות אנרגיה מקומיים התורמים הן להפחתת
הפליטות והן להגדלת התוצר הלאומי.

ניסיון העבר מראה שישראל כשלה במימוש חלק ניכר
מהיעדים הסביבתיים שנקבעו .הניתוח שלנו מראה,
שכשלון זה נובע מקביעת יעדים שרירותיים המנותקים
משיקולים כלכליים .למרות אי העמידה ביעדים
הפרטניים ,בפועל ,במבחן התוצאה ,כוחות כלכליים
ומימוש היתרון היחסי של ישראל איפשרו הפחתת
פליטות גזי חממה אף מעבר ליעד.
אנו סבורים כי צמיחה כלכלית והגדלת הפעילות
העסקית יכולה להעשות על בסיס כלכלי וכדאי תוך
עמידה ביעדים סביבתיים ,וכי אין סתירה בין צמיחה
כלכלית ויצור מקומי לבין מדיניות סביבתית אחראית.

מסמך זה מציג מתווה כלכלי למדיניות לאומית
להפחתת פליטות על בסיס כלכלי ,תוך ניצול
היתרונות היחסיים של ישראל
מתווה זה מציג את הכדאיות הלאומית להמשך הפחתת פליטות בתחומי האנרגיה ,הפסולת ,התחבורה
ויצור החשמל ,בד בבד עם המשך הגדלת הפעילות הכלכלית במשק וללא פגיעה ביוקר המחייה.
אנו שמחים להשיק פרסום זה ומקווים שישמש כלי עזר חשוב לצרכי תכנון וקבלת החלטות עסקיות וכלכליות.

דני מרגלית
יו״ר BDO

חן הרצוג
כלכלן ראשי BDO
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מתווה  BDOלהפחתת
פליטות על בסיס כלכלי
חן הרצוג ,שותף ,כלכלן ראשי | BDO Consulting

לאורך העשור האחרון נקבעו מספר יעדים ממשלתיים
בתחומים סביבתיים כגון אנרגיות מתחדשות ,התייעלות
אנרגטית ,מיחזור פסולת והפחתת נפט.
ניתוח של  BDOמראה שבעשור האחרון ממשלת ישראל
לא עמדה ברוב המכריע של היעדים הסביבתיים שהציבה
לעצמה .הסיבה המרכזית לכישלון המתמשך בעמידה ביעדים

הסביבתיים ,היא שהממשלה קבעה יעדים שרירותיים ,שאינם
מתבססים על תיעדוף כלכלי.
התוצאה הייתה חוסר יכולת לממש את כל היעדים בפער אדיר.
ישראל לא עמדה ביעדי אנרגיות מתחדשות ,ביעדי הקטנת הטמנת
פסולת ,ביעדי הקטנת שימוש בדלקים מזהמים בתחבורה ובחיבור
מפעלים לגז טבעי.

חוסר עמידה ביעדים סביבתיים בישראל

מקור :עיבודי  BDOעל נתוני המשרד להגנת הסביבה ,למ"ס ומשרד האנרגיה

יעדים סביבתיים לא נקבעו על בסיס שיקולים כלכליים
למרבה האבסורד ,למרות שכל היעדים הסביבתיים רחוקים ממימוש ,בפועל ישראל הצליחה להוריד בעשור האחרון את רמת הפליטות
לנפש של גזי חממה ב ,17%-מרמה של  10.6טון גזי חממה לנפש בשנת  2008ל 8.9-טון בשנת .2018
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פליטות גזי חממה בישראל  -מצב קיים  /פליטות בטון לנפש

מקור :עיבודי  BDOעל בסיס נתוני למ"ס

הפחתת הפליטות בעשור האחרון  -בעיקר בזכות המעבר לגז
בעשור האחרון הקטינה המדינה את היקף הפליטות ב 1.7-טון
לנפש ,כלומר כ 15.5-מיליון טון גזי חממה בשנה .המשמעות
היא חסכון עלות זיהום של  2מיליארד ש"ח לשנת  2018בנזקי
גזי חממה בלבד.

במדיניות הנוכחית ,ככל שמקטינים את הזיהום ,מחיר החשמל
עולה .כתוצאה מכך ,נוצר קונפליקט בין הקטנת הזיהום לבין
הצמיחה במשק ויוקר המחיה ,שמהווה גורם מעכב למימוש
היעדים הסביבתיים.

הקטנת הפליטות הדרמטית של העשור האחרון נעשתה כמעט
ללא אנרגיות מתחדשות ,ללא התייעלות אנרגטית משמעותית,
וללא מעבר לתחבורה ירוקה .הגורם העיקרי שאפשר את
הפחתת הפליטות היה תגליות הגז הטבעי שאפשרו את הסבת
תחנות יצור החשמל מנפט לגז טבעי ,ותחילת הפחתת השימוש
בפחם.

כלכלני  BDOגיבשו תוכנית להפחתת פליטות על בסיס תיעדוף
דינמי של אמצעי הפחתת פליטות ,תוך מתן קדימות לאמצעי
הפחתת זיהום שמאפשרים כבר כיום הפחתת עלויות ברמה
המשקית ,ודחיית אימוץ אמצעים בעלי כדאיות נמוכה עד
להבשלת טכנולוגיות שיאפשרו הפחתה נוספת בעלויות.

הכישלון נובע מכך שלא קבעו יעדים על בסיס קריטריונים
כלכליים ,וכתוצאה מכך נוצרה עלות גבוהה למשק להקטנת
הפליטות .כך לדוגמה ,כיום המשק נושא בעלות עודפת של
כ 1.5-מיליארד ש"ח לשנה עבור סבסוד אנרגיות מתחדשות,
שהביאו להקטנה של כ 1.5%-בלבד מסך פליטות גזי חממה.

הניתוח של  BDOמראה שישנם אמצעי מדיניות שיאפשרו כבר
היום הקטנת פליטות ,ללא עלות כלכלית עודפת למשק.
כלומר ,גם מקטינים פליטות ,וגם מצמצמים את יוקר המחיה
ומגדילים את התוצר .תוכנית הפחתת זיהום חייבת לתעדף את
כלי המדיניות הללו.

תוכנית  BDOלהפחתת פליטות על
בסיס כלכלי  /פליטות בטון לנפש
הפחתת פליטות על בסיס כלכלי  -מעבר יעד
הממשלה של  7.7טון לנפש ב2030-

מקור :למ״ס אומדני BDO
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תוכנית הפחתת פליטות על בסיס כלכלי
ניתוח כלכלי לפי חלופות

מקור :אומדני BDO

נדרש שילוב כלי מדיניות ותעדוף על בסיס כלכלי
בחמש השנים הקרובות האמצעים הכלכליים האפקטיביים
ביותר להפחתת פליטות הינם סגירת התחנות הפחמיות,
חיבור התעשייה לגז טבעי ,עידוד קוגנרציה בתעשייה והאצת
חישמול הרכבת.
במחצית השנייה של העשור ,השיפורים הטכנולוגיים בתחום
הרכב החשמלי והאנרגיות המתחדשות ,יביאו להקטנת
העלות של אימוץ טכנולוגיות אלו ,ויגדילו את הכדאיות
הכלכלית שלהם.
התכנון של התוכנית הלאומית להפחתת פליטות חייב להיות
בהתאם לתיעדוף הכלכלי .צריך לחשב מסלול מחדש ולקבוע
תוכנית הפחתת פליטות על בסיס כלכלי .תוכנית משרד
האנרגיה קבעה יעדים הפוכים מבחינת תזמון ,במסגרתם דחו

את המשך סגירת התחנות הפחמיות לאחר שנת  ,2025ובמקביל
קבעו יעדים לא סבירים להפחתת צריכת החשמל במשק.
התוצאה של המדיניות הקיימת תהיה עליית יוקר המחיה למימון
אמצעים יקרים להפחתת פליטות ,ובסופו של דבר
אי-עמידה ביעדים.
תיעדוף הפחתת פליטות על בסיס כלכלי לפי תוכנית  ,BDOיאפשר
עמידה ביעדי הפחת הזיהום ,והקטנת יוקר המחיה בזכות המעבר
לדלקים זולים יותר מנקודת מבט של המשק הלאומי.
מימוש התוכנית יאפשר הורדה של כ 30-מיליון גזי חממה עד שנת
 ,2030שמשמעם הקטנת נזקי זיהום של כ 4-מיליארד ש"ח לשנת
 ,2030וזאת תוך חסכון בעלויות יצור האנרגיה בישראל וללא עלות
כלכלית בניתוח רב-שנתי.

תוכנית הפחתת פליטות על בסיס כלכלי
פליטות במיליוני טון

כמחצית מפוטנציאל הפחתת הפליטות  -סגירת הפחמיות ,ללא עלות כלכלית
מקור :אומדני BDO
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אנרגיות מתחדשות
חן הרצוג ,שותף ,כלכלן ראשי
ענת אבן חן ,אחריות תאגידית וקיימות
BDO Consulting

בהשוואה למדינות המערב ,לישראל עדיין תלות כמעט מוחלטת
באנרגיות פוסיליות .כתוצאה מכך ,גם לאחר השימוש בגז טבעי,
תעשיות האנרגיה עדיין אחראיות לכמחצית מכלל הפליטות של
ישראל בעשור האחרון .כיום אנרגיות מתחדשות מהוות כ3.5%-
מסך ייצור האנרגיה הישראלי ,ויש חשש שהיעד הממשלתי
שנקבע לשנת  ,2020העומד על  10%אנרגיות מתחדשות מסך
תמהיל האנרגיה ,לא ימומש.

התלות באנרגיות פוסיליות מובילה לרמת פליטות גבוהה של
גזי חממה מייצור חשמל ,זאת למרות צימצום משמעותי של
הפליטות מייצור חשמל כתוצאה מרגולציה סביבתית ,התקנת
מסננים בתחנות כח ,שיפורים טכנולוגיים ושינויים בתמהיל הדלקים
הכוללים הפסקת שימוש במזוט ומעבר לגז טבעי.

פליטות מייצור חשמל  -בהשוואה למדינות OECD
גזי חממה לקוט״ש ושיעור היצור מאנרגיות פוסיליות2017 ,

מקור :עיבודי  BDOלנתוני EIB

רמת פליטות מיצור חשמל בישראל  -מהגבוהות במדינת הOECD-
תת-השקעה ברשת ההולכה מהווה חסם להמשך התפתחות
כושר הייצור ולאינטגרציה של אנרגיות מתחדשות במשק
החשמל הישראלי.
לישראל יש כיום יתרונות כלכליים ,סביבתיים ואסטרטגים
משמעותיים למעבר לתמהיל אנרגטי המבוסס על גז טבעי
ואנרגיות מתחדשות.

היתרון היחסי של ישראל בתחום האנרגיות המתחדשות הינו
אנרגיית השמש  -ישראל מדורגת במקום הראשון במונחי שעות
שמש ממדינות אירופה .אף על פי כן ,ישראל נמצאת במקום
האחרון בשיעור היצור במתחדשות.
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שיעור יצור חשמל במתחדשות  -ללא הידרו

מקור :עיבודי  BDOלנתוני רשות החשמל Eurostat ,וSandbag-

על פי מודל משק החשמל והאנרגיה של  ,BDOישראל תגדיל את השימוש באנרגיות מתחדשות מ 3.5%-כיום ל 13%-מסך ייצור החשמל
בשנת  .2030יחס זה נמוך מהתחזיות הממשלתיות ,ומשקף את היתרונות היחסיים של ישראל בתחום הפקת אנרגיה סולרית ,לצד הרחבת
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השימוש בגז טבעי בעשור הקרוב .הירידה המשמעותית בתעריף  PVבשנים האחרונות ,עקב שיפורים טכנולוגיים והגברת ההיצע בסין,
תסייע להגדלת הפקת אנרגיה סולרית ועמידה ביעדי הממשלה.

תעריף במכרזי PV

מקור :עיבודי  BDOלנתוני רשות החשמל

פיגור בכניסת אנרגיות מתחדשות  -עליית תעריפי PV

בשנת  2018כתוצאה ממגבלות ברשת ההולכה
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פליטות מייצור חשמל  -בהשוואה למדינות OECD
גרם גזי חממה לקוט״ש2017 ,

מקור :עיבודי  BDOלנתוני EIB

תחזית  BDOמעלה כי מעבר לאנרגיות מתחדשות בשיעור של  13%בלבד,
לצד הפחתת פחם ,יוביל לצימצום של פליטות גזי החממה במעל ל50%-

לסיכום ,באמצעות הפחתת פחם ומעבר
להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים ,יכולה
ישראל לשפר משמעותית את דירוג הפליטות
שלה מייצור חשמל.
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הפחתת פחם
חן הרצוג ,שותף ,כלכלן ראשי | BDO Consulting

ההחלטה על הקמת תחנות כוח מבוססות פחם נעשתה זמן רב
לפני גילויי הגז הטבעי בחופי ישראל .משק החשמל הישראלי
מתבסס על ייצור חשמל בפחם מאז שנות ה ,80-כאשר היו
יתרונות כלכליים ברורים לייצור חשמל בפחם על פני ייצור
במזוט ובסולר .עם זאת ,ישנם חסרונות סביבתיים מובהקים
לשימוש בפחם ,הכוללים פליטות מזהמים וגזי חממה ,לצד
חסרונות כלכליים ,הכוללים שימוש ממקור אנרגיה מיובא,
בעלות כלכלית הגבוהה יותר למשק הלאומי מעלות הגז הטבעי.
כיום אחראי משק האנרגיה על כ 50%-מסך פליטות גזי החממה
בישראל .פליטות גזי החממה מייצור חשמל ירדו ב 13%-בעשור
האחרון ,זאת על אף הגידול בצריכה הנובע מגידול באוכלוסייה
ועלייה ברמת החיים .ירידה זו התאפשרה הודות למעבר
לשימוש בגז טבעי ,שמצמצם בחצי את פליטות גזי החממה
בהשוואה לפחם.

תגליות הגז והתפתחותן של טכנולוגיות לייצור חשמל באנרגיות
מתחדשות הביאו לתמורות משמעותיות בכלכלת האנרגיה של
ישראל .מאגרי הגז של ישראל ממצבים אותה במקום הרביעי
בעולם במונחי רזרבות גז ונפט לנפש ממדינות ה.OECD-
נכון להיום ,קיימת מגבלת אספקת גז טבעי למשק ולכן הפחתה
משמעותית נוספת של השימוש בפחם תתאפשר רק לאחר כניסת
מקור גז נוסף .הניתוח שלנו מראה כי לאחר כניסת הגז ממאגר
לוויתן בתחילת  2020ייווצרו במשק החשמל הישראלי תנאים
המאפשרים הפחתת השימוש בפחם באמצעות הפעלה עונתית
של יחידות הייצור הפחמיות ,תוך שמירה על גמישותם התפעולית
ובהתאם לקריטריון האמינות המקובל בישראל של תוחלת שעות אי
אספקת מלוא הביקוש (.)LOLE

התחייבות ישראל להפסקת השימוש בפחם בשנת  ,2030כפי שהוצגה בתכנית האסטרטגית של משרד האנרגיה ,מציבה את ישראל לצד
מרבית המדינות המפותחות ,שנוקטות בצעדי מדיניות להפחתה מוחלטת של שימוש בפחם.
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מדינות  OECDנוקטות צעדי מדיניות להפחתה מוחלטת של שימוש בפחם
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בכדי להקל על המעבר להפסקת השימוש בפחם ,ולאור
ההשפעות הסביבתיות של ייצור חשמל בפחם ,מדינות רבות
מנהיגות מזה שנים משטר הפעלה לשימוש מינימלי בפחם

כשלב ביניים ,הכולל הפעלה עונתית של יחידות הייצור בפחם.
כלומר ,סגירת תחנות בחודשי השפל והפעלתן בחודשי השיא
(ראה דוגמת בריטניה).

הפחתת פחם בבריטניה
 %הייצור בפחם מסך ייצור החשמל בבריטניה

מקור ofgem :ועיבודי BDO

הפחתת פחם באמצעות סגירת תחנות והפעלה
עונתית של תחנות פעילות נדרשת גם בישראל
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הפחתת כושר היצור בפחם תתרחש בשני שלבים :בשלב
הראשון ,עם כניסת הגז מלוויתן הצפויה בתחילת שנת ,2020
ניתן יהיה להפחית כ 55%-מכושר ייצור בפחם בהשוואה למצב
המוצא במשטר של הפעלה עונתית .בשלב השני ,עם כניסת
מאגר גז שלישי ,והקמת כושר ייצור חליפי ליחידות הייצור רבין
 ,1-4ניתן יהיה להשבית יחידות אלה באופן מוחלט ,ובנוסף
להפחית בכ 75%-את היצור בפחם בהשוואה למצב המוצא.
לפי תוכנית להיתרי הפליטה של אתר אורות רבין ושל אתר
רוטנברג של רשות החשמל ,נדרשת חברת החשמל להקטין את
השימוש בפחם מכ 21-מיליארד קוט"ש בשנת  ,2018לרמה
של כ 13-מיליארד קוט"ש משנת  ,2020באמצעות הפעלה
עונתית של יחידות הייצור ,וזאת כצעד מקדים לקראת סגירת
התחנות הפחמיות.

הפחתת הפחם במתווה הפעלה עונתית לצד השבתה מוחלטת
של יחידות הייצור רבין  1-4תאפשר לישראל לעמוד ביעדי הפחתת
פליטות גזי חממה אליהם ישראל מחויבת .להפחתת השימוש
בפחם תועלות סביבתיות – הקטנת פליטות גזי חממה ומזהמים,
לצד תועלות כספיות – הקטנת עלות ייצור החשמל.
על פי ניתוח  ,BDOבאמצעות מעבר לגז טבעי ואימוץ מתווה
הפחתת פחם ניתן לצמצם פליטות בכ 1.6-טון גזי חממה לנפש,
ולחסוך כ 2-מיליארד ש"ח כל שנה .מכיוון שמשק החשמל מהווה
את מרבית פליטות גזי החממה במשק הישראלי ,לחיסכון זה
תועלות כלכליות משמעותיות למשק הלאומי ,ויאפשר לישראל
לעמוד ביעדי הפליטה ללא השקעות כספיות נוספות.

הפחתת פחם והשפעתה על פליטות גזי חממה מייצור חשמל

מקור :אומדני BDO
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פסולת
אריאל אקרון ,כלכלן סביבה | BDO Consulting

ישראל בין המובילות במדינות המערב בייצור פסולת ,עם כ1.7-
ק"ג פסולת עירונית ליום לנפש ,בהשוואה לממוצע הOECD-
שעומד על כ 1.3-ק"ג ליום לנפש.

לצמצום הטמנת פסולת .הטמנת פסולת מובילה לפליטות של 5.8
מיליון טון גזי חממה ( )CO2eבשנה ,המהווים  7%מכלל פליטות גזי
החממה בישראל.

כיום קרוב ל 80%-מהפסולת העירונית המיוצרת בישראל
מועברת להטמנה .אחוז זה הינו מהגבוהים מבין מדינות
המערב ,והמשרד להגנת הסביבה שם לו ליעד להביא

מסקירת נתוני הטיפול בפסולת בקרב המדינות המפותחות ,עולה
כי המדינות בהן שיעורי ההטמנה נמוכים ביותר נעזרות בשילוב של
מספר אמצעי מדיניות – העברת הפסולת למיחזור וקומפוסטציה,
לצד השבת הפסולת לצורך הפקת אנרגיה.

ישראל  -שיעור ההטמנה הגבוה מבין מדינות אירופה

מקור :עיבודי  BDOעל נתוני OECD

המעבר מהטמנה להפקת אנרגיה בטיפול תרמי -
ישראל מפגרת ביחס לאירופה
בשנת  2018פרסם המשרד להגנת הסביבה את עיקרי התכנית
הלאומית לטיפול בפסולת .תכנית זו כוללת יעדים שאפתניים
בתחום מיחזור ,השבה וצמצום הטמנה .על פי התכנית ,בשנת
 2030יעדי הממשלה כוללים צמצום כמות הפסולת המועברת
להטמנה לכ 25%-בלבד ,והגברת ההשבה והמיחזור.

אולם ,לוח הזמנים אותו הציג המשרד להגנת הסביבה להקמת
המתקנים הינו שאפתני ביותר ולא מציאותי .על פי התכנית
הלאומית ,צפוי המתקן הראשון להתחיל לפעול כבר בשנת ,2025
המתקן השני כשנתיים לאחר מכן והמתקן השלישי בשנת ,2029
זאת אף על פי שתכנון המתקן הראשון כלל לא החל.

מרבית התקציב של התכנית הלאומית לטיפול בפסולת
( 2.8מיליארד ש"ח) מוקצה להקמת שלושה מתקנים רבי היקף
להשבת אנרגיה ,שכל אחד מהם צפוי לקלוט כחצי מיליון טון
פסולת עירונית בשנה.

כלומר ,בכדי לעמוד ביעדי הממשלה לטיפול בפסולת ,יש צורך
באפיקי טיפול נוספים בטווח הזמן הקרוב אשר מסוגלים לקלוט
כמות פסולת רבה וביעילות גבוהה.
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מתקני השבת אנרגיה מקומיים
מתקני השבת אנרגיה ( )WtEמקומיים ,בקנה מידה קטן ובסמוך
למקום היווצרות הפסולת ,יכולים לתת מענה לכמויות הפסולת
ההולכות וגדלות המועברות להטמנה ,תוך צימצום ההשפעות
הסביבתיות השליליות של שינוע פסולת וניצול היתרונות
הנובעים מהפעלה בטווח זמנים קצר.

ההשפעות הסביבתיות השליליות של שינוע פסולת ,כוללות הגברת
גודש בכבישים ,זיהום רעש ,זיהום אוויר ,תאונות דרכים ,ועלויות
שכר ,דלק ורכב .מתקני השבת אנרגיה מקומיים יפחיתו השפעות
שליליות אלה ,לצד הפחתת הטמנה והשפעותיה הסביבתיות
והכלכליות השליליות ,כגון פליטות גזי החממה ,עלויות דמי הטמנה
והיטל הטמנה ,תפיסת שטחים פתוחים ,וזיהומי קרקע ,אוויר
ומי תהום.

ייצור המלט
תעשיית ייצור המלט העולמי משתמשת במיליוני טון של פסולת
כמקור דלק חלופי וכתחליף לדלקים מזהמים .בישראל עדיין
מסתמכים על פטקוק ,מקור אנרגיה מזהם במיוחד ,כמקור
האנרגיה העיקרי להפעלת הכבשנים ליצירת מלט ,ודלקים
חלופיים מהווים פחות מ 20%-מכלל הדלקים.

שימוש בפסולת בייצור מלט יספק תועלת סביבתית כפולה –
מחד צמצום כמויות הפסולת המועברות להטמנה והגדלת שיעורי
המיחזור ,ומאידך צמצום השימוש בדלקים מזהמים כגון פטקוק,
שלהם השפעות סביבתיות שליליות כגון זיהום אוויר ופליטות
גזי חממה.

שימוש בפסולת לאנרגיה בתעשיית המלט

מקור :עיבודי  BDOעל מאמר Possibilities and effects of using waste materials as energy in cement industry
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 24מדינות בארה״ב מסווגות  WtEכאנרגיה מתחדשת

הכרה בהשבה כאנרגיה מתחדשת
כיום השבת אנרגיה מפסולת עירונית אינה מוכרת כאנרגיה
מתחדשת בישראל ,אלא נחשבת מקור אנרגיה פוסילי.
מדינות מערביות רבות מכירות בהשבת אנרגיה מפסולת כמקור
אנרגיה מתחדשת ,כולל הפרקציה האנאורגנית ,ומספקות
תמיכה להקמת ותפעול מתקנים ,והקלות ברגולציה.
יש לאמץ מדיניות לפיה יצור חשמל מפסולת יוכר כאנרגיה
מתחדשת (לא רק הפרקציה האורגנית) ,כפי שמקובל
באוסטרליה ,יפן 24 ,מדינות בארה"ב ,ובהתאם למדיניות

המתגבשת באירופה ,במסגרת הדירקטיבה לאנרגיה מתחדשת
( )REDIIהצפויה לכלול המלצה של האיחוד האירופאי לכלול
הכרה בהשבת אנרגיה מפסולת עירונית שאינה ניתנת למיחזור
כאנרגיה מתחדשת.
הגדרת  WtEעבור פסולת שלאחר מיון כאנרגיה מתחדשת בישראל
תסייע ליזמים בהקמת מתקנים ובצמצום ההשפעות השליליות
של הטמנת פסולת ,ותתכתב עם יעדי המשרד להגנת הסביבה של
צמצום הטמנה והפחתת טביעת רגל פחמנית.

לסיכום ,באמצעות טיפול מקומי בהשבת אנרגיה לצד הגדלת שיעורי מיחזור הפסולת ושימוש בפסולת בתעשיית המלט,
ניתן לצמצם את פליטות גזי החממה לנפש בשנת  2030בכ 40%-בהשוואה לרמות הנוכחיות.
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מיתוג ירוק
 win-winלסביבה ,לצרכן ולמותג
איל לוין מנכ"ל משותף Lessismore ,מקבוצת BDO

מהו מיתוג ירוק?
מיתוג ירוק הינו תהליך בניית זהות של מוצר ,שירות או חברה
המייצרת ערך מוסף במונחים סביבתיים וחברתיים .הרעיון של
מותגים ירוקים אינו חדש ,למעשה כבר בשנות ה 80 -של המאה
הקודמת החלו ניצנים של מותגים ירוקים אייקונים כמו רשת
הסופרמרקטים  Whole Foodsבארה"ב ,אך בשנים האחרונות
אנו עדים לעלייה בפופולריות של מותגים ירוקים שנובעת
משינוי תפיסתי של צרכנים לגבי תפקידם של חברות ,מוצרים
וצרכנות בכלל ,ומי שמוביל את המגמה הוא לא אחר מאשר דור
ה ,Y-הדור שנולד בין .1980-1995

הכוחות העיקריים שמניעים את מגמת הצרכנות הירוקה הם
העובדה שלדור ה Y-בעולם יש אג'נדה סביבתית-חברתית ,ופחות
כסף מאשר לדורות קודמים .לכן ,הם יעדיפו חברות המחזיקות
באידיאולוגיות דומות לשלהם ,שתורמות להגדרת הזהות ,מייצגות
ומחצינות את ערכיהם ותורמות לתחושת שייכות.

למה לי מיתוג ירוק?
היום יותר מתמיד צרכנים נותנים משקל לפרמטרים סביבתיים
וחברתיים בתהליך קבלת ההחלטות .במחקר של חברת
המחקר נילסן נמצא כי  75%מדור ה Y-בארה"ב ישנו הרגלים
כדי להפחית את השפעתם השלילית על איכות הסביבה ,מעל
 80%יהיו מוכנים לשלם יותר על מוצרים "ירוקים" ,ו 53% -אף
יעדיפו לוותר על מותג אחד בעבור מותג ירוק .בנוסף ,מחקרים
מראים כי הדור הצעיר (ה )Z-צפוי לחזק עוד יותר את המגמה.

מיתוג ירוק מספק מענה לציפיות הצרכנים ,מגביר העדפה ונאמנות
למותג ובאופן טבעי תורם לשיפור תדמית המותג .שלושת הגורמים
הללו מתורגמים בסופו של דבר לשורת הרווח.
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Millennials Are The Future of Sustainability in the U.S.

במחקר נוסף של חברת נילסן שנערך לאחרונה ,בו נבדקו
מכירות של חברות מוצרי צריכה בתעשיית הקפה ,שוקולד
ומוצרי האמבטיה ,נמצא כי מותגים עם מסרים "ירוקים"
הציגו שיעורי צמיחה גבוהים יותר מהבנצ'מרק בשלוש
הקטגוריות -לדוגמה שיעורי הצמיחה של מוצרים ירוקים
בקטגוריית השוקולד הציגו שיעור צמיחה גבוה בכ 11 -נקודות
האחוז ,ומותגים ירוקים בקטגוריית מוצרי האמבטיה צמחו

בכ 13-נקודות האחוז יותר .כמו כן ,במחקר של חברת  CDPנמצא
כי מותגים ירוקים נהנים מ ROI-גובה בכ 18%-ממותגים ללא
אסטרטגיית  .CSRקמפיין ה ”Sustainable Living“-של חברת
יוניליוור הוא הוכחה בשטח למגמה שהולכת וגדלה – המותגים
הירוקים של יוניליוור צמחו בשיעור גבוה ב 46% -משאר
המותגים של החברה ואחראים לכ 70%-מהגידול במכירות של
יוניליוור ב.2017-
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האתגר הישראלי
בישראל הצרכנות הירוקה לא תפסה באותו קנה מידה כמו
בחו"ל .בכל הקשור לקניות ,הצרכן הישראלי נמצא נמוך
בפירמידת מאסלו ,בתודעה "הישרדותית" יותר ,בהשוואה
למקבילה האמריקאית או האירופאית שלו .בסקר של הOECD-
מ 2017-על "מה הכי חשוב לאזרחים בעולם" עולה כי ישראלים
מדרגים סוגיות אקולוגיות במקום ה 9-מתוך  – 11בהשוואה
לדירוג מקום ה 5 -בארה"ב וגרמניה ובמקום ה 4-בשבדיה.

בסקר דומה שנערך ב 2016-מטעם הלמ"ס עולה כי נושא
איכות הסביבה אינו מופיע כלל בין  10הנושאים החשובים ביותר
לישראלים .ממחקר של נילסן ישראל עולה כי הצרכן הישראלי נותן
משקל רב יותר לערך הכלכלי האישי ומעדיף מוצרים "משתלמים"
( ,)value-for-moneyמאשר מוצרים בעלי ערך מוסף אקולוגי.
מראיונות עומק שערכנו בקרב מנהלי שיווק בישראל ,עולה שגם
מרבית המשווקים בישראל לא מאמינים שמיתוג ירוק יכול להביא
ערך ממשי למותג שלהם.
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האתגר בישראל הינו ,אם כן ,למצוא את הדרך לתרגם את התועלות האקולוגיות לתועלות קונקרטיות המחוברות לנרטיבים המקומיים.
כך למשל ,אותם מחקרים המצביעים על הדירוג הנמוך של ערכים אקולוגיים מצביעים על החשיבות העליונה שמייחסת החברה
הישראלית לעולמות של בריאות וביטחון כלכלי (מקום ראשון ושני בסקר של ה .)OECD-בבחינת" :אני כנראה לא אחליף את הרכב שלי
כי הוא מגדיל את החור באוזון – אבל אם יראו לי שזה מגדיל את הסיכון שלי ושל משפחתי לחלות בסרטן? כנראה שאחשוב שוב על
קניית מכונית חשמלית "....או "אני אולי לא אקנה דירה בבנייה ירוקה כדי להציל את כדור הארץ – אבל אם החיסכון בהוצאות חשמל
עולה על ההשקעה בקנייה? כנראה שכן" .ואמנם ,מחקר של האגודה לבריאות הציבור מ 2017-מצא כי הנטייה של צרכנים להעדיף דיור
ירוק עולה פלאים כאשר הדירה מוצגת כאטרקטיבית מבחינה כלכלית אישית.
השורה התחתונה  -נוכח מדרג הערכים בישראל  -ועל מנת שמיתוג ירוק ייצר  win winלסביבה ,לעסקים ולצרכנים – שומה על
המשווקים לתרגם את ההתנהגות הירוקה לתועלות קונקרטיות ,שבאות לידי ביטוי בחיי היומיום של הצרכן ונוגעות באופן ברור באחד
מהערכים המשמעותיים החשובים לו.
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תחבורה
אריאל אקרון ,כלכלן סביבה | BDO Consulting

בעיית הגודש בכבישים יוצרת גם בעיה סביבתית ,שכן רמת הפליטות לק"מ נסיעה עולה ככל שגודש התנועה עולה .ישראל הינה מובילה
עולמית לא רק בגודש תנועה גבוה אלא גם ברמת פליטות גבוהות לתחבורה לכל ק"מ נסיעה בהשוואה למדינות .OECD
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תנאי הצפיפות והגודש בכבישי ישראל יוצרים חשיבות עודפת
לאימוץ תחבורה נקיה .אף על פי כן ,ישראל עדיין מפגרת
בהשוואה בינלאומית בחדירה של רכבים חשמליים.
בעוד שבעולם נמשכת מגמת החדירה של רכבים חשמליים,
עם מכירות של כ 2-מיליון רכבים חשמליים בשנת ( 2018מתוך
כ 80 -מיליון כלי רכב שנמכרו בשנה זו) ,היקף המכירות בישראל
עדיין זניח ,זאת מכמה סיבות :מחסור בעמדות טעינה במרחב
הציבורי ,חרדת טווח ,מחיר גבוה ,זמן טעינה ארוך ,חסמים
רגולטוריים לתשתית טעינה ,ואפקט 'בטר פלייס' ,שהוביל
לחוסר אמון ציבורי.
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אף על פי כן ,לישראל ,כמדינת אי קטנה וצפופה ,שהתברכה
במקורות עצמיים של גז לייצור חשמל ,שמחירי החשמל בה זולים
יחסית ומחירי הבנזין גבוהים ,יש יתרון יחסי מובהק בשימוש ברכב
חשמלי בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.
נורווגיה הגיעה בתוך כ 8-שנים לשיעור חדירה של כ 38%-רכבים
חשמליים מתוך הרכבים החדשים הנמכרים .החדירה המהירה של
הרכב החשמלי בנורווגיה מונעת ע"י מדיניות ממשלתית תומכת,
הקלות מס (בדומה לקיים בישראל) ,בתמיכה ממשלתית בהקמת
תשתיות הטענה ובהטבות בשימוש בנתיבי תחבורה ציבורית,
חניה ומעבורות.
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מודל תחזית שוק הרכב של  BDOבחן את פוטנציאל המעבר
לרכב חשמלי בישראל .המודל מבוסס על תחזית של מכירות
כלי רכב פרטיים ,מלאי כלי הרכב בישראל לפי גיל וסוג ,נסועת
כלי רכב ,שיעור גריטת הרכבים ,צריכת הדלקים והחשמל של
כלי רכב ,ותחזיות מאקרו כלכליות (צמיחה ,ריבית ,מחירים ועוד)
לצד טכנולוגיית  LEAPמתקדמת לסימולציה של התפתחות
ענף התחבורה והאנרגיה.

בשל היתרונות היחסיים של ישראל ,התומכים בחדירת רכב חשמלי
בקצב מהיר ,אנו מעריכים שבאמצעות מדיניות תומכת ,תוכל
ישראל להגיע לקצב חדירת רכב חשמלי הדומה לזה שבנורווגיה ,כך
שבשנת  2030יהווה הרכב החשמלי כ 38% -מכלל מצבת כלי הרכב.

נתח השוק של רכבים חשמליים מסך המכירות
שיעור חדירת הרכבים החשמליים באירופה 2018

מקור ,Ev-Volumes :איגוד יבואני הרכב ועיבודי  | BDOרכבים פרטיים

ישראל מפגרת ביחס למדיניות המערב בחדירת רכב חשמלי

סך התרומה המצטברת למשק הלאומי עד לשנת 2035
ממעבר לרכב חשמלי נאמדת בסכום של  28מיליארד ש"ח.
התועלת המשקית כוללת:
 .1חיסכון בעלות הדלקים :הירידה בעלויות הדלקים המשקיות
(ללא מס) להנעת כלי רכב פרטיים צפויה לתרום למשק
כ 16.5-מיליארד ש"ח עד .2035
 .2תרומה מגידול בתוצר :הגידול בתמ"ג כתוצאה מייצור
חשמל בגז מהפקה מקומית להנעת רכבים חשמליים עד
לשנת  2035צפוי לעמוד על כ 8.7-מיליארד ש"ח.
 .3תרומה סביבתית :היקף התרומה הסביבתית עד לשנת 2035
הנובעת מצמצום הפליטות נאמדת בכ 2.8-מיליארד ש"ח.

החסם המרכזי לכניסת רכבים חשמליים הינו העדר תשתית
הטענה .המדינה חייבת לפעול להסדרת הרגולציה ועידוד הקמת
רשתות הטענה מהירות לרכבים חשמליים ,עמדות הטענה בחניונים
ובמקומות העבודה .זאת תוך הסדרת חסמים רגולטוריים ומסלול
ירוק מהיר להקמת עמדות טעינה ציבוריות.
במהלך  2018פרסמה המדינה קול קורא לקבלת מענקי משרד
האנרגיה להקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.
בתקציב של  25מיליון ש"ח ,מתכוונת המדינה לסייע בהקמת
מעל ל 2,500 -עמדות טעינה ברחבי הארץ .צעדים כגון אלה יסייעו
להאצת מהפכת הרכב החשמלי בישראל.
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 BDOהינה פירמת ראית חשבון ויעוץ עסקי דינמית ובעל
אוריינטציה עסקית ,הנמנית על הפירמות הגדולות בישראל.
הפירמה נוסדה בשנת  1983כחלק מהרשת הבינלאומית
 ,BDOמעסיקה כ 1500-עובדים ומפעילה  10סניפים ברחבי
הארץ .נפח והרכב ההון האנושי בפירמה ,מבנה אשכולותיה,
המשאבים העומדים לרשותה ,בעלי המקצוע אותם היא
מעסיקה וגישתה החדשנית בכל תחום ,מאפשרים לה לעמוד
בכל משימה ,תוך מתן שירות מהיר וברמה גבוהה ותוך שמירה

על איכות העבודה והתאמתה לצרכי הלקוח .הפירמה מספקת
שירותים למגזר הפרטי ,הציבורי והממשלתי ומטפלת בלמעלה
מ 300-חברות ציבוריות וקרנות הנסחרות בבורסות בארץ ובעולם,
כמו גם באלפי חברות בינוניות וקטנות בישראל .שירותי הפירמה
כוללים – יעוץ פיננסי וכלכלי ,יעוץ כלכלי ורגולציה ,יעוץ אסטרטגי,
בנקאות השקעות מיזוגים ורכישות ,הגבלים עסקיים ,מימון אשראי
וחוב תאגידי ,יעוץ ביקורת מערכות מידע ,אחריות תאגידית
וקיימות ,חשבונאות וביקורת ,מיסוי מקומי ובינלאומי.

למידע נוסף על שירות הייעוץ של  BDOלענף כלכלת הסביבה אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר:
חברת הייעוץ  ,BDOסניף ראשי והנהלה ,בית אמות  BDOשד׳ מנחם בגין  ,46-48תל אביב | www.bdo.co.il | 03-6389-317 | consulting@bdo.co.il

החוברת מגמות בכלכלת סביבה נועדה למסירת מידע כללי בלבד ואין לראות בו משום יעוץ או חוות דעת כלשהי .במקרה של סתירה בין האמור בחוברת
זו לבין האמור בהוראות החוק ו/או חקיקת משנה ,נוסח האחרון גובר .זכויות היוצרים בחוברת זו שייכות ל .BDO-אין לשכפל ,להעתיק ,לתרגם ,לאחסן
במאגרי המידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או אחר ,כל חלק שהוא מהחוברת אלא אם יצוין במפורש שם הכותב ,שם
הבעלים של זכויות היוצרים וכן מקורו של הקטע מהחוברת שפורסם ע״י  BDOובכפוף לאישור מראש ובכתב של בעל זכויות היוצרים באשר לאופן האזכור.

