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 תקציר מנהלים

 רקע

  משינוי האקלים החשיבות של שיקולים סביבתיים הולכת וגוברת ברחבי העולם, בין השאר כתוצאה

מעבר הדרגתי לכלכלה ירוקה, אשר תלויה צפוי בשנים הקרובות . ת המשאבים הטבעייםובמגבל הוהכר

קיבלה לאחרונה מספר החלטות סביבתיות המדינה כאשר כבר החל בישראל זה פחות בפחמן. תהליך 

והחלטה קידום תוכנית להפחתת פליטות גזי חממה, רפורמה בתחום הפסולת כוללות החשובות 

מאמר זה יבחן את השפעת המעבר לכלכלה ירוקה על ענפי המשק לקידום צמיחה ירוקה. ממשלתית 

 הישראלי, תוך התמקדות בשוק העבודה.

  את הקשר בין מדיניות סביבתית לתחרותיות מציגים תמונה בחנו ש תיאורטיים ואמפירייםמחקרים

סביבתית יכולה להגדיל את עלויות הפירמה וכך לפגוע בתחרותיות, בעיקר רגולציה מורכבת. מצד אחד, 

. מצד שני, רגולציה לעיתים מובילה להתייעלות ויכולה במדינות אחרותאינה מיושמת הרגולציה כאשר 

על הסביבתית השפעה של המדיניות ההתחרותיות בזכות יתרון הראשוניות. את  אף לקדם בטווח הארוך

תלויה במספר גורמים וביניהם טכנולוגיה, חומרת הרגולציה וחשיפה לתחרות בינלאומית. התחרותיות 

 סביר לצפות להשפעות שונות בענפים שונים.  ,בכל מקרה

 

הם ירוקה משק הישראלי מהמעבר לכלכלה ה שני הגורמים החשובים ביותר שיקבעו כיצד יושפעו ענפי

המשק מחלק את  מיפוי הענפים על פי גורמים אלו. תלות בדלקים מאובנים וחשיפה לתחרות בינלאומית

 . יכול לשמש בסיס לניתוח השינוי הצפוי בשוק העבודה הישראליו ,עיקריותענפים לארבע קבוצות 

 

  וחשופים לתחרות בינלאומיתבנים וענפים אשר תלויים בדלקים מא: Iקבוצה 

  באירופה חלה מהמעבר לכלכלה ירוקהכתוצאה בסכנה  ניצביםבענפי התעשייה המסורתית העובדים .

יותר, אך גם מוענקת להם הגנה מסוימת )היתרי פליטה לזהם רגולציה משמעותית על ענפים אלו שנוטים 

פרויקטים של מקודמים  ,במקביל .ניצביםהם בשל הכרה בתחרות הבינלאומית מולם  ,ללא תשלום(

 להישאר תחרותית. ומחקר ופיתוח כדי שהתעשייה המסורתית תוכל בעתיד לזהם פחות 

  בהפחתת גזי חממה, פחותה השקעה בישראל הרגולציה על התעשייה עדיין לא נוקשה כמו באירופה, בשל

ורצון בה למספר העובדים התנהלות יעילה של התעשייה הישראלית, שיעור פליטות נמוך בתעשייה ביחס 

לקדם תעשייה כלים כלכליים סביבתיים כדי בשימוש להרחיב את המומלץ  .להגן על התעשייה המקומית

, ובמקביל לתמוך בעובדי התעשייה, בין השאר באמצעות הכשרת כוח אדם ומתן פטור זמני יותרנקייה 

 .ירוקהמרגולציות מסוימות בתקופת המעבר לתעשייה 



 

 

 

 

 חשופים לתחרות בינלאומיתאינם בנים וונפים אשר תלויים בדלקים מאע:  IIקבוצה 

  ,צפוי לגדול ומספר מקומות העבודה בה  ,חשמלהתחבורה והקבוצה זו מורכבת בעיקר מענפי הבנייה

. מחקרים מלמדים שהשקעה באנרגיות מתחדשות ותחבורה ציבורית דלת פחמןבעקבות המעבר לכלכלה 

 חשמל באמצעות דלקים מאובנים ומהתבססות על מכוניות פרטיות.מייצרת יותר תעסוקה מהפקת 

  מהשינוי הצפוי בענפים אלו. המדינה מספר מקומות העבודה בישראל יכול לגדול משמעותית כתוצאה

נאלצת לייבא נפט ופחם, בעוד שאנרגיות מתחדשות יתבססו על כוח עבודה מקומי. כמו כן, ישראל אינה 

 ם התלות ברכבים תקטן. פגע במיוחד ארת מכוניות ולכן לא תמייצ

  יכולה ליצור  1111שנת עד עמידה ביעדי המדינה להתייעלות אנרגטית והפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות

 21,111יכולה ליצור מעל  1121שנת לתוכנית של חברת מקנזי עמידה ביעדי ה .משרות שכיר בשנה 1,151-כ

תוכנית לקידום עמידה ביעדים של (. פשרי בפריון העובדיםלשינוי אמקומות עבודה )החישוב אינו מתייחס 

לוקחים אם משרות שכיר חדשות. גם  2,251-ליצור כ היכול, 1112 שנת עדתחבורה ציבורית במדינה 

 .7,241צפוי לעמוד על  ותהמשרות החדשמספר  ,בתחבורה הציבוריתעתידית בחשבון התייעלות 

 

  בנים וחשופים לתחרות בינלאומיתובדלקים מאענפים אשר אינם תלויים :  IIIקבוצה 

 אלא  ,ת המידע הוא לאו דווקא הפחתה ישירה של פליטות גזי חממהיהשינוי העיקרי הצפוי בענף טכנולוגי

ירוקים, למשל באמצעות פיתוח רשת חשמל פיתוח טכנולוגיות שיאפשרו לענפים אחרים לקדם תהליכים 

מתקשה עדיין יס למהפכה הטכנולוגית הבאה. הקלינטק חכמה. ענף הקלינטק החדש יכול להוות בס

רשים השקעות גדולות יותר ולטווחי זמן ארוכים ודשפרויקטים בתחום להשיג מימון, בין השאר כיוון 

 . בעצמן בענףתומכות אינן מסתמכות על השוק החופשי ו ממשלות רבות ,לכן .יותר ביחס להיי טק

  ההיי טק בשני העשורים האחרונים ענף הדרמטית של הצמיחה בישראל, ענף הקלינטק יכול להמשיך את

לעודד ומעורבות ממשלתית רבה יותר הן כדי (. הענף זקוק להשקעה גדולה מסוים )שייתכן והגיעה למיצוי

  לצמוח בשוק הגלובלי.בענף כדי לסייע לחברות  הןו ,ביקוש מקומי לקלינטק

 

 חשופים לתחרות בינלאומית בנים ואינם וענפים אשר אינם תלויים בדלקים מא:  IVקבוצה 

  בטווח הארוך מהמעבר לכלכלה דלת פחמן. ראשית, כיוון שכאשר אף הם ענפי השירותים השונים יושפעו

בוחנים את מחזור החיים של המוצר גם ענפים נוספים אחראים באופן עקיף לזיהום, ובמיוחד ענף 

, םיעסקיים ירוקשירותים יגבר הביקוש ליותר, המעבר לכלכה ירוקה בעקבות הפסולת. שנית, כיוון ש

 ווח סביבתי. יכלכלנים המתמחים בסחר בפליטות ומשפטנים שיעסקו בדאותם עשויים לספק, בין השאר, 



 

 

 

 

 אשר צפויה להגדיל את מספר מקומות העבודה במשק. מחזור כל  ,ישראל עברה רפורמה בתחום הפסולת

משרות שכיר  1,721-יכול ליצור כהיום, מוטמנת שמתכת הזכוכית והפלסטיק, הפסולת הנייר וקרטון, 

 . משרות 1,121-בשווי של כשערכה ניתן להמרה ת פסולת נהיום מוטמכבר  .1111עד שנת וקבועות  חדשות

 

העובדים ענפים המצויים בסכנה קטן משמעותית מקבוצת המספר העובדים בהמחקר מעלה אם כן ש

באמצעות מחקר ופיתוח, הכשרת כוח הענפים הצפויים לגדול בעקבות המעבר לכלכלה ירוקה. בקבוצות 

וקידום  I, התמקדות בתחומים בהם יש לישראל יתרון תחרותי, תמיכה וסיוע לעובדים בקבוצה אדם

המשרות תגדיל את מספר צמיחה ירוקה אשר , ניתן לקדם IIמדיניות סביבתית בענפים בקבוצה 

 ה. במדינ
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 מבוא

של שיקולים סביבתיים בעיצוב  םחשיבותקרב מקבלי החלטות במדינות רבות בעולם חדרה התודעה בדבר ב

ם בין א בלי לפגוע בכלכלה העתידית,מסביבה, . תוכניות לאומיות נכתבות במטרה לקדם את איכות ההכלכלה

ניירות עבודה , (האיחוד האירופי), אסטרטגיות לפיתוח בר קיימא (דרום קוריאה)אלו תוכניות לצמיחה ירוקה 

מודדות עם שינוי האקלים )אירלנד(. גם להתפחמן )בריטניה( או אסטרטגיות לאומיות -לקידום כלכלה דלת

ורק לאחרונה אישרה הממשלה תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה.  ,אלוהתוכניות חל גידול בהיקף הבישראל 

הפחתת פליטות גזי חממה, תאלץ של תוכניות אלו נחוצות כיוון שהפעילות להגנה על הסביבה, בעיקר בהקשר 

. כיום אנו עדים רק לניצנים ראשונים של המעבר לכלכלה הבאיםבצורה משמעותית בעשורים להתרחב 

 שהגיבה לנושא בפיגור קצר אחרי מדינות רבות בעולם המפותח. הירוקה, במיוחד בישראל 

, אך לא ועל העובדים בענפים השונים קיימא, ישפיע על כל ענפי המשק-המעבר לכלכלה ירוקה, או כלכלה בת

, תוך התמקדות בעובדי המשק מנקודת מבט רחבהבצורה זהה. במאמר זה ננתח את ההשפעה על ענפים שונים 

כדי קדם תוכניות שיגבירו את התעסוקה וחשוב במיוחד כדי להשינויים הצפויים מראש הישראלי. ניתוח 

 לסייע לעובדים שעלולים להיפגע מהשינוי הצפוי. 

באמצעות ניתוח  הצפויענפים מהשינוי  ומהם הגורמים העיקריים שיכריעו כיצד יושפעבפרק הראשון נבחן 

ובהשפעה של  המורכב בין תחרותיות למדיניות סביבתיתנדון בקשר  .תיאורטי של המעבר לכלכלה בת קיימא

רגולציה סביבתית בטווחי זמן שונים. בפרק השני נמפה את הענפים במשק הישראלי לארבע קבוצות עיקריות, 

חשיפה לתחרות בינלאומית  – כיצד יושפע הענף מהמעבר לכלכלה ירוקההקובעים  הבולטיםעל פי הגורמים 

את המגמות הבולטות  קבוצה של ענפיםארבעת הפרקים הבאים ננתח עבור כל . בותלות בדלקים מאובנים

ות מקיפים דוחתוכניות לאומיות, נתונים רשמיים, על משק הישראלי. בניתוח העולמי נתבסס בבעולם ו

פרסומים העוסקים בתעסוקה ירוקה. בניתוח המשק הישראלי נתבסס על וכן  ,בענפים ספציפייםשמתמקדים 

המלצות להפחתת פליטות גזי החממה ועל השוואה בין המגמות  , עלהעיקריים שהמדינה ביצעההצעדים על 

תחזית כמותית ליצירת גם ניתוח סטטיסטי נבצע , זאת ויאפשרכאשר הנתונים בעולם למגמות בישראל. 

לא ניתן היה לבצע תחזית מדויקת בשל העדר כאשר על שוק העבודה. של המעבר לכלכלה ירוקה להשפעה 

בשני מגמות האפשריות שיעבור שוק העבודה בכל ענף וענף. את הנתאר ו ניניתוח איכות נבצע ,מידע או נתונים

מסקנות דון בנו כל אחת מקבוצות הענפיםשהוצעו לגבי נרכז את ההמלצות העיקריות הפרקים האחרונים 

 .העיקריות שעלו במאמר
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  רקע

ממשלות ברחבי העולם של שיפור איכות הסביבה הולך ותופס נתח נרחב יותר בסדר היום הציבורי ובפעילות 

הניסיון הוא התחומים העיקריים שעולה על סדר היום הציבורי בתדירות גבוהה בשנים האחרונות. אחד 

 התחממות כדור הארץ. להפחית את 

 ים שסיכמוהעיקריהדוחות מדעי.  לקונצנזוסבמחלוקת  מצא שנוימהפך שינוי האקלים מהאחרונים  יםבעשור

הועדה . שינוי האקליםממשלתי על -הפאנל הביןפורסמו על ידי את הממצאים המדעיים בנוגע להתחממות 

השינוי נעוץ שהראתה שמתרחש שינוי באקלים אשר בא לידי ביטוי בין השאר בהתחממות כדור הארץ, ו

בדוחותיה של  .בני אדםנפלטים בכמויות גבוהות עקב פעילות  בהצטברות גזי חממה באטמוספרה, אשר

 תחממות עלול להוביל לאסונות רבים,המשך ההנטען כי  ,על עבודתה ה בפרס נובל לשלוםתזכאשר  ,עדהוה

חלק  .יםנוסיגובה מפלס האוקיבהחל מאירועי מזג אויר קיצוניים אשר יהפכו לנפוצים יותר וכלה בעלייה 

 . (Intergovernmental Panel on Climate Change 2007)ם אף להיות מהירים ובלתי הפיכים מהשינויים עלולי

לפעול להפחתת ההתחממות, אולם עד כה הפעילות היתה הובילו להכרה בצורך צפויות הסכנות הגלובליות ה

גזי החממה מדינות להפחית את פליטות מחייב  1112-אשר נכנס לתוקף בוקול קיוטו . פרוטואף זניחהמוגבלת 

כתוצאה מכמה נחל הצלחה חלקית בלבד הפרוטוקול  .2221-ביחס ל, 1115-1121עד  בממוצע 4-2%-כבשלהן 

לא  ,2227-של גזי חממה כאשר אומץ הפרוטוקול בהמזהמת הגדולה ביותר שהיתה ארה"ב  ,ראשית .גורמים

פלטו את היו אלו שמדינות המערב מאה העשרים סוף הההכרה בכך שעד לבשל אשררה את הפרוטוקול. שנית, 

וכעת המדינות המתפתחות זקוקות להמשך תהליך התיעוש כדי להתפתח, הפרוטוקול לא  ,מירב גזי החממה

לת כאשר הוא הכרח מוגב, אך האפקטיביות שלו בצודק יותרפרוטוקול כזה ייתכן שחל על מדינות מתפתחות. 

קול והוא ואת הפרוט שאשררוהודו. לבסוף, אפילו המדינות על ו ,לא חל על סין, המזהמת הגדולה ביותר היום

. בסופו של דבר שהפרוטוקול קבע להןנקטו צעדים מספקים כדי לעמוד ביעדים לא כגון קנדה, חל עליהן, 

וכן בעקבות המשבר  שינויים בכלכלת מזרח אירופה בעיקר בזכותקול יצליח לעמוד ביעדיו, והפרוטנראה ש

 פעילות משמעותית להפחתת הפליטות. בשל ולאו דווקא  הכלכלי האחרון,

במציאת והמאמצים להגיע להסכם בינלאומי חדש נכשלו עד כה, בעיקר בשל קשיים  1121הפרוטוקול תקף עד 

בועידת . אמריקאית בנושאהנהגה וכן כתוצאה מהעדר  ,שחקניםאינטרסים של כל האת הפשרה שתשרת 

לא התקבלה החלטה מחייבת להפחתת הפליטות והמדינות הסכימו שיש לנקוט  1112-בבקופנהגן האקלים 

בדצמבר  ,ת האקלים האחרונה בדרבןידעו. בצלזיוס בטמפרטורה מעלות 1-פעולות למניעת עלייה של יותר מ

, 1111-לתוקף בשייכנס  1122הפחתת הפליטות עד הוחלט שמדינות העולם יקבלו הסכם מחייב חדש ל ,1122

מדינות למרות חוסר ההצלחה במישור הבינלאומי, . אך לא התקבלה הסכמה על פרטי ההסכם העתידי

ממשיכות לקדם מאמצים להפחתת הפליטות בשטחיהן, כאשר מדינות האיחוד האירופי מובילות את המאמץ. 

אם  21%-והציעו להגדיל את ההפחתה ל 2221-ביחס ל ,1111עד  11%-בהתחייבו להפחית את הפליטות אלו 

מדינות אירופה  ,למאמצים אלו השלכות מורכבות. מצד אחדהיו עד כה  מדינות אחרות ינקטו צעדים דומים.

)וההשפעות של כלל כדור הארץ בוחנים את כאשר  ,מצד שני .הצליחו להפחית את הפליטות בשטחןאכן 

ירדו סך הפליטות בעקבות  1112-ותר: לאחר שביבהמגמה שלילית הן כמובן גלובליות( גזי חממה פליטות 
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בסך  42%חלה עלייה של  2221, וסך הכל מאז ש בכמות הפליטותדנרשם שיא ח 1121-המשבר הכלכלי, ב

 . (Olivier et al. 2011)הפליטות 

ועדת סטרן שפורסם המקיפים על הצעדים הנחוצים להפחתת התחממות כדור הארץ הוא דוח המסמכים אחד 

עבור הממשלה הבריטית. הדוח הראה שפעילות כלל עולמית מהירה להפחתת פליטות גזי חממה היא 

על פי הדוח יש . (Stern 2007) משתלמת ונחוצה כדי למנוע את ההשלכות הגרועות ביותר של השינוי האקלימי

שווי ערך לפחמן של חלקיקים )חלקי מיליון  ppm CO2e211-221 -ל באטמוספרהלהגביל את כמות החלקיקים 

, ובסופו של 1112עד  1111-ביחס ל 12%בלפחות כדי לעמוד ביעד יהיה צורך להפחית את הפליטות  .דו חמצני(

 . 51%-דבר יהיה צריך להרחיב את ההפחתה ל

יותר גם למקבלי החלטות ואפילו לציבור הרחב, ברורים כיוון שנזקי התחממות כדור הארץ הולכים ונעשים 

ניתן (, 25514-היו השנים החמות ביותר שנמדדו מאז החלו המדידות ב 1112-ו 1121-)למשל כתוצאה מכך ש

סביר שעיקר הפעילות תמשיך להתרכז בכמה כיוונים אפשריים בעשורים הקרובים:  לצפות לפעילות מואצת

מדינות (, בה נתרכז בעבודה זו. כמו כן, mitigationבצמצום שינוי האקלים על ידי הפחתת פליטות גזי החממה )

מתוך הכרה שלא  (adaptation)עם השינוי באקלים אסטרטגיות להתמודדות ישקיעו יותר משאבים בקידום 

הנדסה -הוא גיאוושנוי במחלוקת . פתרון שלישי (Lipsig-Mumme 2010) ניתן יהיה למנוע את השינוי לחלוטין

(geo-engineering הנדסה רחבת היקף של הסביבה שמטרתה ,) מנוע שינוי אטמוספרה כדי לבשינוי ליצור

תיצור של הפליטות דרמטית . הפחתה הפחתת פליטות גזי חממהאנו נתמקד ב ,כאמור. משמעותי באקלים

 פחמן-לתכלכלה דכלכלה חדשה אשר תהיה תלויה הרבה פחות בפליטת גזי חממה, כלכלה אשר זוכה לכינוי 

(low carbon economy .) 

אך  ,והחשוב של הדור הנוכחימוביל הוא המאבק הסביבתי האקלים בשינוי המאבק למניעת החשוב להבהיר ש

ודאי אינו המאמץ היחיד. תחום שני בו מתמקדת התנועה הסביבתית הוא מגבלת המשאבים מולה ניצבת 

ואף הואץ לעיתים בעקבות הצמיחה  ,בעשורים האחרונים. הביקוש למשאבים בסיסיים הלך וגבר 5האנושות

גם מוגבלים אולם המשאבים החומריים עליהם מתבססת האנושות אינם רק מזהמים אלא המהירה של סין. 

שאיימו על הצמיחה  1115-במחסור במשאבים באה לידי ביטוי במחירי הנפט הגבוהים ב. הסכנה מטבעם

. כמענה לבעיות אלו , כולל מזוןמשאבים רבים אחריםמחירים של ה בהכלכלית ברוב העולם, והובילו לעליי

(. על פי עיקרון הקיימות, על האנושות sustainable economy) בכלכלה בת קיימאמתמקדת התנועה הירוקה 

גיון של כלכלה בת יכלומר על פי הה לאפשר לדורות הבאים לשמור על אותה רמת רווחה כמו הדור הנוכחי.

)אלא אם מוצעות אלטרנטיבות( ולא ניתן הטבעיים מהדורות הבאים לגזול את כל המשאבים  אסורקיימא, 

 חזור.-האקלים העולמי לנקודת האללהביא את 

בבני אדם זיהומים הפוגעים פרט להתחממות המשאבים וכלכלה בת קיימא, התנועה הסביבתית עוסקת בשלל 

כך שהעלויות במשק מינים(. שינוי המבנה הכלכלי של  הכחדהלמשל, אויר( או עקיף )זיהום כגון באופן ישיר )

                                                      

4
 NOAA: 2010 Tied For Warmest Year on Record – National Oceanic and Atmospheric Administration. 12/1/2011 - 

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2011/20110112_globalstats.html 
5
 See for example Schwager, P. (2008) - Increased Competitiveness through Environmentally Friendly Production, 

UNIDO’s View and Contribution. United Nations Industrial Development Organization.  

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2011/20110112_globalstats.html
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המאמצים לנתק את הקשר בין . כלכלה ירוקה םמכונה לעיתיויצומצמו  של פגיעות אלו יילקחו בחשבון

הצמיחה הכלכלית, לזיהום הסביבה, והניסיון לתעל את השיפור הסביבתי לצמיחה רחבה במדינה מכונה 

 . OECD-המדינות ים האחרונות, בעיקר בקרב ותופס תאוצה בשנ צמיחה ירוקה

יביא ( המושגים)קיימת כמובן חפיפה רבה בין וצמיחה ירוקה קידום כלכלה דלת פחמן, כלכלה בת קיימא 

ישפיע לא רק על התפוקה, הצמיחה, המעבר לכלכלה ירוקה  .ענפים רבים במשקשל פעילות לשינוי ב

ית במספר מקומות ניתן לצפות לצמיחה משמעותוק העבודה. טכנולוגיות הייצור ומבנה המשק אלא גם על ש

בעוד שאין  .בשנים האחרונותמושג תעסוקה ירוקה נעשה נפוץ יותר השימוש ב. (green jobsהעבודה הירוקים )

הופכת את תהליכי ש, עבודה שמפחיתה את הזיהוםבאופן כללי מוסכם שעדיין הגדרה מוסכמת למושג, 

. תעסוקה (UNEP et al. 2009) תורמת לשמירה על הסביבה היא עבודה ירוקהשאו  הייצור לסביבתיים יותר

במחקר זה נבחן . 6ירוקה ייחודית בכך שהיא אינה ענף חדש ועצמאי במשק אלא מתפרסת על פני ענפים רבים

שפעה שונה על ענפים לכלה בת קיימא הכלאת ההשפעה של השינוי על שוק העבודה הישראלי, מתוך ההבנה ש

 שונים במשק. 

 

 יהמשק הישראל

להפחתת התחממות כדור הארץ, ככלכלה שעוברת ממעמד של  מץנמצאת בנקודת זמן ייחודית במאישראל 

כמדינה מתפתחת ולכן לא נדרשה  המדינה מתפתחת למדינה מפותחת. על פי אמנת קיוטו ישראל הוגדר

המשק המשבר הכלכלי העולמי בתקופת להפחית את פליטות גזי החממה. מאז חלו שני תהליכים חשובים. 

של ההתפתחות הכלכלית צמח ואף הצליח להימנע ממיתון עמוק בניגוד לרוב הכלכלות המפותחות.  ישראלהי

באמצע למדינות מפותחות  MSCIבצירופה למדד למשל בעולם כפי שבא לידי ביטוי זכתה להכרה ישראל 

גם המדינות . תהליך שני שחל בשנים האחרונות הוא הבנה גוברת שOECD-ל המדינה בצירוףובעיקר  ,1121

אפילו סין הכריזה  ,. לכןלמנוע התחממות קיצונית של כדור הארץהמתפתחות יאלצו לאמץ חשיבה ירוקה כדי 

ושיפור נוסף  1122-1122שנים ב עצימות הפליטות שלה )היחס בין הפליטות לתוצר(ב 27%על יעד לשיפור של 

 . 1111-1121 ברמה זהה בשנים

חלק במאמץ לצמצום  ייקחועם הדרישה הגוברת שכל המדינות עם ההתפתחות הכלכלית של ישראל ו

-ללבוש כמה צורות: רגולציות של היכולות צפוי שהדרישות מישראל יעלו בהתאם. דרישות אלו  ,הפליטות

OECD אמנות בינלאומיות ואף צרכנים שיעדיפו לקנות מוצרים של חברות בעלות אחריות סביבתית. מדיניות ,

למדינה עצמה. למדיניות כזו תועלות גם יכולה לעזור אלא כמענה ללחץ בינלאומי  ירוקה אינה נחוצה רק

 ,סביבתיות כמובן )שיפור שטחים פתוחים, סביבה נקייה יותר(, תועלות בריאותיות )הפחתת זיהום אויר(

תועלות גיאופוליטיות )הפחתת התלות בנפט זר( ותועלות כלכליות )התייעלות אנרגטית(. במחקר זה נבחן את 

 ההשפעות של מדיניות כזו על תעסוקה. 

                                                      

6
ענפים -תתי 333-קאית ש החלה לאסוף מידע על תעסוקה ירוקה הגדירה תעסוקה הירוקה בלכן לשכת סטטיסטיקת העבודה האמרי 

 /http://www.bls.gov/greenקיימים במשק: 

http://www.bls.gov/green/
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החלטות מודעים לשיקולים אלו ולאחרונה חל שינוי ממשי במדיניות הישראלית בנושא הנראה שמקבלי 

כך למשל קודמה יקטים רבים בתחום איכות הסביבה, קדם פרוהמשרד להגנת הסביבה הולך וגדל ומסביבה. 

הנשיא פרס הכריז בועידת רפורמה כוללת בתחום הטיפול בפסולת. ישראל גם הציבה יעדים בתחום האקלים ו

יתר על . 1111עד שנת  "עסקים כרגיל"ביחס לתרחיש  11%-קופנהגן שישראל תפחית את פליטת גזי החממה ב

יוקם שולחן  ,. על פי התוכנית1121-1111תוכנית לקידום צמיחה ירוקה לשנים  1122ף כן, הממשלה קיבלה בסו

הצעדים הנעשים לקידום צמיחה ירוקה בהתאם  וימפה את יציע תוכנית לאומית לצמיחה ירוקהש עגול

על מגוונת השלכות יהיו בכלל ולכלכלה ירוקה בפרט ת ולתוכניסביר ש. 7תועלת שלהם-לבחינת יחס העלות

 תעסוקה.בתוך התמקדות  ות אלו,בהשפע, במחקר זה נדון הישראלי משקהי ענפ

  

                                                      

7
  .1.22..13.2, תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה. 3673החלטת ממשלה מספר  



 

 

21 

 

 הקשר בין רגולציה סביבתית ותחרותיות -רקע תיאורטי 

ראוי לעמוד על הקשר המורכב בין מדיניות  ,הקונקרטי על הכלכלה הירוקה בישראל ובעולםלפני הדיון 

כלכליים, ניתוחים אמפיריים -ניתן לבחון את הקשר באמצעות מודלים מאקרו תחרותיות.לסביבתית 

תוצאות אחידות בחקר כלכלנים אינם מציגים הפירמה, הענף והמדינה. ולחקור אותו ברמת  ,וסימולציות

. בעוד שלעיתים קרובות נטען שרגולציה סביבתית פוגעת בחופש של הפירמות ומקשה על המגזר הנושא

טוענים שרגולציה כזאת יכולה להועיל לתחרותיות של הפירמות בטווח הקצר והארוך. בחלק  העסקי, אחרים

 זה נציג את הטיעונים העיקריים של שני הצדדים. 

 

 יותתעל תחרו השפעה שלילית - בהוצאות הפירמהעלייה 

רווחית הטענה הבסיסית והאינטואיטיבית ביותר נגד רגולציה סביבתית היא שלא ייתכן שרגולציה כזו 

בלי התערבות של המדינה  ,הפירמות כבר היו פועלות באופן סביבתי ,כיוון שאם היא היתה רווחית ,לפירמה

(Porter and van der Linde 1995)האפשרויות שבידי המגזר  ת אתמכיוון שהמדינה מצמצ ,. על פי הגיון זה

 היא בהכרח אינה משפרת את מצבו.  ,העסקי

אכן, כאשר דורשים מעסקים למחזר יותר, לזהם פחות ולהתייעל אנרגטית הם נאלצים לעיתים להגדיל את 

יכולה גם לפגוע  . הרגולציה(OECD 2010:15–16) עלויות הייצור שלהם והפרודוקטיביות שלהם עלולה לרדת

שיעלה את עלויות הייצור של  ,יכול לייקר את מחיר החשמל מס על פחמן , למשלבעסקים בצורה עקיפה

התוצאה וגילו כי מחקרים אמפיריים בחנו את ההשפעה של רגולציה סביבתית על פריון העבודה, . הפירמה

גדלה הסבירות  ,תלויה בין השאר בצורה שבה מודדים פריון. כאשר מודדים את עלות התפוקה הסופית בלבד

שיתקבל קשר שלילי בין רגולציה לפריון, אך כאשר לוקחים בחשבון את התועלות של הפחתת הזיהום גוברים 

הסיכויים שמדיניות סביבתית תעלה את הפרודוקטיביות. כלומר, ייתכן שמדיניות סביבתית תגדיל את 

רמות )שנפגעות מהירידה הרווחה בכלל המדינה )בזכות התועלת הסביבתית(, אך עדיין תפגע בפי

 מהשיפור בסביבה(. במיוחד בפרודוקטיביות ואינן נהנות 

לפחות באופן חלקי  , שכן הן היו מתגלגלותכה משמעותיותלא היו פגיעות בפירמה ה ,סגורהיה שוק לו ה

לצרכן. אך במשק קטן ופתוח, כמו ישראל, פגיעה בתחרותיות של הפירמות יכולה לפגוע במקומות עבודה 

שק המקומי. אם הרגולציה הסביבתית לא נאכפת במקביל במדינות אחרות, העסקים המקומיים עלולים במ

לאבד נתח שוק מול מתחרים במדינות אחרות ועסקים אף יכולים לבחור למקם את עצמם במדינה עם 

. דיון זה קשור בצורה הדוקה לתופעת זליגת (Fankhaeser, Sehlleier, and Stern 2008) רגולציה פחות נוקשה

( המתארת מצב בו רגולציה סביבתית אינה עומדת ביעדיה להפחתת פליטות בשל Carbon Leakageפחמן )

. (Ho, Morgenstern, and Shih 2008) מעבר של מפעלים מזהמים למדינות בהן ניתן לפלוט יותר גזי חממה

רגולציה העולה ככל ש ,אשר יכולה להעיד על גם על דליפת מקומות עבודה למדינות אחרות, דליפת פחמן

 גדול יותר בשוק העולמינוקשה יותר והשוק העולמי תחרותי יותר, ויורדת ככל שנתח הענף שעובר רגולציה 

(Fankhaeser et al. 2008:425). 
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השפעה של מדיניות סביבתית על התחרותיות של המדינה )ולא של פירמה ספציפית( את הבחנו שמחקרים 

אינה נפגעת. המחקרים הראו ששיעור כמעט זניח מכלל  הגיעו בעבר למסקנה המפתיעה שהתחרותיות

משפיעה על  שאינההמפוטרים פוטרו בשל סיבות הקשורות לרגולציה סביבתית, ושמדיניות סביבתית כמעט 

אולם . (Hewett and Foley 2000) ההחלטות של פירמות כאשר הן בוחרות היכן לפתוח מפעלים חדשים

בכל זאת הראו שרגולציה סביבתית יכולה  האחרוןומחקרים מהעשור  ,לאחרונה חלו שיפורים מתודולוגיים

–OECD 2010:29) לפגוע בהשקעה הזרה ושמבקרים מסוימים היא יכולה אף להשפיע על מיקום של מפעלים

עקיפים בין מדיניות סביבתית לתחרותיות. כך, במגזרים מסוימים מחירי  . כמו כן, נמצאו קשרים(30

. (Fankhaeser et al. 2008) האנרגיה, אשר מושפעים מרגולציה סביבתית יכולים להשפיע על שיקולי הפירמה

הסביבתית לא ניתן להגיע לתוצאות חד הרגולציה ובשל ההטרוגניות של המפעלים, סביבות העסקים 

ים ראך סביר שברוב המק ,ייתכנו מצבים בהם רגולציה תפגע בתחרותיות של עסקים במדינה :משמעיות

 OECD) ביחס לשיקולים חשובים יותר, כמו עלות כוח העבודה וסך המיסים יהשיקול הסביבתי משנ

כך  ,במטרה להפחית פליטות(עשה נוקשה יותר )בעיקר יניתן להניח שככל שהרגולציה הסביבתית ת .(2010:30

 השיקול הסביבתי יכול להיעשות משמעותי יותר בקבלת ההחלטות של הפירמות. 

מדינות שואפות להימנע מקידום מדיניות סביבתית  ,כדי לצמצם ככל האפשר את החשש לפגיעה בתחרותיות

אמנת מונטריאול צדדי. הבעיה יכול להיפתר באמצעות הסכמים או אמנות בינלאומיות, כמו -באופן חד

להתמודדות עם החור באוזון, וכן באמצעות מנגנונים שונים להגבלת ייבוא כמו מכסים, מכסות וסטנדרטים 

פתרון זה הוא חלקי כמובן, כלל לא בטוח שהמעצמות יצליחו להגיע להסכם . (OECD 2010:35–36) טכניים

בעייתיות יותר ויותר גם מבחינה ובעידן של גלובליזציה הגבלות על סחר נעשות  ,שיחליף את אמנת קיוטו

 כלכלית וגם משפטית לאור ההגבלות של ארגון הסחר העולמי. 

 

 השפעות חיוביות על התחרותיות -התייעלות ויתרון הראשוניות 

הגישה הכלכלית הקלאסית מניחה שאם מדיניות סביבתית היתה כדאית פירמות היו מקדמות אותה באופן 

 העדרובהן  ,ם קרובות עסקים מוותרים על הזדמנויות רווחיות משלל סיבותכיוון שלעיתי ,עצמאי בעייתית

. החוקרים שטוענים שמדיניות (OECD 2010:17) אינפורמציה, תרבות ארגונית, העדר משאבים ואינרציה

מסבירים שהמפתח ליתרון תחרותי אינו עלויות ייצור סטטיות  ,סביבתית יכולה דווקא לסייע לתחרותיות

לעיתים קרובות  .(Porter and van der Linde 1995) אלא פירמות דינמיות ותרבות עסקית יזמית ,נמוכות

וכך הופכים את  ,רהבהחידושים הטכנולוגיים אשר מתפתחים בעקבות הרגולציה תורמים לכל הליך הייצור בח

פירמות למצוא דרכים להגביר את היעילות יכולה לחייב החברה לתחרותית יותר. כך למשל רגולציה סביבתית 

. כאשר ןוביל דווקא להפחתה שלהתוכך במקום שהרגולציה תגדיל את עלויות הייצור, היא  ,ןנרגטית שלההא

בוחנים את המהות של רגולציה סביבתית )ולא מתמקדים בעלויות בטווח הקצר( מבינים שהיא לעיתים 

 קרובות מובילה להתייעלות או לפחות למניעת בזבוז מיותר.

“Pollution is the emission or discharge of a (harmful) substance of energy form into the 

environment. Fundamentally, it is a manifestation of economic waste and involves 
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unnecessary, inefficient of incomplete utilization of resources, or resources not used to 

generate their highest value. In many cases, emissions are a sign of inefficiency and force 

a firm to perform non-value-creating activities such as handling, storage and disposal.” 

(Porter and van der Linde 1995:105) 

לשוק על משאבים שבהם צפוי מחסור  תהיא מאותתשעל פי הגישה הזאת הרגולציה חשובה בין השאר כיוון 

 ות חכמה יותר של הפירמות, מקטינה)למשל חשמל(, מחייבת איסוף אינפורמציה וכך מובילה לקבלת החלט

פירמות לנוע בכיוון הנכון. על פי כל ההסברים הללו מעודד ת הפירמות ולבסוף ודאות שמולן ניצבוואת אי ה

מחקרים . (Porter and van der Linde 1995:99–100) ויכולה אף לתרום לה ,הרגולציה אינה סותרת תחרותיות

בחנו את הקשר בין אחריות תאגידית של הפירמה )שכוללת אחריות סביבתית( לביצועים הפיננסים שלה לא ש

שסיכמו מחקרים רבים בנושא הראו שלרוב הקשר בין אחריות  ,מטה-מחקרי הגיעו לתוצאות עקביות, אולם

 . (Margolis and Walsh 2003) חיוביהוא תאגידים להצלחה כלכלית 

לעיתים היתרון של מדיניות סביבתית בולט במיוחד במדינות הראשונות שמאמצות אותה בשל יתרון 

מתארת מצב בו הפירמה הראשונה שנכנסות לתחום חדש זוכה (. התופעה First Mover Advantageהראשוניות )

בו ליתרון יחסי. לפירמות אחרות לוקח זמן להצטרף לשוק בשל חסמי כניסה שונים, ובזמן הזה הפירמה 

. (Kerin, Varadarajan, and Peterson 1992) הראשונה נהנית ממעמד של מונופול וכן לומדת את התחום

על הגדלת נתח השוק של החברות בעיקר מחקרים אמפיריים הראו שליתרון יחסי השפעה חיובית 

(VanderWerf and Mahon 1997) . 

מעבירה רגולציה סביבתית נוקשה. בעקבות הרגולציה, עסקים במדינה אשר מדינה לתופעה זו רלוונטית 

נאלצים להשקיע במחקר ופיתוח ולפתח טכנולוגיות ירוקות, כך מתבססת תעשייה מקומית אשר זוכה לעיתים 

התחום מייצאת את  תיחסי בתחומים חדשים. היתרון בולט כאשר המדינה הראשונה שאימצה אביתרון 

 Hewett and Foley) הסטנדרטים הסביבתיים החדשים מאומצים על ידי מדינות אחרותלאחר ש ,התוצרת שלה

2000:26) . 

כך, בזכות התערבות ממשלתית ותמיכה בשוק המקומי הצליחו גרמניה ודנמרק לפתח תעשייה מקומית 

עשר החברות המובילות לייצור טורבינות תוך שלוש מכי גילה  1121-מדוח תחרותית בתחום אנרגיית הרוח. 

מהשוק העולמי. החברה המובילה בשוק היא  25%וביחד חברות אלו מחזיקות בנתח שוק של  ,רוח הן גרמניות

. התרומה המשמעותית של היתרון (REN21 2011:30) מהשוק 22%-חברה דנית אשר מחזיקה לבדה ב

הרוח היא כיום תעשיית הייצוא השלישית בגודלה טורבינות התחרותי באה לידי ביטוי בכך שתעשיית 

צעדי מדיניות וידיות בדנמרק. היתרון הושג בזכות שיתוף פעולה בין מחקר במימון ציבורי לתעשייה, סובס

ההשקעה אם . בעוד שלא בטוח (GHK 2009b:21) למאבק בהתחממות כדור הארץ כולל מיסוי על פחמן

. עבודה תמקומו 11,111שיצרה הכלכלית השתלמה לדנים, אין ספק שהם הצליחו לפתח תעשייה מקומית 

נייר שוודיות השיגו יתרון תחרותי באמצעות תהליכי ייצור ידידותיים לסביבה  חברות בצורה דומה, בעבר

באופן כללי מדינות  .(Porter and van der Linde 1995:105) שאפשרו להם להגדיל את נתח השוק שלהם

אירופאיות שבהן הרגולציה הסביבתית נוקשה ביותר הן בדרך כלל המדינות המובילות בתעשיות האנרגיות 
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לם, לאחרונה גם סין צמחה כמדינה מובילה, לא רק בזכות עלות הייצור הזולה אלא גם כיוון המתחדשות. או

  .(REN21 2011:30; WWF 2009:10)שסין החלה לעודד חשמל על בסיס אנרגיה מתחדשת בשוק המקומי 

מלמד על הקשר החיובי בין תחרותיות לביצועים סביבתיים. התרשים מבוסס על עבודה דומה  2תרשים 

 World-ומציג את הציון לו זכו מדינות במדד התחרותיות של ה (Esty and Porter 2000)לפני כעשור שנערכה 

Economic Forum
התרשים מלמד  .9הציון לו הן זכו במדד הביצועים הסביבתיים של אוניברסיטת ייל ואת 8

𝜌שיש מתאם חיובי ברור ) ( בין ביצועים סביבתיים לתחרותיות. לא צריך להסיק מהמתאם שיש קשר      

, אבל סיבתי בין הנתונים )קשה לבודד את כל המשתנים אשר קשורים הן לביצועים סביבתיים והן לתחרויות(

המתאם מלמד שמדינות יכולות לשמור על ביצועים סביבתיים גבוהים ועדיין להישאר תחרותיות מאד. מעניין 

למצופה בהתבסס על לראות שישראל נמצאת מתחת לקו המגמה ושהביצועים הסביבתיים שלה נמוכים ביחס 

 . התחרותיות במדינה

 

 במדד הביצועים הסביבתייםשלהן ציון המדינות במדד התחרותיות ו: הקשר בין ציון 0תרשים 

 

שמאמצת ראשונה התפתחויות  המדינשו ,מדיניות סביבתית יכולה להקטין הוצאותשהראינו בחלק זה 

יתרון זה אינו מובטח. להיפך, לעיתים ראשוניות גם חשוב לציין שטכנולוגיות יכולה לזכות ביתרון יחסי, אך 

 ,להשקיע סכומים גבוהים במחקר ופיתוחשיפעלו בתחום חדש יאלצו חברות ראשוניות החסרון.  להוותיכולה 

יוכלו ליהנות מטכנולוגיות שיפעלו בשלב מאוחר יותר ולפעול לעיתים בשיטה של ניסוי וטעייה בעוד שהחברות 

ון הראשוניות אינו בשלות יותר וכן יכירו את טעמם של הצרכנים. לכן אין זה מפתיע שבמקרים מסוימים יתר

 משמעותי, וחשוב להבין אילו גורמים משפיעים על הסיכוי להשיג יתרון ראשוניות. 

                                                      

8
 Global Competitiveness Report 2011-2012 – World Economic Forum. 

9
 2010 Environmental Performance Index (EPI) - Yale Center for Environmental Law and Policy (YCELP), Yale 

University and Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University.  
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 משפיעים על הקשר בין מדיניות סביבתית לתחרותשסיכום הגורמים 

 כך סביר יותר שהיא תפגע בצורה ממשית ברווחי  ,ככל שהרגולציה יותר נוקשה – חומרת הרגולציה

. את הנוקשות של הרגולציה ניתן למדוד ביחס לרווחי קבלת ההחלטות שלהירמה ותשפיע על הפ

הפירמות, אך חשוב גם למדוד את הרגולציה ביחס למדינות אחרות. אין ספק שבישראל הרגולציה 

מסך ייצוא הסחורות של  11%-הסביבתית אינה נוקשה ביחס לאירופה וארה"ב אשר ביחד מהוות כ

 המשק הישראלי. 

 בשווקים יותר תחרותיים קל יותר להעביר השקעות ומפעלים בין מדינות, ולכן  – רותישוק עולמי תח

 OECD)בשוק ובעובדים המקומיים תחרותיות גבוהה מגדילה את הסיכוי שרגולציה סביבתית תפגע 

נמוכים, עלויות התעבורה נמוכות  ה(. התחרותיות העולמית גבוהה בענפים בהם חסמי כניס30 :2010

 רים בשוק העולמי תחליפיים יותר. וככל שהמוצ

 Porter and van)כיוון מעודדים יותר חדשנות  לתחרותיות גם יכולה להיות השפעה חיובית ,מצד שני

der Linde 1995:108)לפירמות כדאי לנצל את  )תחליפיים(, ר מוצרים דומים זה לזהטען שכאש. נ

ולכן דווקא בענפים עם  ,השקעה החברתית )אשר כוללת השקעה ירוקה( כדי לייחד את עצמןה

 Hull and) נמוכה בין מוצרים יהיה קשר חיובי בין השקעה חברתית לביצועים פיננסים דיפרנציאציה

Rothenberg 2008). 

 מדינות ששולטות בנתח  – ואימוץ השינויים הסביבתיים על ידי מדינות אחרות נתח מהשוק העולמי

 בתנאים שמכתיב השוק העולמילהתנהל משחק ולא רק לשנות את כללי היכולות רחב מהשוק העולמי 

(Fankhaeser et al. 2008) .לעומת זאת, . לכן במקרים כאלו מדינות יכולות להכתיב סטנדרט סביבתי

בלי כמעט בכל תחום ותחום ישראל נתח השוק המקומי קטן יחסית לשוק הגלו במדינות קטנות כמו

 המדינה תלויה בשאר העולם. כלכלת ו

ככל שיותר מדינות מאמצות יש חשיבות כמובן גם לאימוץ הרגולציה הסביבתית במדינות אחרות. 

לרגולציה יכולה להיות וכך התחרותיות של חברות במדינות אלו תפגע פחות  ,רגולציה סביבתית

. חברות מקומיות (Porter and van der Linde 1995)ת השפעה חיובית עבור המאמצות הראשונו

יוכלו לפעול בשוק העולמי, להגדיל את הייצוא שיפתחו מוצרים והליכים חדשים בעקבות הרגולציה 

יטילו חסמים על מוצרים שאינם  רותבהם מדינות אח מקריםאף . ייתכנו במדינה ואת מספר העובדים

גם למדינות שאינן מאמצות ראשוניות של מדיניות סביבתית, ואז עומדים בסטנדרטים מסוימים 

 יהיה כדאי לאמץ אותה במהירות כדי להימנע ממצב בו העסקים במדינה יהיו מוגבלים. 

 ית כשלעצמה בכל מקרה אינה מבטיחה רגולציה סביבת –לחדשנות סביבתיות יכולת לנצל הזדמנויות

יתרון תחרותי. כדי לזכות ביתרון, חברות צריכות לדעת לנצל את השינוי כדי לצמוח. לשם כך, חברות 

 OECD)חדשנות לעודד כדי לאפשרות להתאים את עצמן לשינויים וזקוקות ליכולות ניהול סביבתית 

ם. חברה . כמו כן, החברות זקוקות למשאבים פיננסיים וכוח אדם עם הכישורים המתאימי(2010:26

כנס ראשונה לתחום חדש, אך לא תשכיל לנצל את ההזדמנות תאבד את היתרון שלה כאשר ישת

 .(Kerin et al. 1992:40) חברות גדולות ייכנסו לאותו תחום
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 לפירמות הראשונות אשר נכנסות לתחום חדש חסרון בולט כיוון שהן  – ביקוש למוצרים סביבתיים

לא יודעות להעריך עדיין את הביקוש למוצרים שונים. במקרים בהם הביקוש גבוה, לפירמות 

זאת  הראשונות בתחום יהיה יתרון תדמיתי אשר נוסף ליתר היתרונות שהוזכרו עד כה. לעומת

עדיף לפירמות לעיתים להצטרף למגמה הירוקה  "לחנך את השוק",בתחומים בהם לוקח זמן רב 

 בשלב מאוחר יותר כאשר השוק מבשיל. 

  הטכנולוגיה יכולה להכריע אם ניתן לנצל את הרגולציה בסופו של דבר  – וזכויות קנייןטכנולוגיה

, להשקעה בתהליכי למשלת הרווחיות. הסביבתית כדי להקטין את עלויות הפירמה וכך להגדיל א

 ייצור נקיים יכולה להיות השפעה שונה על התעסוקה ביחס להשקעה בפתרונות קצה סביבתיים. 

יש סיכוי טוב יותר להשיג יתרון כמאמצת לחברה משפיעה גם על יתרון הראשוניות.  טכנולוגיה

בתחומים בהם ניתן ליצור יתרון תחומים בהם הטכנולוגיה מאפשרת יתרון לגודל וכן ראשונה ב

מחקר . לעומת זאת בתחומים בהם העלויות של ה(Kerin et al. 1992:40–42) טכנולוגי מתמשך

יותר למגמה עדיף לחברות  תוהפיתוח הראשוני גבוהות בהרבה מהעלויות של המצטרפות מאוחר

. (GHK 2009b:11) של המגמהראשוניות ( ולא מאמצות Fast Followersלהיות עוקבות מהירות )

שמירה קפדנית על זכויות קניין מגדילה את ההשפעה החיובית של מדיניות סביבתית על  באופן כללי

ברגולציה . כאמור, אחד היתרונות המרכזיים , במיוחד בתחומים הדורשים מחקר ופיתוחתחרותיות

סביבתית הוא עידוד יוזמה. כאשר זכויות קניין אינן נשמרות פירמות יחששו שהשקעתן במחקר 

 (. spillover effectבשל התפשטות מהירה של הטכנולוגיה לחברות אחרות ) ,ופיתוח לא תשתלם

 

 בטווחי זמן שונים השפעה 

חד משמעי אם ההשפעה של רגולציה היא שלא ניתן לחזות באופן שעלתה בחלק הקודם המסקנה העיקרית 

סביבתית על התחרותיות תהיה חיובית או שלילית. המחקרים האמפיריים והתיאורטיים מצביעים על כך 

כך למשל  - ששתי האפשרויות הגיוניות. כיוון שהמחקרים כל כך מורכבים ונעזרים במתודולוגיות שונות

 Porter and van) יתתיבבחת בעקבות המדיניות הסמחקרים רבים אינם לוקחים בחשבון את החדשנות שמתפת

der Linde 1995:108) - רק טבעי שלא יתקבלו תוצאות אחידות (OECD 2010:33) מעבר לכך, חשוב לזכור .

פירמות אשר מתנגדות לרגולציה יש אינטרס לנפח להשפיע על כיוון המחקר. בעוד ששבעלי אינטרסים יכולים ל

להראות את המדיניות הסביבתית כחיובית באופן שואפים לעיתים את העלויות שלה, ארגונים סביבתיים 

  מוחלט.

לרגולציה סביבתית השפעה שונה בטווחי טווח אחת הסיבות לתמונה המורכבת שמתקבלת בפרק זה היא ש

. , הבינוני והארוךבטווח הקצרלבחון את ההשפעה במקרים רבים מומלץ  .(Fankhaeser et al. 2008)זמן שונים 

בטווח  .החדשותמקומות עבודה בתעשיות  בטווח הקצר נצפה לפגיעה בתעשיות מסורתיות ולצמיחה של

עובדים ו לתהליך הפוך בו התעשיות המסורתיות יתאימו את עצמן לרגולציה הסביבתיותאפשר לצפות הבינוני 

התעשיות החדשות יעברו תהליך של התייעלות ויזדקקו מנגד ו בכישורים חדשים, שאיבדו את עבודתם יזכו

חברות נוספות,  לפחות כוח אדם. בשלב זה ההשפעות של הרגולציה הסביבתית הנוקשה ישפיעו באופן עקיף על

בטווח הארוך ניתן  .למשל על ספקים של חברות שנפגעו או צמחו בשלב הראשון ועכשיו יושפעו גם הם בהתאם
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לצפות לשינוי הרבה יותר עמוק בכלכלה. רגולציה שמטרתה מאבק בהתחממות כדור הארץ תוביל לגל של 

יון ויוזמות חדשות יכולים להוביל בטווח יזמות בפירמות שונות. אין ספק שפיתוחים טכנולוגיים, עלייה בפר

לא תבוא רק על חשבון השקעה הסביבתיים שההשקעה במחקר ופיתוח בתאני הארוך לצמיחה משמעותית, 

ניתן ללמוד מהיעדים על התוכניות לטווח ארוך  .(Fankhaeser et al. 2008:426–427)ימת במחקר ופיתוח קי

, וכאמור לפחות (Hewett and Foley 2000) , למשל בתחום הפחתת הפחמימותשמציבות מדינות שונות

דוד חדשנות נחוץ כדי לאפשר את הגשמתם. הממשלות מודעות לכך ועי ,באירופה יעדים אלו מאד שאפתניים

 שבטווח הארוך השינוי ישפיע על כל המשק ובאסטרטגיה הרשמית של הממשלה הבריטית אף נכתב: 

“The transition to a low carbon world will transform our whole economy. It will change 

our industrial landscape, the supply chains of our businesses and the way we all live and 

work. The vast majority of, if not all, economic activity in Britain will have to reduce its 

carbon impact significantly.” (BIS and DECC 2009:5) 

למרות התמונה המורכבת ניתן להסיק מסקנות אופרטיביות מפרק זה. המסקנה הראשונה היא שלא ניתן 

לטעון שמדיניות סביבתית היא בהכרח שלילית או חיובית, ולכן קריאות לרגולציה מקסימלית או העדר 

 Inverted U בהשערה לקשר שלו באה לידי ביטוי רגולציה בכלל הן בדרך כלל אינן הגיוניות. מסקנה ז

, לפיו התחרותיות עולה עם השיפור בביצועים שחוקרים רבים מציעים לקשר ביצועים סביבתיים לתחרותיות

 OECD) הסביבתיים עד רמה מסוימת, והחל מרמה זו רגולציה סביבתית חמורה יותר יכולה לפגוע בתחרותיות

2010:19). 

 

 בין ביצועים סביבתיים לתחרותיות של הפירמהלקשר  ההשער :0 תרשים

  

 

מקטינים את הסיכוי שרגולציה סביבתיות וחלקם מגדילים חלקם הצבענו על גורמים ספציפיים אשר בפרק גם 

על תתרום או תזיק לפירמות. בעוד שחלק מהגורמים, כמו הגודל של השוק הישראלי וטכנולוגיה הם נתונים, 

וקידום אימוץ ראשוני של טכנולוגיות אשר צפויות להוזיל את  רגולציה,חלק מהגורמים כמו ביקוש מקומי, 

 על כך נעמוד בפרק האחרון.  .לט יכולים להשפיעמקבלי ההחלטות בהח עלויות הייצור,
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 פעו מהמעבר לכלכלה בת קיימא שמיפוי הענפים שיו

בעיקר על פי ניתוחים תיאורטיים. עמדנו על מורכבות הקשר בין רגולציה סביבתית לתחרותיות, בפרק הקודם 

ם כלכלה כתוצאה מקידובעוד שהשינוי המדויק שיחול . בישראלבחלק זה נבחן את השינויים באופן מעשי 

לא ישפיע בצורה זהה על כל הענפים בת קיימא שהמעבר לכלכלה הסכמה רחבה  שוררת ,ירוקה שנוי במחלוקת

א קיימים היום יצמחו ויעסיקו אנשים ענפים חדשים אשר ל. (WWF 2009:6–7; ETUC et al. 2007:51)) במשק

 רבים, מנגד ברור שחלק מענפי המשק ייפגעו ויצטמצמו וענפים אחרים יאלצו לעבור שינוי מבני משמעותי. 

ובראשם ענפי הכרייה, אשר עושים שימוש רב בדלקים מאובנים הענפים העיקריים שבסכנה הם ענפים 

מודל של מקנזי אשר בחן צעדים גם  .(WWF 2009:6) חבורההתעשייה הכבדה וענף התהזיקוק, ייצור החשמל, 

: ייצור, כימיקלים, נפט שתלויים בדלקים מאובנים למאבק בהתחממות כדור הארך התמקד בחמישה ענפיים

 & McKinsey) גזי החממה מהתעשייה האמריקאיתמפליטות  55%-אחראים לשוגז, מלט ופלדה וברזל 

Company 2010) .עלולים להיפגע עם המעבר לכלכלה בת קיימא על פי מידת אילו ענפים לבחון ניתן  ,לומרכ

 . התלות שלהם באנרגיה ובמקורות מזהמים

 לבחון את הרגישות של הכלכלה למדיניות ירוקה יותר, יש לבחון את התעשיות שצפויות להשתנות.כדי 

מהעובדים, בצורה דומה ענפים  1.2%, אך הועסקו בהם 2222-ב מהתפוקה 4.1%-בארה"ב ענפי האנרגיה היוו כ

-סים על נפט( היוו כעתירי אנרגיה )מתכות בסיסיות, כימיקלים מסוימים, מלט, זכוכית, דפים ומוצרים מבוס

. באיחוד (Krause et al. 2003:92–93) מהעובדים 2.2%מהכלכלה האמריקאית אך הועסקו בהם רק  1.7%

 211,111באספקת חשמל, גז ומים, עובדים מיליון  2.1בכרייה, עובדים  722,111 1111-בהועסקו האירופי 

הפלדה והברזל. ענפי ייצור בתעשיית עובדים  221,111-בתעשיית המלט ועובדים  22,111בזיקוק, עובדים 

מיליון עובדים כל אחד. סך הכל מספר העובדים בכל התעשיות  1-החשמל ותעשיית הרכב גדולים יותר מונים כ

 . (WWF 2009:6) העובדים באיחודמכלל  2.12%-הללו מהווה כ

הוא מידת התחרות בכל ענף. כמובן שענפים אשר  לה שוב ושוב בפרק הקודם,עהנתון השני שצריך לבחון, וש

ניצבים מול תחרות בינלאומית עלולים להיפגע יותר מרגולציה קשה. טענה זו באה לידי ביטוי בהתנגדות של 

אמנה כיוון שהיא אינה חלה על סין הארה"ב לאמנת קיוטו שנבעה מתוך חשש שעסקים אמריקאים ייפגעו מ

דומות נשמעו גם באוסטרליה ומנעו את הצטרפות המדינה לאמנה עד  טענות ומדינות מתפתחות אחרות.

קנדה הפכה למדינה הראשון שהודיעה שהיא עוזבת את  1122בסוף . 1117-ר זכתה בבחירות בושמפלגת הלייב

 אמנת קיוטו, בין השאר כיוון שהאמנה אינה חלה על ארה"ב וסין. 

יקריים שהוזכרו למעלה: תלות בדלקים מאובנים, את כל הענפים במשק על פי שלושת הפרמטרים העננתח 

ין סך הייצוא והיבוא התחרותיות חושבה כיחס ב חשיפה לתחרות בינלאומית ומספר משרות השכיר.

בדיקת התלות בדלקים  .הוגדרו כתחרותיים 21%-ענפים בעלי יחס הגדול מו בענף סך ההיצעל (המתחרה)

לבסוף נעזרנו בנתונים מעודכנים  .והתבססה על שיעור ההוצאות של כל ענף על כרייה מאובנים מורכבת יותר

. מספר משרות השכיר אינו זהה למספר העובדים )עובד למשל יכול להיות 1121-מעל מספר משרות השכיר 

וים אך נתונים אודות משרות השכיר מעודכנים יותר, נוחים יותר לשימוש ומהו ,מועסק בשתי משרות שונות(
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לא של מיפוי הענפים והמקורות בהם נעזרנו . פירוט התהליך המטור טוב למספר העובדים בכל ענףקאינדי

  מוסבר בנספח.

תרשים תלויים בענפים שנמצאים גבוה יותר ממפה את ענפי המשק שונים על פי שלושת הפרמטרים.  2 תרשים

)כגון ענף החשמל והמים, ענף התעשייה היבשתית, ענף זיקוק הנפט וענפי תעשייה  יותר בדלקים מאובנים

ענף התוכנה , כולל רוב ענפי התעשייה) , וענפים שנמצאים מצד ימין חשופים יותר לתחרות בינלאומיתבסיסית(

לוגריתמי, כלומר קופץ בכפולות של שתיים הוא לקים מאובנים דשציר התלות בלב חשוב לשים  .והמחקר(

גודל העיגול של כל ענף מייצג את מספר העובדים בענף )ענפי המסחר, השירותים העסקיים,  לינארי.ואיננו 

 211גדולים במיוחד וכוללים מעל  ,י אירוח ואוכלהתוכנה ומחקר, הבריאות ושירות ,החינוך, הבריאות, הבנייה

 אלף משרות שכיר(.

ובמאמר נטען שראוי עיקריות קבוצות תרשים ניתן לראות שהענפים מקובצים במספר במהצלבת הנתונים 

החשופים  נמצאים בעיקר ענפי התעשייה הבסיסית ,בפינה העליונה מימין ,Iקבוצה בלנתח כל קבוצה בנפרד. 

, בפינה העליונה משמאל, נמצאים מספר מצומצם של ענפים גדולים IIים בדלקים. בקבוצה לתחרות ותלוי

יחסית, אשר מושפעים במיוחד ממדיניות הממשלה ומקומיים מטבעם. שתי הקבוצות הראשונות צפויות 

ן, , בפינה התחתונה מימיIIIלעבור את השינוי המשמעותי ביותר ככל שהכלכלה תהפוך לירוקה יותר. בקבוצה 

, IVקבוצה  ,אך עדיין חשופות לתחרות. לבסוף , שמזהמות בדרך כלל פחות,כלולות תעשיות עתירות ידע

הגדולה ביותר, מייצגת בעיקר את ענפי השירותים אשר אינם חשופים לתחרות ואינם תלויים בדלקים 

 מאובנים. 

אופן ברור לאף קבוצה. ענפי לפני שנדון כל קבוצה וקבוצה ראוי לדון בקצרה בענפים שאינם משתייכים ב

וקרטון, מוצרי מתכת, מתכת בסיסית ועץ ומוצריו, נמצאים באמצע התרשים הרהיטים, חקלאות, מזון, נייר 

במצב ביניים  ונמצאים מבוססים על חומרים ביולוגייםפרט לענפי המתכת, ענפים אלו ולא ינותחו במאמר. 

מתבססות על משאבים הם אנרגיה בתהליך הייצור, מצד שני מתבססים על הם עדיין  ,מצד אחד .מיוחד

ניתוח ענפים ולכן  ,מתחדשים ולא מתכלים. ניתן לצפות בעתיד לשימוש גובר בייצור חומרים על בסיס ביולוגי

בעקבות המעבר מקבוצות הענפים את השינוי הצפוי אחת אלו ראוי למחקר נפרד. בחלק הבא ננתח עבור כל 

 ראל ובעולם. לכלכלה הירוקה ביש
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 : מיפוי ענפי המשק על פי התלות בדלקים מאובנים, החשיפה לתחרותיות ומספר העובדים0 תרשים

  

 חקלאות

 כרייה

 מזון

 טקסטיל

 מוצרי הלבשה     

 עור  , נעליים

 עץ ומוצריו

 נייר וקרטון

 דפוס והוצאה לאור

פטרוכימיה  , זיקוק נפט ומוצריו
 וסיבים עשויים

 כימיקלים תעשייתיים ודשנים

 תרופות

 כימיקלים אחרים

 מוצרי פלסטיק

 מוצרי גומי

 מתכתיים-מוצרים מינרליים אל

 מתכת בסיסית
 מוצרי מתכת

 מכונות וציוד

 מנועים חשמליים

 רכיבים וציוד תקשורת אלקטרוני   

וציוד רפואי  , ציוד לבקרה ולפיקוח
 ומדעי  

 מכוניות ואופנועים

מטוסים וכלי  , ייצור ותיקון של ספינות
 הובלה אחרים  

 רהיטים   

 יהלומים

 תכשיטים וצורפות
 ציוד רפואי

 מוצרים תעשייתיים אחרים
 חשמל ומים

 בנייה

 מסחר סיטוני וקמעוני

 אחזקה ותיקון של כלי רכב

 שירותי אירוח ואוכל

 הובלה ימית ואווירית תחבורה יבשתית    

 שירותי תחבורה אחרים

 שירותי תקשורת ודואר

 ביטוח וקופות גמל מוסדות פיננסיים  

 ניידי-פעילויות בנכסי דלא

 ציוד וטובין, השכרה של מכונות

 תכנה ומחקר  

 שירותים עסקיים אחרים

 שירותים ציבוריים  

 שירותי חינוך  

 שירותי בריאות ורווחה  

 בילוי וספורט, פעילויות תרבות

 תברואה ושירותים פרטיים  

 ארגונים קהילתיים ושירותי דת

0.003

0.007

0.013

0.026

0.053

0.106

0.211

0.422

0.845
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 *גודל העיגול של כל ענף מייצג את מספר העובדים בענף
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 מהשינוי הכלכלימאוימים הענפים  – Iקבוצה 

תעשיית  בין השאר אתוכוללת ומגזרי ייצור נוספים הקבוצה הראשונה מאופיינת בעיקר בתעשיות בסיסיות 

באופן מוזכרות תעשיות אלו  .מתכתיים )מלט וזכוכית(-מינרלים אל יל, ומוצריםטקסטהכימיקלים, תעשיית ה

בשל התלות של  ,(Ho et al. 2008:56) בר לכלכלה בת קיימאעדרמטית מהמכתעשיות שיושפעו בצורה עקבי 

 . ענפים אלו בדלקים מאובנים ומשאבים טבעיים ובשל החשיפה לתחרות

 

 המעבר לכלכלה ירוקה בעולם

בעיקר על ו בכלל שצפויים להשפיע על הכלכלהלהפחתת פליטת גזי חממה הצעדים המשמעותיים ביותר 

 ותמס פחמן הוא אמצעי ישיר ביותר להתמודד. י פליטותהם מס על פחמן או מסחר בהיטל ,Iהענפים בקבוצה 

נפלטים. עד כה מיסים כאלה כמעט ואינם מיושמים הגזי חממה כל טון של עם שינוי האקלים והוא מוטל על 

אך הם נידונים במדינות רבות, ומיושמים באופן חלקי )למשל רק על תחבורה או ייצור  ,עולםבמלואם ב

שמטילות  פליטות כבר קיימים במספר מדינותבהיתרים ל מנגנונים של מסחר ,חשמל(. לעומת מיסי פחמן

ביותר הוא ת לשוק החופשי לסחור בהיתרים. מנגנון המסחר הגדול ומכסה על סך ההיתרים לפליטות ומאפשר

בין אם מגזי החממה הנפלטים באירופה.  41%-( אשר בו נערך מסחר בכEU ETSמנגנון המסחר האירופי )

פליטות או מס פחמן, ברור שהתוצאה היא עלייה בהוצאות של הענפים היתרים לנעזרים במנגנון של מסחר ב

 .אשר מתבססים על דלקים מאובנים I בקבוצה

שמתוארים למעלה הם חדשים יחסית ומיושמים בהדרגה, צעדים לים הכולבעוד שהצעדים הכלכליים 

רגולטיביים למניעת זיהום כבר מיושמים שנים רבות. אחת הרגולציות הבולטות ביותר שמשפיעה בעיקר על 

( של האיחוד Integrated Pollution Prevention and Control) IPPC-דירקטיבת ההיא מפעלים בקבוצה זו 

 יםרקטיבה מחייבת מפעלים שמזהמים לקבל היתר לזיהום אשר ניתן רק אם המפעלי. הד2221האירופי משנת 

דרישה למעקב אחרי זיהום  לכלול שעשוי, בסטנדרטים סביבתיים מחמירים. כדי לזכות בהיתר יםעומד

 BAT – Best Availableמפעל להשתמש בטכניקות הידועות הטובות ביותר למניעת זיהום )חייב ה ,והגבלתו

Techniques .)משך נדון הבפרק זה נבחן תחילה את ההשפעה האפשרית של מסי פחמן על כלל התעשייה, ב

נדון באמצעים להתמודדות עם וכן , , שיושפעו במיוחד מהמעבר לכלכלה ירוקההמלט והכימיקלים בתעשיות

 .התעשייה הסכנה לעובדים בענפי

באמצעות  ה עשרה דולר על תעשיות שונות בארה"באת ההשפעה של מס פחמן בגוב בחןמכון מחקר אמריקאי 

גילה ו ,בארבעה פרקי זמן שוניםוהתעסוקה השפעה על התפוקה את ההמחקר בחן . מודלים מאקרו כלכליים

תעשיות הזיקוק, המתכות הבסיסיות, הן שהתפוקה שלהן תפגע התעשיות העיקריות שבמסגרת ענפי הייצור 

עוד התעשייה החמישית הכי מאוימת היא תעשיית הטקסטיל. שוהלא מתכתיים מינרלים ההכימיקלים ו

מוצא המאמר שהתעסוקה תפגע בעיקר בענפי הכרייה ולאחר מכן בענפיי הייצור שהוזכרו למעלה, אולם 

 .Ho et al) מקוזזים על ידי מקומות עבודה חדשים בתעשיות אחרותשיפגעו בטווח הארוך מקומות העבודה 

2008). 
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התעשיות ובחן בנפרד כל ענף בעזרת מומחים לתעשייה. המחקר גילה שמחקר אירופאי נקט גישה אחרת 

 Syndex, S. Partner, and) המלטות הפלדה והן תעשיעל ידי המעבר לכלכלה בת קיימא מאוימות ביותר ש

WMP Consult 2009). של  תבתעשיית המלט עלה חשש שמנגנון המסחר האירופי בפליטות יפגע בתחרותיו

ואינה מצליחה להפחית  מהפחמן הדו חמצני 2%אשר פולטת  . התעשייה(GHK 2009a:11) החברות באיחוד

 גבלות חמורות על פליטות גזי חממה.עם התתקשה להישאר באירופה  ,את הפליטות בצורה משמעותית

יעדים ברורים להתקדמות, לקדם השקעה נרחבת במחקר פיתוח וחדשנות בענף על ידי קביעת  המחקר ממליץ

לכידת על מחקר ופיתוח של הכללת המלט בפרויקטים והדגמה של הליכים חדשים בפרויקטים להשקעה 

עד ה ייבוא מחוץ לאירופעל ידי מיסוי להגן על תעשיית המלט האירופית . כמו כן, הומלץ (CCS) והטמנת פחמן

 Syndex) שייחתם הסכם עולמי בתחום המלט וכן לפתח תוכניות הכשרה מתאימות למנהלים ועובדים בתחום

et al. 2009).  

ביחס בין בתעשייה זו כבר חל שיפור משמעותי  .תעשיית הכימיה האירופית מציגה תמונה מורכבת יותר

לשיפור משמעותי נוסף יה פוטנציאל לתעשיויש לתפוקה בשני העשורים האחרונים פליטות גזי החממה 

לישראל, יכול לנבוע מהחלפת חומרים המבוססים על גם בהשקעה נמוכה יחסית. חלק מהשיפור, אשר רלוונטי 

ככל  ,מצד אחד .להתייעלות בתעשייה הכימית השפעה מורכבת על העובדיםמסה. -ביובנפט ופחם בגז טבעי או 

מצד  .וסביר שהשכר עולה בהתאם ,שת כישורים גבוהים יותרשהתעשייה נעשית מתקדמת יותר היא גם דור

בשנים  משרות רבות איבד כברענף הכימיה דורשת פחות כוח אדם וכתוצאה המתקדמת התעשייה  ,שני

שלתעשייה  המדגישהאסטרטגיה הבריטית לכלכלה דלת פחמן . (Syndex et al. 2009:36–40) האחרונות

טכנולוגיה -ביועל באופן גובר יתבסס כימיקלים שייצור של בשינוי הכלכלי ומציינת מית תפקיד חשוב הכי

הממשלה החליטה לתמוך בהקמת יחידה להדגמת הטכנולוגיה עודד. לכן תתעשייתית אותה הממשלה 

 . (BIS 2009)טכנולוגיה תעשייתית -עוסקים בביולתמיכה בעסקים קטנים ובינוניים שולהקמת קרן 

על תעשיית עובדים בארה"ב(  יבין ארגוני סביבה ואיגודברית ) Green Blue Alliance-שהזמינה הדוח 

תימשך, אם המגמה . 2221מאז  מקומות עבודה 211,111איבדה שהתעשייה הראה ת אמריקאיהכימיקלים ה

עובדים נוספים עד  121,111ניתן לצפות לאיבוד של  ,לתחרותית באמצעות קיצוציםתמשיך להפוך התעשייה ו

רגולציה של ענף הכימיקלים שתחייב את הענף להפוך ב ,יש צורך ברפורמה מקיפהפי הדוח  על. 1121שנת 

. כך הענף יחזור להיות תחרותי באמצעות מתן מענה לדרישות השקעה במחקר ופיתוחבו לחדשני יותר

חבי לשווקים מתקדמים ברוכניסה חיסכון בעלויות  ,הצרכנים למוצרים בטוחים וירוקים, הפחתת פסולת

ים יותר בתעשיית הכימיקלים הם יותר עתירי עבודה הן באופן ענפים ירוק-העולם. המחקר גם מראה שתתי

-כימיקלים לתעשיית הביוייצור . לדוגמא עתירי עבודהישיר והן באופן עקיף כיוון שהם תלויים במשאבים 

 Heintz and)רתית כימיקלים לתעשיית הפלסטיק המסוייצור יותר מקומות עבודה ביחס לדורש פלסטיקה 

Pollin 2011). 

ללא רלוונטיים. הממשלה  Iבקבוצה כישורים של עובדים רבים עלול להפוך את ההמעבר לכלכלה ירוקה 

( אשר יכלול נציגים forum for just transitionפורום למעבר צודק )הקימה ו סכנות אלובהכירה  הבריטית

. כמו כן (BIS and DECC 2009:88)מארגוני עובדים, הממשלה, רשויות מקומיות, עסקים והמגזר השלישי 

תר יותר ויועל הכשרה עובדים והתניית "כישורים דלי פחמן" כיוון שבהדרגה  דוחבשמה דגש רב בריטניה 
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תהליכים דלי בטכנולוגיות ובשימוש יעיל במשאבים או בהבנה כלשהי באנרגיה, ידרשו בבריטניה  עבודות

 .(BIS and DECC 2009)פחמן 

עם למדינות  יםבסכנה מתמדת כתוצאה ממעבר של מפעל נמצאיםעובדים בתעשיות הבסיסיות כיוון ש

היתרים לפליטת גזי שבמסגרת הסחר בהחליטה מועצת האיחוד האירופי  ,מדיניות סביבתית פחות נוקשה

. על פי )בכמויות אשר יפחתו בהדרגה( חממה, סקטורים אשר חשופים לדליפת פחמן יזכו להיתרים חינם

ביחס לערך  2%-יעלו במתמחור הפליטות ההחלטה, ענפים יזכו להגנה אם ההוצאות הייצור שלהם כתוצאה 

עומדת על  ( שלהםייצוא והייבוא לסך השוק האירופישמחושבת כיחס בין ה)ואינטנסיביות המסחר  ,המוסף

עומדת על שלו או אם אינטנסיביות המסחר  ,21%-. ענף גם יזכה להגנה אם ההוצאות שלו יגדלו ב21%לפחות 

ההחלטה מהווה הקלה . 10שהוא חשוף לדליפת פחמן יתנהערכה איכותבעל פי אם יוחלט  וכן 21%לפחות 

, פלדה בסיסית, אלומיניוםמשתרעת על תתי ענפים רבים ובהם ייצור מלט, משמעותית מאד על ענפי הייצור ו

 .11, ייצור אלקטרוני וענפי ייצור נוספיםטקסטילסוגים שונים של כימיקלים, כרייה, זכוכית, נייר, 

תחות עם המעבר והמסורתית במדינות מפעקרונות עיקריים להבטחת עתיד התעשייה מספר עלו  ,לסיכום

או הטלת מסים על ייבוא מתן הקלות על ידי בינלאומית ניתן להגן על ענפים אלו מתחרות  :קיימאלכלכלה בת 

הסכם בינלאומי חדש לכל ענף וענף לגבש . כמו כן, ניתן מדינות שאינן מטילות מגבלות על פליטות גזי חממהמ

להתחרות עם מדינות למנוע מקרים של "דליפת פחמן". נוסף לכך, כדי שהתעשיות המסורתיות יוכלו  דיוכ

התבססות על חומרים כגון אחרות מוצע להשקיע במחקר ופיתוח ולקדם את התעשיות האלו לכיוונים חדשים, 

 יש להשקיע בהכשרת כוח האדם בכישורים החדשים ,במקום פחמן. לבסוףאו חומרים ממוחזרים ביולוגיים 

 שיהיו נחוצים בתעשיות הבסיסיות.

 

 להמעבר לכלכלה ירוקה בישרא

, פלסטיקכימיה,  וחשופים לתחרות בינלאומית הםשתלויים בדלקים מאובנים בישראל  הענפים העיקריים

הענפים  מסכם את התפלגות 4תרשים  .חשמלייםמוצרים ייצור וענפי  טקסטיל ,מינרליים אל מתכתיים

שהתלות בדלקים מאובנים בכל הענפים גבוהה השונים בקבוצה זו על פי מספר העובדים בכל ענף. חשוב לזכור 

הגדול מעסיק את מספר העובדים הרכיבים וציוד התקשורת האלקטרוני ענף ש בעודיחסית, אך אינה זהה. 

מתייחס רק  4תרשים כלומר,  .Iזהו גם הענף בעל התלות הנמוכה ביותר בדלקים מאובנים בקבוצה  ,ביותר

 .2 תרשיםהתמונה המלאה יש להיעזר ב וכדי לבחון את ,עבודהלמימד אחד, 

 

                                                      

10 Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council  
11

 EU Commission Decision of 24 December 2009 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European 

Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk 

of carbon leakage. 
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 I: משרות שכיר בענפים בקבוצה 2תרשים 

 

במשק. אם נכלול  משרות השכירבלבד מסך  4.11%, שכיר משרותאלף  212-כ Iסך הכל כלולים בקבוצה 

בקבוצה גם את ענפי הרהיטים והנייר )שהתחרותיות בהם נמוכה מיתר הענפים שנכללו( ואם נכליל גם את 

אך נהוג להחשיב ענפים אלו כענפים  בקריטריוניםענפי המתכת הבסיסית ומוצרי מתכת )שאינם עומדים 

. לעומת זאת, אם נעזר מהמספר הכללי במשק 1.22%-, כמשרות שכיראלף  222עתירי אנרגיה( נגיע לסך של 

-בבדיקה מחמירה יותר ונכלול רק את הענפים בקבוצה המקורית שהתלות שלהם בדלקים מאובנים גדולה מ

 51-)כלומר נוריד את ענפי הרכיבים האלקטרוניים והמנועים החשמליים( מספר משרות השכיר יעמוד על כ 1.2

כלומר, בכל מקרה הענפים שעובדיהם נמצאים בסכנה בלבד מסך משרות השכיר במשק.  1.5%-, כבלבד אלף

של ענפים אלו מגלה  התפוקה. בחינת הם גם הענפים הקטנים יותרהגדולה ביותר מהמעבר לכלכלה ירוקה 

מהתפוקה במדינה. את הנתונים ניתן  22.14%-שלמרות שענפים אלו מייצרים מעט משרות הם אחראים לכ

 בוה בענפים אלה ביחס לשאר המשק.ביר בפריון הגלהס

ה בענפי סקר על התעשייה והסביבה ובדק את ההוצאה לשמירה על איכות הסביב 1115רך בשנת עהלמ"ס 

ניתן לבחון את ההוצאה של כל הענפים שנכללו במחקר. מהתרשים ניתן ללמוד  2 תרשיםהתעשייה והחשמל. ב

סטיק וגומי, ייצור חשמל וחלוקתו וזיקוק נפט, כלומר בעיקר ענפים שעיקר ההוצאה התרכזה בכימיקלים פל

בה בדלקים מאובנים. התוצאה המפתיעה יחסית בטבלה היא ההוצאה גדולים יחסית אשר תלויים במידה ר

 קים מאובנים. דלבשתלוי במידה רבה  הנמוכה במיוחד של ענף הטקסטיל

4.97טקסטיל   

מוצרי  
הלבשה      

7.98 

,  זיקוק נפט ומוצריו
פטרוכימיה וסיבים  

4.37עשויים   

כימיקלים תעשייתיים  
6.37ודשנים   

9.84כימיקלים אחרים   

16.62מוצרי פלסטיק   

2.41מוצרי גומי   

מוצרים  
מינרליים  

-אל
מתכתיים  

9.46 

מנועים  
חשמליים  

7.65 

רכיבים וציוד תקשורת  
33.92אלקטרוני      

3.03יהלומים   

תכשיטים וצורפות  
1.99 

3.51ציוד רפואי   

מוצרים תעשייתיים  
2.15אחרים   

הובלה  
ימית  

ואווירית  
9.08 
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 12, באלפי ש"חחשמלהתעשייה והבענפי לשמירה על הסביבה : הוצאה 5תרשים 

    

אחד מוגבלות יחסית. בקרב התעשייה המסורתית עד כה הפעולות של המדינה לקידום כלכלה בת קיימא 

. 1122-ונכנס לתוקף ב 1115-נים האחרונות הוא "חוק אויר נקי" שנחקק בבשים שקודמו העיקרי הצעדים

על  ,ק יחויבוהמפעלים הגדולים במשקובע שויר במשק ומתמקד בתעשייה. החוק והחוק עוסק בכלל זיהום הא

להקים תחנות ניטור להנפיק היתרי פליטה, לעמוד בתקנות של זיהום אויר ו ,פי הוראות השר להגנת הסביבה

 מפעליםניתן לקנוס במקרה של עבירה על הוראות החוק  .פרסום של נתוני זיהום ארצייםלזיהום שיאפשרו 

טובות ביותר הקיימות היום וניתנות מתן היתרי הפליטה יתבסס על הטכנולוגיות ה .במאות אלפי שקלים

-ה דירקטיבות, שעומד מאחורי Best Available Techniques-חוק בעצם מאמץ את עיקרון הה ,ליישום. כלומר

IPPCהמפעלים הגדולים במדינה  221-. בניגוד לאירופה, היישום של העיקרון מתבצע באופן חלקי ונוגע רק ל

 . מים, למשל()ולא אדמה או ורק לזיהום של האוויר 

חממה  פליטות של גזילדיווח על וולונטרי מערך הוא הקמת לקידום תעשייה ירוקה יותר נוסף חשוב צעד 

קול לרישום הפליטות בשיתוף התעשייה, וורישומן. המשרד להגנת הסביבה ומוסד שמואל נאמן הכינו פרוט

אנרגטית, ם ללמוד כיצד להתייעל קול יאפשר לעסקיועסקים מזהמים, גורמי ממשל וארגוני סביבה. הפרוט

                                                      

12
: הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי 2לוח  – 3..1הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל  

 ענף כלכלי ראשי וסוג הוצאה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

98,432 

216,285 

15,570 

10,677 

49,024 

418,032 

653,169 69,720 

33,457 

525,294 

367,352 

 כרייה וחציבה

 מוצרי מזון

 מוצרי הלבשה ונעליים ועור, טקסטיל 

 (פרט לרהיטים)עץ ומוצריו 

 הוצאה לאור ודפוס, נייר ומוצריו

 זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני

 מוצרי פלסטיק וגומי, כימיקלים

 מתכתיים-מוצרים מינרליים אל

 מתכת בסיסית

 רהיטים ואחר, מכונות וציוד, מוצרי מתכת

 ייצור חשמל וחלוקתו
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לאומי ויאפשר לממשלה להבין כיצד אפשר לקדם הפחתות ניסייע להם בשוק הביישפר את מעמדם הציבורי, 

 . 13נוספות של פליטות

יכולה להשפיע על התעשייה היא גיבוש תוכנית לאומית להפחתת פליטות והחלטה נוספת שהתקבלה לאחרונה 

מסך הפליטות הצפויות בשנת  11%לצמצם את פליטת גזי החממה בשיעור של גזי חממה. התוכנית אמורה 

₪ מיליון  222בשלב הראשון הוחלט להקצות . 1122-1111מיליארד שקלים בשנים  1.1 לכך ומקציבה 1111

מיליון שקלים מוקדשים למשרד  224, ומתוכם 1122-1121בשנים  לקידום היעד בין משרדי הממשלה השונים

מתוך סכום זה החליטו המשרד להגנת  .14ה לתמיכה בהשקעות להפחתת פליטות גזי חממהלהגנת הסביב

 21ומשרד התמ"ת יעניק סיוע נוסף של  ,חקלאותללתעשייה ו₪ מיליון  42הסביבה ומשרד התמ"ת להקדיש 

 באופן לראשונה ויותקנו ישראליות חברות י"ע פותחו בהם שיוטמעו שהטכנולוגיות מיליון ש"ח "לפרויקטים

 .15מסחרי" )פרויקטים אלו אינם בהכרח שייכים רק לענף התעשייה(

מסמך רשמי של אין ספק שהרגולציה הסביבתית על התעשייה מוגבלת. אכן,  ,אלוחשובים למרות צעדים 

פליטות גזי חממה הזכיר צעדים חשובים בתחום הצביע על צעדים שיובילו להפחתת שהמשרד להגנת הסביבה 

 Ministry of Environmental) ישפיעו על התעשייההזכיר מעט מאד צעדים שת והאנרגיה אך הבנייה, הפסול

Protection 2010) . פלטפורמות אשר קיימות במדינות אחרות לעידוד התעשייה לזהם פחות אינן פעילות באופן

פעיל באופן מינימלי ובבורסת הפסולת אין  1112-מספק בישראל. כך לדוגמא המרכז לייצור נקי אשר הוקם ב

 פעילות. 

ירוקה  תעשייההמדינה בקידום מעורבות המעטה יחסית של יכולים להסביר את העיקריים  גורמים מספר

מוגבלת בהפחתת גזי חממה, התנהלות יעילה של התעשייה הישראלית, שיעור פליטות  תהשקעה כללי: יותר

 נמוך בתעשייה הישראלית ורצון להגן על התעשייה. בחלק זה נעמוד כל אחד מההסברים. 

מאמץ רב בהפחתת פליטות גזי החממה. המדינה הוגדרה על ידי עד כה להשקיע צה ללא נא ראשית, ישראל

קול קיוטו כמדינה מתפתחת ולא נדרשה להפחית את הפליטות. מעבר לכך, בישראל נושאים סביבתיים ופרוט

תת גזי ולכן לא הופעל לחץ להפח בחלק מהמדינות המפותחותשמקובל כפי עדיין לא זוכים לסדר עדיפות גבוה 

"ג הנמוך ביחס למערב , או דווקא התמההתרכזות בנושאים ביטחונייםהוא אין זה משנה אם ההסבר . חממה

אינם בראש מעייניו של הציבור. הגורם הראשון מסביר עדיין אירופה, בכל מקרה ברור שנושאים סביבתיים 

 המעורבות הנמוכה בתעשייה.רגולציה חלשה אבל לא מסביר באופן ספציפי את המדוע באופן כללי 

התעשייה הישראלית כבר מתנהלת בצורה יעילה יחסית את העדר המעורבות בתעשייה ניתן להסביר בכך ש

ייתכן שזאת . (1112:12מקנזי ) ולכן יהיה קשה לגרום לה להתייעל יותר ולהפחית את הפליטות למקובל בעולם

ולא מציע , כמעט גזי החממה ניתח כיצד ישראל יכולה להפחית את פליטתששל חברת א. חפץ  דוחהסיבה שה

                                                      

13
תקנון הפעלה והנחיות  -מעריך לרישום פליטות גזי חממה בישראל  -( 1.22) גולדרטטל , און-לב פריאון, -לבמרים , ופירהאיילון, א 

 2.3לדיווח. גרסה 
14

 - 10.3החלטת ממשלה מספר  ;.21.3.1.2גיבוש תוכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה.  – 20.1החלטת ממשלה מספר  

 ..13.22.1.2גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל. 
15

תכנית התמיכות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התמ"ת יוצאת לדרך. המשרד להגנת  

 הסביבה. 
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לזכור שגם אם התעשייה הישראלית מתנהלת כדאי  בהקשר זה. (1112א. חפץ ) המלצות ממוקדות לתעשייה

צים רבים ממאנעשים שבאירופה ביעילות יחסית כיום, אסור לה להישאר סטטית. בחלק הקודם הראינו 

עלולים להפוך את התעשייה ששים חד. פעולות אלו יקבעו סטנדרטים לקידום תעשייה מתקדמת יותר

 הישראלית למיושנת אם היא לא תיישר קו בהתאם. 

שיעור נמוך של פליטות גזי חממה בתעשייה היא להגבלות המעטות של המדינה על התעשייה סיבה שלישית 

תהליכים תעשייתיים, בעיקר  , שהתבסס על נתוני הלמ"ס,של א. חפץ דוחהעל פי  .ביחס למספר העובדים בה

 2%-מעבר לכך התעשייה אחראית ל .מסך פליטות גזי חממה בישראל 4%-מלט וסידן, מהווים רק כ

 21%-כלסך הכל התעשייה אחראית כך שמהפליטות.  12%-אחראי לבעצמו , שמהפליטות בסקטור האנרגיה

מהפליטות. שיעור זה  21%-כאחראי לשל מקנזי מגזר התעשייה  דוחהעל פי . (1112:21א. חפץ ) מהפליטות

של מקנזי  דוחגבוה בהרבה ביחס לדוח של א. חפץ בין השאר בשל ההגדרה הרחבה של המונח "תעשייה" ב

 . (1112:15מקנזי ) , ולא רק את ענפי הייצורהכוללת גם את ענפי הגז, הזיקוק והמים

 

 16לפי מקורומספר עובדים גזי חממה : פליטות 6תרשים 
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: 16.7לוח  - 1.22השנתון הסטטיסטי לישראל  דות פליטות גזי החממה מבוססים עלאו הנתוניםעיבוד של נתונים של הלמ"ס.  

 פליטות של גזי חממה, לפי מקור. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

הנתונים על המועסקים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מועסקים ושכירים, לפי ענף כלכלי ראשי )שתי ספרות(, ענפי משנה נבחרים 

)חקלאות(, מספר   A. מספר העובדים בחקלאות חושב על פי סדר2..1דם סקר כוח א –)שלוש ספרות(, קבוצת אוכלוסייה ומין 

העובדים בתחום האנרגיה חושב על פי מספר העובדים בענף ייצור החשמל וחלוקתו ובענף זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני, מספר 

מספר העובדים בתקשורת, דואר )תחבורה, אחסנה ותקשורת( והפחתה של   Gהעובדים בתחבורה חושב על פי מספר העובדים בסדר

ובלדרות, מספר העובדים בפסולת חושב על פי ענף סילוק שפכים ואשפה, ושירותי תברואה ומספר העובדים בייצור ובניין חושב על 

 )בינוי( והפחתה של ענפי הכרייה וזיקוק הנפט.  D)תעשייה וכרייה( ובסדר  Bפי סך העובדים בסדר
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במאמר זה(  Iעיבוד נתונים חדשים של הלמ"ס מראה שענפי הייצור והבניין )שחופפים בחלקם לקבוצה 

. אחת הבעיות בתרשים היא שהנתונים מתייחסים 1תרשים אחראים לשיער מצומצם יחסית של פליטות, ראו 

רק לייצור ישיר של גזי החממה. אולם בפועל, לא ניתן להתעלם מכך שגם צריכת האנרגיה )אשר בולטת 

ה סביבתית על מפעלים היא רלוונטית ( אחראית לפליטות. בכל מקרה, חשוב לציין שרגולציIבמיוחד בקבוצה 

אפילו אם התעשייה לא היתה פולטת בכלל גזי חממה, כדי למנוע נזקים סביבתיים אחרים, כגון פגיעה 

 במקורות המים. 

התעשייה הישראלית מול התחרות עובדי הרצון להגן על למעורבות מוגבלת של המדינה היא הסיבה האחרונה 

שמירה על התעשייה המקומית בעיקר כאשר מדובר בענף שאכן מתחרה עם אכן, יש הגיון בהבינלאומית. 

חשוב אולם . באירופהמדיניות כזו מקובלת גם ( ו2 תרשיםב שניתן היה ללמודתעשיות מחוץ למדינה )כפי 

תעשייה המקומית היא צעד הגיוני בטווח הקצר, כדי לאפשר מסוימת או תמיכה בהגנה גם אם להבין ש

כיוון שהוא יפגע בהתייעלות  טווח הארוךבסביר פתרון זה אינו  ה מעבר הדרגתי לתעשייה בת קיימא,לתעשיי

 . הפירמותוהתחדשות 

לרגולציה גוברת של התעשייה בעתיד. ראשית,  ניתן לצפותלהגבלות המעטות על התעשייה, למרות הסיבות 

התחייבה ועם ההצטרפות  OECD-ארגון הל ההצטרפ. המדינה אף ישראל כבר אינה מוגדרת כמדינה מתפתחת

ה הכבדה מעטות יכך, על אף שהפליטות של התעשי לענוסף . בתחום איכות הסביבה קונקרטיים לצעדים

עדיין קיימים צעדים קונקרטיים שיכולים לייעל את  ,סייחסית ולמרות שתעשייה זו מתקדמת באופן יח

להפחית את השימוש ולייעל תהליכים כימיים ת ההנעה במפעלים, ומערכאת שפר : בין השאר ניתן להתעשייה

נושאים סביבתיים הולכים ונעשים חשובים יותר  ,. כמו כן(1112:71-71מקנזי ) בקלינקר בתעשיית המלט

המשרד להגנת הסביבה פועל במרץ גם בתחום התעשייה, והשר ארדן אף הודיע  ובשנתיים האחרונותבמדינה 

17צווי סגירה ויטיל קנסות גבוהים מאד על מפעלים מזהמים שהוא יוציא
 . 

גבלת של המדינה בתנאים מסוימים. באופן מעט מפתיע נראה שאפילו התעשייה עצמה מוכנה להתערבות מו

התעשיינים הישראלים מבינים שהתעשייה העולמית הולכת ונעשית ירוקה יותר ושהתעשייה המקומית תהיה 

חייבת לקחת חלק ממגמה זו, אך הם מצפים שהמעבר יעשה בצורה אופטימלית שיאפשר לקדם תעשייה בת 

. אחת הבעיות שהתעשיינים מעלים שוב ושוב היא חוסר הודאות מקומייםקיימא בלי לפגוע במפעלים 

 . (1117:41מוסד שמואל נאמן ) ברגולציהלתעשייה בשל השינוי התדיר 

קידום הסכם  ןה קיימא באירופה-תת העיקריות שעלו לקידום תעסוקה בבפרק הקודם הראינו שההמלצו

הגנה על תעשיות מקומיות והשקעה במחקר ופיתוח. ישראל קטנה מדי מכדי הכשרת כוח אדם, בינלאומי, 

תעשייה המקומית ובמקביל להבטיח לתמוך בלהשפיע על הסכמים סביבתיים בינלאומיים, אך בהחלט יכולה 

 עתיד לתעשייה באמצעות חדשנות ירוקה. 

רגולטיביים צעדים קיצוניים עיקריים מול התעשייה. מצד אחד מופעלים שני כלים היום הממשלה מפעילה 

יוק מה מותר להם ואסור להם , צעדים אלו מורים למפעלים בדCommand and Control מסורתיים המכונים

. צעדים אלו יעילים כדי (1112:211אהרון -בן) לעשות. במסגרת כלי זה כלולים צעדי אכיפה ותקני פליטה

                                                      

17
 .The Markerארדן: "מפעלים מזהמים יקבלו קנסות של מיליוני שקלים".  גלעד -( 13.3.22קורן, א. ) 
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ל מפעל יפחית כשל זיהום ופועלים היטב כאשר ניתן לדעת במדויק כיצד ראוי שמנוע חציית קווים אדומים ל

ם לעיתים משרדים ממשלתיים, אשר משאביהם מוגבליאולם  .את הזיהום ומהי מידת ההפחתה הראויה

בעיקר במדינה קטנה כמו ישראל עלולים להציב תקנים חמורים מדי שיפגעו בעובדי התעשייה הישראלית או 

 ,מעבר לכך .(1117מוסד שמואל נאמן ) תקנים שאינם חמורים מספיק וכך לא ישפיעו כלל על התעשייה

לעידוד תעשייה בת קיימא, כגון הפעלת המערך לרישום הפליטות התנדבותיים צעדים מקדמת המדינה 

אולם ההשפעה של  מית,ו. צעדים אלו אינם פוגעים בעובדי התעשייה המק(1121שבח ) והמרכז לייצור נקי

 . והיקפם המצומצם הוולונטריצעדים אלו מוגבלת בעיקר בשל אופיים 

שיבח את המדינה  OECD-ה. (1112:211אהרון -בן) על התעשייה שיוטלוצעדי ביניים כלכליים במדינה חסרים 

ניתן  והמים. בשנים האחרונות, בעיקר בתחום התחבורה, הפסולת על שימוש בכלים כלכליים בנושאי סביבה

המליץ לשקול הטלת מס פחמן או להעלות את המסים  OECD-. הבענפי הייצורכלים אלו גם לעשות שימוש ב

החיצוניות על האקלים וכן להפעיל מס על זיהום אויר במסגרת חוק  ההשפעותעל אנרגיה כדי שישקפו גם את 

כלכליים ישמשו למחקר ופיתוח והכשרת כוח אדם ההכנסות מהכלים ה. אם (OECD 2010:30–37) יר נקיואו

כלכליים יכולים לאפשר עידוד חדשנות ומעבר לתעשייה בת קיימא תוך כדי צמצום ה, הכלים לתעשייה נקייה

כאשר מקדמים צעדים כלכליים פוחת הסיכוי שהמדינה יתרון נוסף הוא ש. הפגיעה בעובדי תעשייה הישראלית

קלות מדי, כיוון שכאשר המדינה משלמת או קונסת באופן הדרגתי על פי תטעה ותטיל מגבלות חמורות או 

באופן זיהום סביבתי, המפעלים יקדמו חדשנות סביבתית היתרי מידת הפגיעה בסביבה, או מקימה שוק ל

הקצבת שאחד המסלולים לההודעה של המשרד להגנת הסביבה בשנה שעברה  התמריץ הכלכלי.שמתואם עם 

להעלות מיסים על וההחלטה , (/tCO2e)₪בפועל של גזי חממה לשקל  התלוי במידת ההפחתיהיה ₪ מיליון  41

 בכיוון הנכון. יםצעד דלקים מאובנים הם

לפליטת פחמן, במחיר לא חסרים אמצעים כלכליים שעומדים לרשות המדינה. המדינה יכולה למכור היתר 

מפעלים שלא (. cap and tradeוסחר בפליטות )אפשרות נוספת היא הפעלת מערכת של מכסות . שיעלה בהדרגה

ישתלם להם לקדם חדשנות סביבתית יוכלו לקנות פליטות ממפעלים שיזכו עכשיו לתמריץ כלכלי להפחתת 

תרכוש דווקא שהמדינה . צעד דומה נוסף הוא 18הפליטות. אפילו התעשיינים תומכים בצעדים כאלו

פליטות נמכרים למדינות יתרי ה. כיום חלק מה(1112:212א. חפץ ) מהמפעלים את הפחתת הפליטות שלהם

שבשנים הקרובות גם ישראל תהיה מחויבת ייתכן אחרות אשר זוכות כך לקרדיט על הפחתת הפליטות. 

להפחית את פליטות גזי החממה במסגרת האמנה שתחליף את אמנת קיוטו ואז יהיה כדאי לה לקנות את 

סובסידיות לתעשייה על הפחתת הזיהום נחשבות הפליטות בעצמה ולעודד הפחתה רבה יותר של הפליטות. 

ים צעדים אלו זוכים לתמיכה פוליטית גבוהה יותר ויכולים אך לעית ,לפחות יעילות כלכלית ממיסוי על זיהום

בשקיפות, תוך  צריכים להיות מקודמיםצעדים להגן על התעשייה מפני תחרות בינלאומית. בכל מקרה, כל ה

 הודעה מראש. 

התעשייה הישראלית ככללותה עדיין תצטרך להשתנות ולהפוך לירוקה יותר כתוצאה מצעדים אלו, שברור 

ן שהרווחיות שלה תפגע מעט, אך כל עוד הדרישות מהתעשייה דומות לדרישות שעולות בשאר ולכן ייתכ
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 Israel Ministry of Environmental Protection (2009) - Coping with Climate Change in Israel. Special Issue UN 

Copenhagen Climate Change Conference. Page 11.  
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מיסוי הירוק על צריך להיזהר משימוש בבכל מקרה העולם, לא סביר שהתעשייה המקומיות תפגע במיוחד. 

לא ניתן יהיה להבטיח שהכספים ישמשו תקציב הממשלה. במקרה כזה כמקור הכנסה כללי להתעשייה 

 . יכה בעובדי התעשייה הישראלית שייפגעו מהמעבר לכלכלה ירוקהלתמ
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 הזדמנות לתעסוקה ירוקה – IIקבוצה 

, הקבוצה השניה של המאוימים מהמעבר לכלכלה ירוקהבעוד שבקבוצה הראשונה ניצבים הענפים הכלכליים 

הענפים בקבוצה זו תלויים בצורה משמעותית בדלקים מאובנים ולכן ישתנו הענפים מציבה דווקא הזדמנות. 

. בחלק זה בינלאומיתבמהירות, אך הענפים ימשיכו להתבסס בתוך המדינה כיוון שהם אינם חשופים לתחרות 

ביקוש משמעותי לתעסוקה בתחום הבניה הירוקה, גם צפוי ראוי לציין ש .נתמקד בענפי החשמל והתחבורה

 .(ETUC et al. 2007:158–160) קיים חשש ממחסור בכוח אדם בתחוםאף אירופאית  במדינותו

 

 בעולםהמעבר לכלכלה ירוקה 

  חשמלענף ה

חשמול  :בתחום החשמל מגמות עיקריותשלוש להתחזקות של בעקבות המעבר לכלכלה בת קיימא ניתן לצפות 

כך למשל  , ניצול חשמל בצורה יעילה יותר וייצור יותר חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.גובר של הכלכלה

סך  ;1121-ב 25%-לכ 2271-ב 22%-באמצעות חשמל גדלה מכישירות בבריטניה, כמות האנרגיה שסופקה 

בזכות התייעלות למרות צמיחה כלכלית  ,1121-ל 2271ה בין השנים תהאנרגיה שנצרכה כמעט ולא השתנ

 .1%19 למעלזינק מכמות זניחה באמצעות אנרגיה מתחדשת וצר נושיעור החשמל ש ;בשימוש באנרגיה

טליות התפשטו יכאשר טכנולוגיות דיגהחל כבר  , התבססות על יותר אנרגיה בצורת חשמל,השינוי הראשון

מבוססת לחלוטין על חשמל וגם תעשיות נוספות עברו חשמול טכנולוגיית המידע תעשיית  .בעשורים האחרונים

ניתן לצפות שמכוניות חשמליות יגבירו את  .(Milunovich and Rasco 2008:19) למשל בתחום החימוםגובר, 

מתקדם ניצול חשמל בצורה יעילה יותר השינוי השני של . השימוש באנרגיה חשמלית על חשבון שימוש בנפט

למדוד את ההתקדמות . ניתן יעילים יותר בשלל אמצעים הכוללים בנייה מבודדת חום ומכשירי חשמל

 .7תרשים כפי שניתן לראות ב( energy intensity) ידי חלוקת סך צריכת האנרגיה בתל"גביעילות על 

. המדינות המובילות המגמה השלישית של שימוש גובר באנרגיות מתחדשות בולטת במיוחד בשנים האחרונות

. באמצעות 1115-אנשים בענף ב 411,111-בתחום זה באירופה הן גרמניה וספרד אשר העסיקו ביחד קרוב ל

 קידום אנרגיות מתחדשות מדינות אירופה זוכות ליתרון תחרותי בשוק שצומח במהירות ברחבי העולם

(WWF 2009) רוב תחנות הכוח החדשות המתוכננות במערב אירופה מתבססות על גז, אך מקור האנרגיה .

ההספק של מתקני  1121-1115. בשנים (ETUC et al. 2007:56) יו פחםהשני לאחריו הוא רוח ורק לאחר

. מדינות 312GW (REN21 2011)-ל 21%-חשמליים( עלה ב-תקנים הידרואנרגיות מתחדשות )לא כולל מ

ירוקות, וביניהן גרמניה, ספרד, סין וחלק מהמדינות בארה"ב, הן כיום יצרניות שבאופן פעיל עודדו אנרגיות 

 Cohen and) מובילות בתחום זה, בעוד שמדינות שסמכו לחלוטין על השוק החופשי, כגון קנדה, נותרו מאחור

Calvert 2010). 

                                                      

19
 Department of Energy & Climate Change (2011) - Digest of United Kingdom Energy Statistics 2011. Pages 178, 

209. 
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0551-011420עצימות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות בעולם בשנים  :1תרשים 
 

 

ההתייעלות מצד אחד, בעקבות על מספר העובדים בתחום החשמל. מגמות אלו יוצרות השפעות מנוגדות 

תפוקת החשמל בטווח הארוך צפויה לקטון או לכל היותר לגדול בקצב איטי ולכן מספר העובדים האנרגטית 

יה המתחדשת צפויה להגדיל את התעסוקה נרגאין ספק שהגדלת היקף הא ,אולם מנגד להצטמצם. עלולבענף 

. אין זה מקרי (Pollin, Heintz, and Garrett-Peltier 2009:31) כוח אדם תעתירכיוון שאנרגיה כזאת היא 

. הגידול אנרגיות מתחדשות היו הגורם העיקרי ליצירת עבודות חדשות בתחום האנרגיה 1112-1111שבשנים 

 לע ,במספר העובדים בתעשיות המתחדשות צפוי להיות משמעותי יותר מהשפעת ההתייעלות השימוש בחשמל

 .Syndex et al)ת תת הפליטות צופים גידול משמעותי בתעשיית החשמל האירופיכן תרחישים שונים להפח

מחקר על השוק האמריקאי הסיק כך גם מחקרים ממוקדים יותר הגיעו למסקנות דומות, . (20–2009:12

מהשקעה זהה עבודות, בהתאמה,  1.22-ו 2.14, 2.27פי ייצרו מסה -רוח, שמש וביו ותאנרגישהשקעות ב

 . (Pollin et al. 2009:28) בסקטור הנפט והגז הטבעי

ענפים -חשוב להבין שהגדלת התעסוקה היא תהליך מורכב, כיוון שכאשר מפרקים את סקטור החשמל לתתי

פחם ויותר אנשים יעבדו באמצעות  מסורתיתחשמל בהפקת בדו עעדיין צפויים שינויים: פחות אנשים י

(, כלומר צפוי שינוי במבנה שוק CCSפליטות פחמן )ואחסנת ת לכידבבתעשיית הגז, האנרגיות המתחדשות ו

גז, מעבר לתחום יכולים לעבור לעבודה עובדים בתחום הפחם  . בעוד שבדרך כללהעבודה בתחום החשמל

האירופי המליץ על הכשרת  לאיחוד דוח. לכן הוא מורכב הרבה יותרהאנרגיות המתחדשות או לייעוץ אנרגטי 

שיש להדגיש כישורים חדשים, בין כן טען לעבודת תחזוקה עם אנרגיה מתחדשת ו עובדים בסקטור החשמל

                                                      

 World Bank - Word Development – 0..1-ג נפט לתל"ג במונחי שווי כוח קניה של דולר בהנתונים על עצימות אנרגטית במונחי ק" 20

Indicators – Series Code EG.GDP.PUSE.KO.PPאלקטריות ולקוחים מ -. הנתונים על אנרגיה מתחדשת אינם כוללים תחנות כוח הידרו

- BP Statistical Review of World Energy June 2011.  
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 ,ETUC et al. 2007:59) השאר של ניהול פרויקטים של התייעלות אנרגטית ופעילות עם רשת חשמל מבוזרת

70, 73).  

חשמל באמצעות הפקת . נוספות על הכלכלהלהתבססות גוברת על אנרגיות מתחדשות יהיו השלכות רחבות 

עולה לגודל ולכן ייצור החשמל מרוכז בדרך כלל בקרב התשואה בשל היתרון לגודל מקנה אנרגיות מסורתיות 

תשואה עולה . )תופעה זו מכונה גם מונופול טבעי( לעיתים קרובות על ידי המדינהנשלטות מעט חברות אשר 

 תולכן ניתן לצפות לחברות קטנות רבות שיתחרו אח ,תחום האנרגיות המתחדשותמאפיינת את  האינלגודל 

עידוד יוזמה והתייעלות, מצד שני חשוב תחרותי ובהם ש יתרונות רבים בשוק בשניה. מצד אחד, ברור שי

, שינוי כמו כןלוודא שזכויות העובדים לא ייפגעו בצורה קשה מדי כאשר הם כבר לא יעבדו בשביל המדינה. 

ע באופן עקיף גם על ענפים נוספים: המעבר לכלכלה ירוקה יקדם מחקר ופיתוח להפקת שפייחשמל משק הב

בחלק ממדינות אירופה קיים חשש לסגירת  ל מאנרגיות מתחדשות כפי שיוסבר בפרק הבא ומצד שני,חשמ

 .(ETUC et al. 2007:70) תחנות כוח פחמיות כיוון שהן מספקות תעסוקה לכורי פחם

 

 היבשתיתענף התחבורה 

ייצור הם  ,בעקבות המעבר לכלכלה בת קיימא ,השינויים העיקריים האפשריים בענף התחבורה היבשתית

והפחתת שימוש גובר בתחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי , מכוניות חשמליותו מכוניות יעילות יותר

חלק , . בניגוד לשינויים שתוארו בתחום החשמל(UNEP et al. 2009:149–171)הנסועה במכוניות בטווח הארוך 

לעורר ובאיכות חיים בצורה משמעותית הפחתת השימוש ברכב פרטי עלולים לפגוע מהשינויים האלו ובעיקר 

גם על הפחתת גזי החממה בענף התחבורה מוגבל ופוטנציאל לכן . לפועל וייצאשהם לא ייתכן לכן , והתנגדות

. (Syndex et al. 2009) פי תרחישים מאד אופטימיים הענף יצליח לייצב את הפליטות בלבד ולא להפחית אותם

להתמודד עם זיהום אויר גובר ועם פליטות גזי חממה ייתכן שיהיה צורך בצעדים רדיקליים שלא נצפים כדי 

 בשלב זה. 

שראי ענף המכוניות העולמי עבר משבר קשה בשנים האחרונות כתוצאה ממחירי דלק גבוהים ומחנק א

יצרניות ם משלושת פשיטת הרגל של שתייהיה המשבר בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, כאשר אחד משיאי 

יוחד במשבר בשל התבססות היצרניות מוקרייזלר. הענף האמריקאי נפגע ב GMהאמריקאיות הגדולות:  הרכב

רב. בעוד שלא בטוח שאידיאולוגיה ירוקה השפיעה על דלק צורכים על מכוניות ספורט ורכבי שטח אשר 

יקאיות הגדולות, והביקוש למכוניות ירד הביקוש למכוניות האמרעלו בחדות הצרכנים, כאשר מחירי הנפט 

 . בעתיד מכוניות חדשות יאלצו להיות ירוקות יותרש הרכב ברחבי העולם מבינותיצרניות חסכוניות עלה. היום 

מכלל המכוניות ומספר  22-21%-דיות באירופה יגיע ליעל פי תרחישים שונים מספר המכוניות ההיבר

באירופה כתוצאה מפיתוח  שייווצרו מספר מקומות העבודה .1121עד  2-21%חשמליות יעמוד על המכוניות ה

 .Syndex et al) שוק של מנועים קונבנציונלייםהנתח צפוי לעלות על אלו שיאבדו מירידת מנועים חשמליים 

בתחום גם ומות עבודה רבים דיות וחשמליות צפויה לייצר מקיההתפתחות של מכוניות היבר. (53–2009:46

בריטניה החליטה . (WWF 2009) ייצור הבטריות, מקומות עבודה שכרגע מרוכזים בעיקר במדינות אסיה

המדינה מאמצת מיסים ירוקים מגוונים לרתום את המהפכה הצפויה בענף הרכב לטובת התעשייה המקומית. 
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מיליון פאונד בפיתוח רכבים  411מתכננת השקעה של ו ,בענף הרכב כדי לעודד שימוש ברכבים מזהמים פחות

(. הסכום יושקע במחקר ופיתוח, הדגמת השימוש ultra low carbon vehiclesבעלי שימוש נמוך מאד בפחמן )

בטכנולוגיות חדשות, הפחתת מחירי הרכבים כדי לאפשר את חדירתם לשוק והתקנת תשתית הטענה לרכבים 

חשמליים. מטרת המהלך היא להפוך את בריטניה לאחת המדינות המובילות בעולם בייצור ושימוש במכוניות 

 .(BIS and DECC 2009:36–39) חשמליות

-כיום כ צפוי להגדיל את מספר העובדים. –שימוש גובר בתחבורה ציבורית  –גם השינוי השני שתואר למעלה 

ברכבות מועסקים ומספר דומה  באירופהעירונית( -קלה )פניםבתחבורה ציבורית אנשים מועסקים  211,111

 .ירדומספר העובדים בתחום  ניות. באופן מפתיע השימוש ברכבות קטן משמעותית בשנים האחרונותבין עירו

מספר וימשיכו לייקר את השימוש ברכב פרטי נוקשה  רגולציהאם מדינות אירופה יקדמו עדיין, סביר להניח ש

ישנים באוטובוסים והחלפת אוטובוסים בה צפוי לגדול בעקבות עידוד השימוש בתחבורה ציבורית העובדים 

יעילים יותר. מספר מחקרים הראו שעידוד תחבורה ציבורית בין עירונית שתקטין את השימוש במכוניות, 

 .WWF 2009:22; ETUC et al) וביל לגידול כללי בתעסוקה על אף הירידה במספר העובדים בענף הרכבת

2007).  

השפעה תעסוקתית שלילית, אם כי גם כאן יש לקחת בחשבון את הכללית סביר שלהקטנת הנסועה  ,ףלבסו

, אך שימוש גובר בסיןייצור האופניים מתבסס בעיקר , למשל אופניים. בביקוש לאלטרנטיבות לרכבים הגידול

 WWF) אופנייםהשכרה, תחזוקה ובניית שבילי בתחום הגם  באופניים יכול להגדיל את התעסוקה המקומית

2009) . 

 

 המעבר לכלכלה ירוקה בישראל

ענף חשופים לתחרות בינלאומית. בנפט אך אינם , אשר תלויים IIבקבוצה הענפים ארבעת מסכם את  5תרשים 

נאלצת לספק את רוב החומרים הטבעיים שלה באמצעות ייבוא ולא ש הכרייה אינו משמעותי במיוחד בישראל

על בענף זה מתבססת היא שישראל  IIהסיבה שענף הכרייה שייך לקבוצה תוך המדינה. כרייה בבאמצעות 

)בים המלח למשל( אינם המעטים שנכרים בתוך ישראל  יםייבוא מתחרה. כלומר החומרעל ייבוא משלים ולא 

 ברור שהענף חייב -בנייה, חשמל ומים ותחבורה  -ביתר הענפים משמעותית. ים לתחרות בינלאומית חשופ

להישאר בתוך המדינה. בניית בתים ותחבורה יבשתית הן צמודות מקום ולא ניתן לבצע פעולות אלו מרחוק, 

מייצרת את החשמל שלה בתוך גבולות המדינה. הסייג היחיד הוא שייתכן וחשמלי -אימוגדרת כוישראל 

שעובדים זרים יועסקו במקצועות אלו ובעיקר בבנייה, אולם לא נוכל לעסוק בהשפעות של עובדים זרים 

במסגרת מאמר זה, ובכל מקרה עובדים זרים נפוצים הרבה פחות בענפי התחבורה והחשמל שאותם נסקור 

 במשק משרות השכירמסך  7.41%-, כמשרות שכיראלף  122-כרייה, כוללים הענפים כללא ענף הבפרק. 

 מסך התפוקה במשק.  2.12%-כבענפים אלו )ללא כרייה( עומדת על התפוקה ו
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 II בקבוצה בענפים שכיר משרות: 4תרשים 

 

 חשמלענף ה

זהו התחום שמשפיע ענף האנרגיה. בשנים הקרובות הוא בישראל אחד הענפים בהם צפוי השינוי הבולט ביותר 

 שמונהומתוך  ,של חברת א. חפץ מתמקד בענף האנרגיה דוחה ביותר על פליטות גזי חממה. רוב הרבצורה הישי

הצעדים העיקריים עליהם ממליצה החברה, שניים עוסקים באופן ישיר בהפחתת צריכת החשמל באמצעות 

באמצעות אנרגיות חשמל הפקת ומכשירי חשמל יעילים יותר ושניים עוסקים ב הגברת המודעות לנושא

אך הן קשורות יותר  ,)שמש ורוח(. שלוש המלצות אחרות יובילו גם הן לצמצום צריכת החשמלמתחדשות 

. (1112א. חפץ ) תחבורה, וההמלצה האחרונה עוסקת בתחום החום הבנייה הירוקה )תאורה, בידוד וגגות(תל

תחומים  .במאמר זה  IIהבוצשכל ההמלצות של החברה עוסקות למעשה בענפים אשר נכללים בק אין זה מקרי

אלו פולטים גזי חממה רבים וישראל יכולה להשפיע עליהם ישירות כיוון שהם נתונים לרגולציה, מתבססים 

 בתוך המדינה ולא חשופים לתחרות. 

 "עסקים כרגיל"גזי חממה ובתרחיש של של  ביותראת הכמות הגדולה החשמל פולט  ענף ,על פי חברת מקנזי

לכן אין זה מפתיע ששיעור ניכר מהפחתת הפליטות  .ביותרהענף בעל הפליטות הרבות צפוי להישאר הוא 

התייעלות אנרגטית ח של מקנזי הן: לוש ההמלצות העיקריות שעולות בדו. שעה החברה קשור לחשמלשמצי

 דוחבמשק החשמל והפחתת פליטות כלי רכב. בתחום החשמל מוצע בבתחום המבנים, שינוי תמהיל הדלקים 

-אנרגיית הרוח, אנרגיה פוטו –"להגדיל את חלקן של טכנולוגיות ייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים 

את ריכוז  11%-, וכך להפחית ב1121מסך הייצור בשנת  12%עד כדי  –תרמו סולארית אנרגיה וולטאית ו

אף נכתב ששימוש בטכנולוגיות  דוחב .(1112:12קנזי מ) "1121לקוט"ש בשנת  CO2גרם  211-הפליטות לכ

מקנזי )להפחתת פליטות  ת הם שני מנועי הפחתה העיקרייםווולטאי-ריות וטכנולוגיות פוטואסול-תרמו

1112:12). 

3.60כרייה   

חשמל ומים  
17.15 

138.24בנייה   

תחבורה יבשתית     
62.66 
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קיבלה  2225בניגוד לתחום התעשייה, בתחום האנרגיה ניתן כבר לראות פעילות ענפה של הממשלה. עוד בשנת 

. 21החלטה לקדם אנרגיות מתחדשות כדי להפחית את התלות בדלק מיובא ולהקטין את הזיהום הממשלה

כבר התקבלה החלטה אופרטיבית לעודד הקמת תחנות כוח לייצור חשמל באמצעות אנרגיה  1111בשנת 

. אולם התעריפים עבור 112122מהחשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת עד שנת  2%אספקת לחלופית והוצב יעד 

לא קמו גיה מתחדשת פורסמו באיחור, התקנות המסדירות את ייצור החשמל התעכבו וכן תחנות החשמל אנר

רונן ) מסה-מהחשמל סופק באמצעות שילוב של אנרגיה מים, רוח, שמש וביו 1.12%רק  1111כך שבשנת בזמן, 

1115).  

 אנרגטית ותלהתייעל צעדים שורת הוחלט עלהחלטות חשובות נוספות: שתי התקבלו  1112-1115 בשנים

חשמל להפקת נקבע יעד ו 111123 בשנת הצפויה החשמל מצריכת 11% של בהיקף, החשמל צריכת ולצמצום

אין ספק שהחלטות חדשות היו נחוצות לאור העובדה . 111124בשנת  21%באנרגיה מתחדשת בהיקף של 

הופקו באמצעות אנרגיה  ,מסך צריכת החשמל 1.21%, )טרה ואט שעה( TWh 1.142 רק 1112שבשנת 

ביותר מפי מאה את צריכת החשמל באמצעות  1111עד להכפיל המדינה צריכה  כדי לעמוד ביעדים, מתחדשת.

 2%התקבלה החלטה נוספת אשר הציבה יעד ביניים של ייצור  1122-ב. (1121רונן ) אנרגיות מתחדשות

צרו באמצעות אנרגיה ומגה וואט יי 2,421, כאשר 1124סוף שנת מהחשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת עד 

 . 25מסה-ביוגז ו-ואט באמצעות פסולת ביו-מגה 121-באמצעות אנרגיית רוח, ו 521סולארית, 

מכירת אנרגיה לתמריצים כלכליים בשנים האחרונות מתמקדת המדינה בייצור אנרגיה סולארית. נקבעו 

מהיר מהצפוי של הובילו למילוי אשר ( feed-in tariffsה מיוחדים )לחברת החשמל בתעריפי הזנסולארית 

לכך מתוכננות שתי קטנים. מאז הוחלט על הקצאת מכסות נוספות ומעבר  סולארייםלמתקנים מכסות ה

 מגה וואט בנגב. 121בהספק של גדולות יות תחנות כוח סולאריות תרמ

לייצר מקומות עבודה. מספר מקומות העבודה  החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות צפוי הפקתכפי שהראינו 

באמצעות מחקרים קיימים אשר העריכו את מספר  אינדיקציההמדויקים תלוי בגורמים רבים, אך ניתן לקבל 

אשר מרכזי מתווספים למשק כאשר מייצרים חשמל ממקורות שונים. נתבסס על מחקר המקומות העבודה 

 שלה בתחזוקהן האת ההשפעה של ייצור חשמל על התעסוקה הן בתהליך הבנייה והתקנה של תחנת כוח ו בחן

(Engel and Kammen 2009) חשוב להתבסס על נתונים שבוחנים את המספר העובדים לסך כמות החשמל .

את לנצל (, כיוון שבפועל ניתן TW( ולא ליכולת אספקת הייצור )TWh ,שתיווצר )למשל במונחי טרה וואט שעה

הייצור של אנרגיות מתחדשות רק בתנאים מסוימים להפקת חשמל )כאשר יש שמש חזקה או רוח, הספק 

 למשל(.
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 .12.6.2223של ועדת השרים לאיכות הסביבה ולחומרים מסוכנים.  1232החלטה מספר  
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 .1..1.22.1כלכלי(. -קבינט החברתישל ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה )ה 1771החלטה מספר  
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 . 3..3.1..23צמצום צריכת החשמל.  -גיבוש צעדים להתייעלות אנרגטית  - 3172החלטת ממשלה מספר  
24

קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה.  - .110החלטת ממשלה מספר  

12..2.1..2. 
25

 .6.1.22..26מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים.  - 3131החלטה ממשלה מספר  
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 2.1%באמצעות פחם,  14.2%, )טרה ואט שעה( TWh 24.2-חשמל בהיקף של כישראל הפיקה  1115בשנת 

צופה משרד  . בזכות ההתייעלות האנרגטיתגז תבאמצעו 11%-באמצעות סולר ו 2.2%באמצעות מזוט, 

באמצעות אנרגיות יופקו  TWh 1.24 , מתוכם1111-בלבד ב TWh14.2 התשתיות שצריכת החשמל תעמוד על 

מקנזי הציעו תרחיש . (ב1121 משרד התשתיות הלאומיות ;א1121ומיות משרד התשתיות הלא) מתחדשות

 14 -אשר מצמצם את פליטות הפחמן ב 1121להפחתת משמעותית בפליטות גזי החממה בענף החשמל עד שנת 

MTCo2e על אנרגיה  2%על דלקים,  2%יתבסס על גז,  21%מפחם,  ופקמהחשמל י 25%. על פי התרחיש

לאחר שלוקחים בחשבון  על אנרגית רוח. 1%-סולארית ו-תרמועל אנרגיה  24%אית, וולט-סולארית פוטו

 . (1112:41-44 מקנזי) TWh 91, צפוי הייצור לעמוד על TWh 22 התייעלות אנרגטית של

 של משרד התשתיות על פי התרחישים 1121ובשנת  1111בשנת  שייווצרוהעבודות מקומות הערכנו את מספר 

חישבנו על פי נתונים של מחקרים קיימים  GWhומקנזי, בהתאמה. את מספר העבודות הנוצרות עבור כל 

(Engel and Kammen 2009) .ברור שהתייעלות כזאת מורידה את התייעלות אנרגטית היא יותר מורכבת ,

. כאשר השינוי נובע (ETUC et al. 2007:58) בכל מקרה פוגעת בסקטור החשמל צריכת החשמל ולכן היא

ת העבודה שעוסקים נתעלם ממקומואם משינוי בהתנהגות הצרכנים אז המשק מאבד מקומות עבודה )

סכון האנרגטי י(. לעומת זאת אם החוממקומות העבודה שנוצרים מהחיסכון הכלכלי למשק בפרסום והסברה

נובע מאמצעים אחרים )שיפורים בתעשייה, תחבורה ובנייה למשל( אז מחקרים מראים שמספר העבודות 

 ;Kammen, Kapadia, and Fripp 2004)בענפים אלו גדול ממספר העבודות שיאבדו בסקטור החשמל  שייווצרו

WWF 2009:23; Pollin et al. 2009). עלות האנרגטית תושג באמצעות שינוי התנהגותי ינניח, שמחצית מההתי

מקומות  1.25 חסכון אנרגטי יוצראנגל וקמן  על פיומחצית תושג באמצעים אחרים אשר דורשים השקעה. 

סכון יוצר ימחצית מהח כיוון שאנו מניחים שרק .GWh (Engel and Kammen 2009)עבודה שנתיים על כל 

ווצרו על פי י. בעזרת הנתונים נבחן את מספר מקומות העבודה שי1.22מקומות עבודה נניח שהיחס עומד על 

התרחישים של חברת מקנזי ומשרד התשתיות ביחס לתרחיש של ייצור כל החשמל באמצעות פחם וגז )נתעלם 

אך סביר שיש דמיון רב בינם לדלקים מאובנים  ,ממזוט וסולר אשר מהווים מיעוט ואין לנו נתונים לגביהם

 . 2התוצאות מפורטות בטבלה אחרים(. 
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  : משרות חדשות צפויות בסקטור החשמל0טבלה 

מקומות  חומר גלם
עבודה 

שנתיים 
 TWh-ל

0114 
(TWh) 

0101 
תוכנית 
משרד 

התשתיות  
(TWh ) 

0101 
פחם 

וגז 
(TWh) 

0101 
תרחיש 

מקנזי 
(TWh) 

0101 
פחם 

וגז 
(TWh) 

מקומות 
עבודה 

חדשים 
0101 

מקומות 
עבודה 

חדשים 
0101 

 4,592.5- 2,517.35- 110 68.25 80.46 57.58 54.5 110 פחם וגז

 309.4 333.2  1.82  1.96 זניח 170 רוח 

 0 303.6    1.38 זניח 220 ביו גז

–סולארית 
PV 

 7,452.9 837.2  8.19  0.92 זניח 910

 -סולארית 
CST 

270  2.28  12.74  615.6 3,439.8 

התייעלות 
 אנרגטית

190  16.35 

 

 19  3,105.55 3610 

 10,219.6 2,677.8       סך הכל

 

עלות למשק. אנרגיות סולאריות ואנרגיית רוח יקרות יכולה להיות גיות מתחדשות חשוב לציין שלקידום אנר

דלקים מאובנים, לעומת זאת ניצול אשפה לייצור חשמל דווקא יכול לחסוך חשמל באמצעות מהפקת יותר 

 המשיך להיות יקרתחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות הפקת . כיוון שסביר להניח (1112מקנזי ) כסף למשק

מקומות העבודה ייצור עבור חשמל באמצעות פחם וגז, המשק יאלץ לשם מחיר בממוצע מהפקת יותר 

אך עדיין סך הכל מספר העבודות  ,שייווצרו. מחיר זה יכול להביא לקיזוז חלק מהעבודות החדשות החדשים

מקומות יותר  באנרגיות מתחדשות יוצרכל שקל שמושקע שכיוון שמחקרים מראים  ,החדשות יהיה חיובי

חשוב  ,. לבסוף(Kammen et al. 2004) באמצעיים מסורתייםחשמל ביחס להשקעת סכום זהה בהפקת עבודות 

שעם השנים פריון ייתכן  .לזכור שהטבלה למעלה לא לוקחת בחשבון התייעלות של ענפי האנרגיה המתחדשת

 לפחות כוח אדם.לפיכך והם יזדקקו בתחומי האנרגיה המתחדשת יעלה העבודה 

באמצעות אנרגיה מהחשמל ניתן ללמוד בטבלה למעלה שאם המדינה שואפת ברצינות להפיק שיעור ניכר 

אחד האתגרים במעבר לכלכלה בת קיימא הוא לוודא שבעלי המקצוע מתחדשת יהיה צורך בכוח אדם רב. 

כיוון  .(ETUC et al. 2007:37) יכולים לעשות את המעבר למקצועות חדשים כדי שלא תיווצר אבטלה מבנית

 תהליך זה כבר החלכוח אדם מתאים. של הכשרה ששוק האנרגיה אינו תחרותי לחלוטין, המדינה תאלץ לעודד 

 .26על קורס ראשון לתכנון וניהול פרויקטים סולאריים 1122-ומשרד התמ"ת הודיע ב
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 13.22.1.22 –קורס ראשון לתכנון וניהול פרוייקטים סולאריים בפיקוח משרד התמ"ת  -משרד התמ"ת  
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ז הטבעי החל בהדרגה להפוך טבעי. הגהיא הצפי לשימוש גובר בגז  התופעה נוספת שראוי להתייחס אלי

מכלל יכולת ייצור  22% כמעט גז טבעי היווה 1112ובסוף שנת  עיקרי לייצור חשמל על חשבון הפחםלמקור 

עד כה ישראל התבססה על גז טבעי . (Ministry of Environmental Protection 2010:61)החשמל בישראל 

ובשנים המדינה התגלו מרבצי גז טבעי מול חופי  1112בשנת  ."טיסתים " ים של שותפותמאגרהמממצרים או 

ואף הוקמה לצורך כך  להן בענף החשמל והן בתעשייה בכל הקרובות ניתן לצפות לשימוש גובר בגז טבעי

דלק המאובן נחשב ל. גז טבעי (1122משרד התשתיות הלאומיות ) מנהלת לקידום תחליפי נפט מבוססי גז טבעי

. הגז זמין מאד, ובכל העולם חמצני-פחות פחמן דו 42%-מייצר כהוא הירוק ביותר ובתהליך הפיכתו לאנרגיה 

ייתכן שכמות הגז שהתגלתה תספיק אף לייצוא ובישראל קמה לאחרונה  .ההתבססות עליו הולכת וגוברת

 .1121מישראל שאמורה לגבש את מסקנותיה בתחילת  גז יצוא לבחינת ועדה

הדרושים מספר העובדים מאו אף נמוך גז טבעי דומה באמצעות חשמל הדרושים להפקת מספר העובדים 

המעבר לגז ולכן  (Pollin et al. 2009; ETUC et al. 2007; Kammen et al. 2004) פחםלהפקת חשמל באמצעות 

, צפוי בישראלהוא כיוון שמקור הגז הטבעי אולם,  טבעי לא צפוי להגדיל את מספר העובדים בייצור חשמל.

ם חיפוש וקידוח גז ניתן לצפות לעובדים ישראלים בתחו גידול במספר העובדים הכללי בתחום האנרגיה.

פריסת רשת כמו כן, ניתן לצפות למשרות בתחום  אף קם "איגוד תעשיית מחפשי הגז והנפט". 1121ובשנת 

לסייע למפעלים לבצע הסבה אספקת הגז טבעי ולבסוף הביקוש למהנדסי גז ואנרגיה צפוי לגדול בין השאר כדי 

שלושה מרכזי לימוד , ונפתחו השנה 27נרגיהבתחום האמעודד רכישת השכלה  תמ"תהלכן משרד לגז טבעי. 

 28לנושא באוניברסיטאות

 

 ענף התחבורה 

צפוי להשתנות בישראל ולכן ענף זה מפליטות גזי החממה  25%-לענף התחבורה אחראי  ,על פי חברת מקנזי

: הגברת בענףלהפחתת הפליטות אפשרויות מספר מקנזי מציעים . עם המעבר לכלכלה ירוקה במהירות

ביולוגי, הפחתת  דיים וחשמליים, שימוש בדלקיבכלי רכב יעילים יותר, התבססות על כלי רכב היבר השימוש

 ה ציבורית לא יפחית את הפליטותשימוש באופניים. באופן מפתיע מעבר לתחבורוהנסועה, נהיגה זהירה יותר 

מציין שהשקעה  דוח)הי הגברת מספר הנסיעות הכללכיוון שהשימוש בתחבורה ציבורית יעילה יותר יתקזז עם 

של  דוחגם . (1112:27-17 מקנזי) בתחבורה ציבורית עדיין כדאית בין השאר כדי להפחית את זיהום האוויר(

מוסד שמואל נאמן הציע למקד את עיקר המאמצים הסביבתיים ברכב פרטי ובמחקר ופיתוח כיוון שגם לפי 

 .(1115:21רבי ’ג) מכלל הנסיעות יתבצעו ברכבים אלוהאופטימיים ביותר כשני שליש העתידיים התרחישים 

: שיפורים טכנולוגיים, הפחתת בתחום התחבורה חברת א. חפץ מצביע על ארבעה אמצעים דומיםשל  דוחה

יכולה להביא כן כדאית והשקעה בתחבורה ציבורית דווקא  דוחהעל פי  .נסועה, דלקים חלופיים וניהול תנועה

 . (1112:222א. חפץ ) מיליון טון גזי חממה 2.2-פליטות בכהלהפחתת 
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 -משרד התשתיות הלאומיות משקיע אנרגיה בדור העתיד: יעניק מלגות לסטודנטים ללימודים בתחום האנרגיה  -משרד התמ"ת  

20.3.1.22. 
28

 . The Markerחדש באקדמיה: לימודי חיפושי גז ונפט.  -( 1.22..32.2דטל, ל. ) 
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באופן משמעותי לא ישפיעו העוסקים ברכבים פרטיים ניתוח הצעדים מלמד על תמונה מורכבת: רוב השינויים 

ם מיוצרים מחוץ למדינה ולכן אין חשיבות רבה לסוג הרכב שנקנה. כיוון שרכבישוק העבודה הישראלי על 

הפחתת הנסועה הכללית ושימוש גובר באופניים דווקא עלולים לפגוע בתעשיית תיקון כלי הרכב המקומית, 

בכל תרחיש סביר שתעשיית תיקון כלי הרכב תישאר  ,לגדול ון שבכל מקרה מספר הנסיעות צפויאולם כיו

או גז  ,צעדים יכולים לתרום לתעסוקה במדינה: שימוש בדלק ביולוגי שני ,במדינה. מנגד תעשייה משמעותית

 הגברת השימוש בתחבורה ציבורית. ו מכוניות חשמליות

יום יסייעו לתעשייה המקומית כיוון שכאו שימוש גובר במכוניות חשמליות שימוש בדלקים ביולוגיים וגז 

מכוניות  . לכןמדינהתוך הניתן לייצר בוחשמל דלק ביולוגי  ,שגזמיובא מחו"ל בעוד וניות כהדלק של המ

גז, הולכת גז, הפקת  התעסוקה גם בתעשיות אחרות )כריית שיתבססו על חומרים אלו יגדילו באופן עקיף את

תעשיות זיקוק הנפט בישראל עלולות להיפגע, וגם באירופה סקטור אמנם  .חשמל ממקורות שונים וחקלאות(

אנשים  2,111-, אולם תעשייה זו מעסיקה היום פחות מ(ETUC et al. 2007:85) פגע בטווח הבינוניזה צפוי להי

 . הנזקים לתעשייה הזו צפויים להיות שוליים ביחס לסך הגידול בתעסוקהו

לה בתחום ובימדינה מלתהפוך ישראל אם להיות ערך מוסף גדול יותר שימוש ברכבים חשמליים יכול ל

בתוך כמה להפוך  האם החזון של אגסי יתממש ישראל יכולשי אגסי. באמצעות חברת בטר פלייס, בראשות 

עם חדירה משמעותית של הראשונה בעולם עם רשת לאומית להטענת מכוניות חשמליות ולמדינה ם ישנ

 ניתן יהיה להפוך את ישראל למרכז מוביל של מחקר ופיתוח בתחום.ייתכן ומכוניות חשמליות. במקרה כזה 

בניגוד . יוביל לגידול במספר העובדיםגובר בתחבורה ציבורית על חשבון מכוניות פרטיות השימוש גם הסביר ש

הפוך שירות אשר יפעילו את השירות. כלומר ניתן לבעובדים צורך  יש רכבותבאוטובוסים ובלרכבים פרטיים, 

 15,111-כ 1112בשנת . א פורמלית לחלק מהכלכלה הפורמלית)נהיגה אישית( שעד כה בעצם היה עבודה ל

. הדוח של א. חפץ 30ת ישראלברכב ועבד 1,211-כ ועוד 29אנשים עבדו ברכבות קלות, אוטובוסים ורכבלים

מהנוסעים יעברו  22%כאשר  1112מהנוסעים מרכב פרטי לתחבורה ציבורית עד שנת  22%-ץ להסיט כיממל

 . (1112:221א. חפץ ) באוטובוסים ולהשתמש ברכבת והיתר ישתמש

וטובוסים למספר העובדים השינוי על התעסוקה בחנו את היחס בין מספר הא תכדי להעריך את השפע

31בשירותי האוטובוסים
 משרות השכירואת היחס בין מספר הק"מ שעברו נוסעים ברכבת ישראל למספר , 

כדי לעמוד ביעד  2,111-. על פי הדוח של א. חפץ יהיה צורך להגדיל את מצבת האוטובוסים ב32בשירותי הרכבת

מיליון ק"מ של נסיעה ברכב פרטי  21,141שסך הכל . הדוח מניח 1121-ביחס ל 21%-, גידול של כשהדוח מציב

סך הנסועה נניח ש ,מהנוסעים אשר יועברו לתחבורה הציבורית יוסטו לרכבת ישראל 22%-כיוון ש .ייחסכו

-את היקף הנסועה ברכבת במיליון ק"מ. מדובר בגידול משמעותי שיגדיל  2,212-המצטברת ברכבת תגדל ב

ייתכן כך ש 144%-גדלה הנסועה בכ 2222-1121בשנים  .שיחול בכל מקרה שנים, מעבר לגידול 22-ב 277.2%

למספר האוטובוסים ירד בהתמדה  משרות השכירשנים האחרונות היחס בין מספר ה 22-שגידול כזה אפשרי. ב

                                                      

29
 שלוש ספרות(. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. –מועסקים, לפי ענפי כלכלה נבחרים )ענפי משנה  - 1.1לוח  - 2..1סקר כוח אדם  
30

 http://www.rail.co.il/HE/About/Pages/about_ISR.aspx -אתר חברת רכבת ישראל  
31

 קבועים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : שירותי אוטובוסים בקווים11.1לוח  –( 1.22השנתון הסטטיסטי לישראל ) 
32

 : שירותי רכבת ישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה11.0לוח  –( 1.22השנתון הסטטיסטי לישראל ) 



 

 

41 

 

ברכבת לסך הקילומטרים  משרות השכירמספר היחס בין לאוטובוס. גם משרות  2.52-כעומד על  1121ובשנת 

 . של נסועה על כל מיליון ק"ממשרות  2.11-עמד על כ 1121-סעים ירד ובשעברו הנו

בין מספר  יםהנחנו שהיחסא' בתרחיש להערכת ההשפעה של השינויים על התעסוקה. בנינו שני תרחישים 

. בתרחיש השני, 1121השכיר יישארו זהים לשנת משרות מספר בין לברכבת הק"מ נסועה סך ו יםהאוטובוס

עבור רכבות.  11%-עבור אוטובוסים ו 21%-ים ירדו )כלומר התחבורה היבשתית תתייעל( בהנחנו שהמספר

סביר לצפות להמשך המגמה של התייעלות שהתרחשה בשנים  ,מצד אחד - קשה להעריך איזה תרחיש נכון

ת מצד שני, הגדל .33יש מקום רב להתייעלות ברכבת ישראל 1122-קודמות, בעיקר בהתחשב בכך שעל פי דוח מ

מספר הנוסעים בתחבורה הציבורית תדרוש לפתוח יותר קווים "לא כלכליים", כאשר לא לוקחים בחשבון את 

סים וקווים אלו יהיו פחות יעילים, ונראה למשל יותר אוטובשהתועלות הסביבתיות של השימוש בהם. סביר 

בעקבות אפילו יעלה.  יםאוטובוסמספר הל משרות השכירמספר היחסי בין שאינם מלאים, ולכן ייתכן ש

משרות שכיר.  2,212בתעשייה זו  .כלי רכב תואחזקתיקון  תהשינוי צפויה ירידה קלה במספר העובדים בתעשיי

משרות  1.1, כלומר נדרשות בממוצע 112134מיליון ק"מ בשנת  42,571במדינת ישראל סך הנסועה עמדה על 

מיליון  7,272של השפעת ההפחתה ובחנו את  התנשכיר למיליון ק"מ. הנחנו בשני התרחישים שהיחס לא יש

מהתרחישים צפוי גידול שעל פי כל אחד ומראות  1טבלה התוצאות מוצגות ב .נסועה הפרטיתשל ק"מ 

 שרות שכיר. מ 21,111-למשמעותי של קרוב 

 

 בתחום התחבורהצפויות : משרות שכיר חדשות 0טבלה 

שינוי  
 -סים ובאוטוב

0105 

שינוי ברכבת 
 -ישראל 
0105 

שינוי 
 -במכוניות 

0105 

גידול במספר 
 –משרות שכיר 

 'תרחיש א

גידול במספר 
 –משרות שכיר 

 'תרחיש ב

במספר  שינוי
 האוטובוסים

2,111   6,830 6,210 

של במיליון ק"מ  שינוי
 )נוסעים * ק"מ(נסועה 

 3,523.1  3,721 

 

2,212 

במיליון ק"מ  שינוי
נסועה של כלי רכב 

 פרטיים

  -7,173 -1,369 -1,369 

 1,520 9,182    סה"כ

 

יתרחשו יהיה צורך ביד מכוונת של הממשלה. ללא שתוארו בפרק הזה כל השינויים כדי שחשוב להבין ש

כו ימכוניות ימש ,אספקה של תחבורה ציבורית נאותה ועידוד פעיל של מכוניות יעילות יותר והקטנת הנסועה

מוסד שמואל נאמן של  דוח. נחלה הצלחה חלקית בתחום התחבורהעד כה המעורבות של הממשלה לזהם. 

                                                      

33
 TheMarkerדו"ח על רכבת ישראל: יותר מדי עובדים, פחות מדי יעילות.  -( 1.1.22..1אלי, א. )-בר 
34

 אומדן נסועה )קילומטרז'(, לפי סוג רכב. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 11.20לוח  –( 1.22השנתון הסטטיסטי לישראל ) 
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הסביבתיים הנחוצים בתחום התחבורה גילה שצעדים רבים נמצאים על סדר את כל הצעדים  1115שבחן בשנת 

קשה לעיתים לקדם החלטות מסבירים ש דוחעל. בוהיום או בשלבי דיון, אך רק צעדים מעטים בוצעו בפ

 . (1115רבי ’ג) שמעורבים בכל החלטהבעלי אינטרסים מנוגדים רובים המהגופים במהירות בשל 

 טכנולוגיות לפיתוח לאומית החליטה ממשלת ישראל על "תכנית 1121בשנת  קום לאופטימיות.בכל זאת יש מ

. התוכנית שואפת 35בתחום" ידע עתירות תעשיות ולחיזוק בתחבורה בנפט העולמי השימוש את המקטינות

אלטרנטיביים והנעה  ליצור בישראל מוקד ידע לתחליפי נפט, אשר כוללים מנועים יעילים יותר, דלקים

-. ההחלטה נובעת משיקולים סביבתיים, כלכליים וגיאו1111-1122לנושא בשנים ₪  2.2חשמלית ומקצה 

הונהג מיסוי ירוק בתחום  :תצעדים בולטים בשנים האחרונוהמדינה קידמה עוד מספר פוליטיים. מעבר לכך 

ת ו, הממשלה תמכה בתוכנית המכוני(OECD 2011) היבשתית שהשפיע על התנהגות הצרכניםהתחבורה 

הציג המשרד להגנת  1122ובדצמבר  של רכבת ישראלהמואץ פיתוח ה המשך תהליךבוהחשמלית של שי אגסי 

וממליצה בין השאר להרחיב  במגזר התחבורהת זיהום האוויר אשר מתמקדלצמצום הסביבה תוכנית לאומית 

נסיעת את ולעודד מעסיקים להפחית  שמזהמים פחותתוכנית לגריטת כלי רכב, לרכוש אוטובוסים את ה

התחבורה הציבורית שפרט לרכבות לא ניתן להתעלם מכך  ,. מצד שנילעבודה ם ברכבים פרטייםהעובדי

מספר מקומות הישיבה באוטובוסים כמעט ולא השתנה )עלייה  1121-ל 2251. בין השנים תבישראל לא מתפתח

המלצת ועדת טרכטנברג לשיפור התחבורה הציבורית לא עברו  .21%-( בעוד שהאוכלוסייה גדלה ב1.1%-של כ

 ( בשל מחלוקת בין משרד התחבורה ומשרד האוצר.1122)נכון לדצמבר  בממשלה

 

. בענפים אלו השיעור הגבוה ביותר של גזי חממה ענפי האנרגיה והתחבורה הם הענפים שפולטים את ,סיכוםל

וחייב להיות לה חלק ממשי בעיצוב מדיניות ירוקה יותר. כיוון שהענפים הללו , המעורבות של הממשלה גדולה

. תאיים על ענפים אלואינם חשופים כמעט לתחרות בינלאומית, אין חשש כבד שרגולציה סביבתית קשוחה 

שיפור משמעותי במקביל ל, המעבר לכלכלה בת קיימא טומן בתוכו הזדמנות להגדיל את התעסוקה יתרה מכך

  .ת הסביבהבאיכו

  

                                                      

35
כינון מאמץ לאומי לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק  - 2301החלטות ממשלה מספר  

ולוגיות המקטינות את השימוש תכנית לאומית לפיתוח טכנ - .162החלטת ממשלה מספר  ;.6.1.1.2תעשיות עתירות ידע בתחום. 

 .2.1.22..3העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום. 
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 המהפכה הטכנולוגית הבאה? –  IIIקבוצה 

אינם תלויים בדלקים מאובנים. זוהי שחשופים לתחרות בינלאומית וענפים כוללת את ההקבוצה השלישית 

קבוצה לא הומוגנית שכוללת ענפים מגוונים מתחום המחקר, הייצור המתקדם, שירותי התחבורה 

ענפים הרבים מ. בטווח הבינוני והארוך מהשינוי הכלכלי באופן עקיף ענפים אלו יושפעוהבינלאומיים ועוד. 

תלויים בייצור בסיסי וענף התרופות המתקדמים כך למשל ענפי הייצור , Iתלויים בענפים בקבוצה בקבוצה 

. נים בקבוצה זו ולא נוכל לתאר את כולם כמקשה אחתהבדלים בין הענפים השוהבשל תלוי בכימיקלים. 

ענפים אלו עתירי ידע סיבות: מכמה והמחקר והקלינטק התוכנה והמחקר בתחומי החלטנו להתמקד בפרק זה 

תלות נמוכה במיוחד בנפט ולכן ברור שאם הוא צפוי , לענף התוכנה IIIובכך מאפיינים את הענפים בקבוצה 

התוכנה כך, ענף  לע. נוסף הענפים יתרלגבי גם הדבר נכון אז כתוצאה מהמעבר לכלכלה בת קיימא להשתנות 

לבסוף, ענף הקלינטק צפוי לצמוח במהירות בשנים הקרובות אחד המשמעותיים בכלכלה הישראלית. הוא 

 ולכן חשוב לנתח את התהליכים שיובילו שינוי זה.

 

 המעבר לכלכלה ירוקה בעולם

 – תעשיית התקשוב,, המכונה גם (information and communication technology)טכנולוגיית המידע תעשיית 

, עצמההפחתת הפליטות בתעשייה קיימא: -בעקבות המעבר לכלכלה בת שינויים עיקרייםשלושה צפויה לעבור 

 והתפתחות של ענף הקלינטק.  כדי להפוך ענפים אחרים לסביבתיים יותר התקשובבענף שינוי 

. למרות 1117-בעולם ב פליטות גזי החממהמסך  1%-כלרק  היתה אחראית ית המידעתעשיית טכנולוגי

לכלכלה העולמית  התעשייה, שיעור הפליטות הנמוך והחשיבות של להוגדשהפליטות צפויות לגדול במהירות 

, באמצעות תמקד בקידום פתרונות אשר יפחיתו את הפליטות בענפים אחריםיבענף רוב המאמץ יובילו לכך ש

וירטואליות אשר פעולות לבצע יותר יהיה ניתן גיה . מעבר לכך, באמצעות טכנולוניצול יעיל יותר של אנרגיה

יכולות להפחית ש( video conferencing) וידאוועידות פיזיים, למשל מאפשרות הפחתה של השימוש במשאבים 

 .(Climate Group and GeSI 2008) משמעותי בסביבהלשיפור כך להביא באת הביקוש לטיסות מזהמות ו

פירט מגוון טכנולוגיות אשר דרושות כדי לשפר את היעילות מקיף על כלכלה דלת פחמן בעידן התעשייתי  דוח

האנרגטית, ביניהן: טכנולוגיות שיאפשרו מעקב אחר שימוש באנרגיה באמצעות חיישנים שונים )למשל 

רת ואינטגרציה בין מכשירים שונים, סטנדרטים שיאפשרו תקשופיתוח  ;באמצעות מוני חשמל דיגיטליים(

לכבות מכשירים גם מחוץ מרחוק )כך לדוגמא בבית החכם ניתן יהיה  וניהולומעבר של המידע בזמן אמת 

יובילו לניצול נכון של אנרגיה במכשירים )למשל במנועים של מכונות שאוטומציות ואופטימיזאציות  ;(לבית

ת מידע גאמצעים להצו ;אוטומטית כאשר אין בהם צורך(בו יכלמשימה ואף  םאת עצמיתאימו שונות אשר 

 Climate) (עירוניותתחבורה  כולל ייעול של מערכותסימולציות מראש כדי לתכנן תהליכים יעילים ) וביצוע

Group and GeSI 2008). 

היא כנראה הדוגמא הטובה ביותר  ,(smart gridרשת חשמל חכמה )מכונה ה ת,מערכת החשמל העתידי

של מידע  סטרי-מעבר דולרשת חשמלית דיגיטלית היא חכמה רשת  התקשוב.לשיפורים שיכול לאפשר סקטור 
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, אשר מספקת נתונים מדויקים אודות השימוש בחשמל ואף יכולה להתאים את עצמה להתנהגות וחשמל

ל, הגברה של האמינות ושקיפות הרשת ביזור של רשת החשמ מאפשרתהרשת  הצרכנים ולאספקת החשמל.

אינן חזון תיאורטי כבר רשתות אלו וניהול של השימוש בחשמל בצורה אופטימלית בתגובה להיצע וביקוש. 

חוק אמריקאי אשר הביע תמיכה ברשתות עבר  1117-. בארצות הברית משקיעה מאמצים רבים בפיתוחםו

 1112-טנדרטים ולהשקעה ביוזמות של רשתות חשמל. בחשמל חכמות, והסמיך גוף לקידום הנושא, להגדרת ס

. ההשקעה שהתקבלה מיליארד דולר במודרניזציה של רשתות חשמל 2.4במה הודיע על השקעת וממשל א

אי הוגדרה על ידי האחראי על שינוי אקלים בממשל כהשקעה הגדולה ביותר  במסגרת תוכנית התמריצים,

שואפת לשמור ציוד אלקטרוני וטכנולוגיות מידע, אשר מתמחה ב ,בריטניהגם . 36פעם ברשתות חשמל חכמות

במיוחד במכשירים לניהול צריכת חשמל ופלסטיקה אלקטרונית. בריטניה הציבה בענף זה, על יתרון תחרותי 

. כמו כן, המדינה 1121( עד carbon neutralמבחינת פחמן ) ניטרליותיעד שמערכות המידע של הממשלה יהיו 

 BIS and) , מחשוב שריגי ועודאינטליגנטייםה ת עסקיות בתחומים מתפתחים של אמצעי תחבורתומכת ביוזמו

DECC 2009:47–49). 

סביבה, המכונה  טכנולוגיותלצפות להתפתחות של ענף חדש של ניתן , תקשובמעבר לשינויים שיקדם ענף ה

במובן הרחב ביותר של המילה ניתן לייחס כמעט כל התפתחות  .הקלינטקלענף יחידה אין הגדרה  קלינטק.

סביבתית לקלינטק, לעומת זאת לעיתים ניתן דגש במושג רק לטכנולוגיות חדשות אשר זוכות להשקעה מצד 

טכנולוגיות ומוצרים של  לפיתוחאנחנו נעזר בהגדרה צרה יחסית של המושג ונתייחס רק  קרנות הון סיכון.

בקבוצה הקלינטק ענף ם רק את פיתוח הטכנולוגיה, סביר לכלול את כאשר בוחני ו לשיפור סביבתי.אשר יוביל

כיוון שבדומה לפיתוח בתחום ההיי טק גם הפיתוח בקלינטק אינו תלוי בפחמן או נפט,  הנוכחית של הענפים,

נרגיה סולארית להפיק אמחקר ופיתוח במטרה תחרותי ויכול להתרחש ברחבי העולם. כך בהחלט אבל הוא 

בהגדרה שלנו של קלינטק, ואכן השקעה כזאת אינה תלויה בפחמן רב ויכולה להתרחש בכל  ייכלל יעילה

להגדרה ולקבוצת הענפים הקמה ותחזוקה של חוות סולאריות אינן מתאימות העולם. לעומת זאת, ייצור, 

 .הנוכחית

ל עשהמהפכה תתבסס צופה  דוחה. חדשהולוגית הקלינטק יהווה בסיס למהפכה טכנ ,'לינץ מרילשל  דוחעל פי 

הפקת אנרגיה מתחדשת, אמצעים לאגירת אנרגיה, רכבים אלקטרוניים , טכנולוגיה-ננוהנדסה גנטית, 

כיום  תלוי בהשקעה של קרנות הון סיכון. והתייעלות אנרגטית. הקלינטק עדיין נמצא בשלב ראשוני ולכן

השקעה בקלינטק  שבניגוד להיי טק,מפני לפרויקטים של קלינטק מתקשות להשיג מימון רבות חברות 

גבוהה בתחום ההשקעה הראשונית הדרושה  ,ן. יתר על כשנים 21-יותר מלאחר לעיתים קרובות רק משתלמת 

בעיה נוספת בתחום הקלינטק היא שכמו כל טכנולוגיה  .(Milunovich and Rasco 2008)בהרבה מענף ההיי טק 

 spilloverמידע שהן יגלו יתפשט לחברות אחרות וכך ההשקעה שלהן לא תשתלם )חדשה חברות חוששות שה

effect .) 

לקידום תעשיית באופן בלעדי על השוק הפרטי, מדינות פועלות באופן אקטיבי כיוון שלא ניתן להסתמך 

היווה הזדמנות  1115-. באופן אירוני, המשבר הכלכלי שהחל ב(1115רונן  ;1121ושותפים  אילון) הקלינטק

                                                      

36
 Lehmann, E. (27.10.2009) - Obama Admin Invests $3.4B in 'Smart Grid' Projects. New York Times. 
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רוב הכסף הועבר הירוקה, וברחבי העולם. במסגרת תוכניות תמריצים שונות הוקצו כספים רבים לתעשייה 

 21-רד דולר במיליא 221.2-. סך הכל הוקצו בתוכנית התמריצים כ(Ernst and Young 2011) 1122-1121בשנים 

נטק. לא סביר לצפות להשקעה ישיעור ניכר מהסכום הועבר לתעשיית הקל , כאשרמדינות לנושאים סביבתיים

דומה בשנים הקרובות ולכן יהיה מעניין לראות אם תעשיית הקלינטק תצליח לגייס השקעות מספיקות 

 מהשוק הפרטי כדי להמשיך לצמוח. 

  

 המעבר לכלכלה ירוקה בישראל

מסכם את ה 2תרשים הוא ענף התוכנה והמחקר, כפי שניתן לראות ב  IIIל, הענף הדומיננטי בקבוצהבישרא

משוק העבודה  4.1%-, כמשרות שכיר 212,111-ככולל ענף ה. מספר משרות השכיר בכל אחד מהענפים בקבוצה

הענפים הכלולים במחקר זה, רק בשני ענפים  21מבין  .והעובדים בתוכו זוכים לשכר גבוה במיוחד הישראלי

זוכים לשכר גבוה יחסית ובהם   IIIגם ענפים אחרים בקבוצההשכר גבוה יותר )ענפי החשמל והמים והכרייה(. 

 21.2%-לכ 1117היה אחראי בשנת  ICT-ענף ה על פי הלמ"ס. והציוד לבקרה ולפיקוחענף התרופות, המכונות 

אין זה מקרי שענף ההיי טק מכונה  ,אלוהמכל הסיבות . (1115גולדשמידט ) מכלל הייצוא 12.1%-ומהתמ"ג 

 לעיתים קרובות "קטר הצמיחה של המשק". 

 

  IIIמשרות שכיר בענפים בקבוצה : 5תרשים 

 

סמכת ברובה על השוק הפרטי ומכוונת לשוק הבינלאומי כפי נ ,טכנולוגיית המידע היא דינאמית מאדתעשיית 

סביר להניח כאשר הביקוש למוצרים סביבתיים עולה, . בענף זה שאנו לומדים משיעור הייצוא הגבוה

1.82עור  , נעליים  

תרופות  
11.37 

מכונות וציוד  
18.78 

,  ציוד לבקרה ולפיקוח
וציוד רפואי ומדעי   

34.64 

ייצור ותיקון של 
מטוסים וכלי  , ספינות

16.25הובלה אחרים     

שירותי תחבורה  
40.55אחרים   

תכנה ומחקר   
120.80 
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בינלאומיות הרבות הולהתאים את עצמה. גם החברות בשוק  לכךתדע לזהות את האיתותים תעשייה הש

העולמי יתאימו את כישוריהם לצרכי השוק שפועלות בישראל יכולות להבטיח שעובדי התעשייה המקומית 

בין , כיוון התעשייהייצור מוצרים שיהיו רלוונטיים לתעשייה הירוקה. עדיין, למדינה יש השפעה על ויתמקדו ב

 זנק. באמצעות קידום פרויקטים מקומיים והשקעה בקרנות ההשאר 

המידע המקומית לפתח התמחות טכנולוגיית יכול לעודד את תעשיית  פיתוח רשת חשמל חכמה ,לדוגמא

שבע חברות הכולל  מיוחדלמאגד ₪ מיליון  71. לאחרונה הודיע המדען הראשי על הזרמת במוצרים ירוקים

ית חדשה של המשרד ותוכנ לפיתוח רשת חשמל חכמה ,וכן מדענים ממספר אוניברסיטאות ,הפועלות בישראל

הפיכת כל הרשת לחכמה תדרוש  .להגנת הסביבה להפחתת זיהום האוויר קוראת להשקעה נוספת בתחום

אך בכל מקרה ישראל יכולה  בשלבים, ולכן מומלץ לבצע את הפרויקט יםדולר ידרכנראה השקעה של מיליא

נאמן ממליץ  שמואל להפוך לחלוצה בתחום בזכות היותה אי אנרגטי והובלתה בעולם בתחום התקשוב. מוסד

. המלצה כזאת 37יהיו מעורבים בהפיכת הרשת לחכמהשאנשי תקשוב, אשר בדרך כלל אינם עוסקים באנרגיה, 

בשנים בעולם פוי לצמוח באופן דרמטי תאפשר לאנשי תעשיית ההיי טק לזכות בהתמחות בתחום שצ

 היא באמצעות עידוד מחקר ופיתוח והשקעה בחברות הזנק דרך נוספת לעודד את ענף התקשובהקרובות. 

, יינתן יתרון במסגרת ההיי טק ראוי שכאשר המדינה בוחרת באילו תחומים להשקיע .אפ(-)סטארט

 גזי חממה כפי שהוסבר בחלק הקודם.  להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות שיתרמולטכנולוגיות 

לכלכלה בת קיימא, אינו יכול להסתפק בפיתוח טכנולוגיות עזר להתייעלות אנרגטית, וחייב להיות  המעבר

בישראל בשנים האחרונות של ענף הקלינטק שיפתח טכנולוגיות ירוקות באופן ישיר.  קידוםעמוק יותר ולכלול 

מדינה לכמו כן,  .טיפול במיםהתחדשות והמבעיקר בתחום האנרגיה  ,גוברת ההשקעה בטכנולוגיה סביבתית

 אנרגיה. וסוללות לאגירת ביולוגי -להתמחות בפיתוח זנים חדשים של דלק פוטנציאל

דירה של ענף ההיי טק בשנות להפוך לענף מוביל בדומה לצמיחה הארבים מקווים שתעשיית הקלינטק תוכל 

. בעוד 2224ניתן לראות את הצמיחה המהירה של מספר משרות השכיר בענף התקשוב מאז  21תרשים ב. 21-ה

. 1111כמעט ונפסקה בשנת מכלל המשרות במשק , העלייה בשיעור המשרות לגדולשמספר המשרות המשיך 

, לפני משבר 1111נותר זהה לשיעור בשנת  ,1117כן, שיעור התמ"ג של ענף זה מכלל התמ"ג במשק בשנת כמו 

 ינטק יוכל לפצות על האטה זו. לקום. ייתכן שענף הק-הדוט

 

                                                      

37
דיון פורום האנרגיה של מוסד שמואל נאמן, הטכניון. רשת חשמל חכמה. סיכום והמלצות  –( .1.2גולדרט )טל גרוסמן, גרשון ו 

1.2.1.2. 
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0552-010038: מספר העובדים בענף התקשוב בשנים 01תרשים 
 

  

 ,2,111-מספר העובדים עומד על כ ,על פי חברת נישהבשלב זה מעטים העובדים בתעשיית הקלינטק המקומית. 

למרות  (.IIנכללו בקבוצה )שבמחקר זה ירה זו רחבה מאד וכוללת למשל גם עובדים של תחנות כוח אך ספ

הוא תעשייה זו  לעובדיאיתות בולט לביקוש של השוק נה אין ספק שהיא צומחת במהירות. שהתעשייה קט

 .קס להקים מכללה שתוקדש להכשרת עובדים למשרות בקלינטקיהחלטה של חברת מטרה

. סקר מעודכן הראה ששליש מהחברות עוסקות בתחום המים, כיום פועלות בישראל מאות חברות קלינטק

החברות מעסיקות מ 21% שליש נוסף בתחום האנרגיה הסולארית והיתר במגוון תחומים נוספים. על פי הסקר

רוב כי עובדים. עוד עולה  21-והיתר מעסיקות פחות מ יםדבעו 21-211מעסיקות  25%עובדים,  211מעל 

, כלומר הן עונות על ההגדרה הצרה של מבוססת על פיתוח טכנולוגיה באופן ישיר של החברותהפעילות 

 . 39קלינטק, בה אנו נעזרים במאמר

לכלה בת קיימא ייעשה באמצעות השוק הפרטי, ענף הקלינטק הצעיר בעוד שבענף ההיי טק רוב המעבר לכ

בשנים האחרונות נערכו מספר צעדים קונקרטיים לקידום תעשיית זקוק למעורבות ממשלתית רבה יותר. 

 ,ינטקלפיתוח בתעשיית הקבק מלגות למחקר ולתמוך יהממשלה החליטה מספר פעמים להענ. הקלינטק

מרכז טכנולוגי  מתלהק 1115-החלטה מבו 40פיתוח טכנולוגיית משק המים בישראלל 1111-לדוגמא בהחלטה מ

מעבר לתוכניות מיוחדות, פרויקטים של קלינטק מתוקצבים באופן קבוע על ידי  .41לאנרגיה מתחדשת בנגב

במטרה  1117שהוקמה בשנת קרן ההזנק בין השאר במסגרת  ,המדע הראשי במשרד התמ"ת ומשרד התשתיות

 ., פיתוח וייזום בתחום הקלינטקחקרלקדם מ

                                                      

38
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40
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כאמור, ענף עדיין נמוכה. בקלינטק ההשקעה העוסקים בתחום מסכימים שלמרות הצעדים החיוביים הללו, 

הקלינטק צעיר מענף ההיי טק, וזקוק להשקעות גדולות יותר שמשתלמות בטווח ארוך יותר, ולכן חברות בענף 

מון נוסף יהעיקרי של חברות הקלינטק הישראליות הוא גיוס ממתקשות למצוא מימון בשוק הפרטי. הקושי 

קשיים בהשגת גילתה בתחום מומחים  21של  ועדה. 42והקושי השני הוא גיוס לקוחות גדולים בשוק הגלובלי

. 43להגדיל את ההשקעה הממשלתיתוהמליצה  ,בשלב הוכחת יכולתבעיקר  ,מימון והשקעה ראשונית

קציב המדען הראשי שמוקדש לקלינטק הן במשרד התמ"ת והן במשרד המלצות באות על רקע ירידה בתה

ל המדען הראשי במשרד התמ"ת הקלינטק ש ת, בשנים אלו המענקים לתעשיי1111-1115התשתיות בשנים 

אין ספק שישראל צריכה להגדיל את . (1115רונן ) מסך ההשקעה בפרויקטים טכנולוגיים 1.22%רק  היוו

 שיוכל בעתיד להגדיל את התפוקה והתעסוקה. פיתוח בקלינטק כדי לפתח במדינה בסיס למחקר ו ההשקעה

יצירת ביקוש לטכנולוגיות  ,הן קידום תקינה חדשה לסטנדרטים ירוקים הקלינטקהמלצות נוספות שעלו בענף 

. המלצות אלו חשובות, (2010ושותפים  אילון) בפרויקטים ירוקיםתעשייה המקומית ירוקות ומתן העדפה ל

 דשותלאנרגיות מתחכך למשל באוסטרליה עולה חשש שאם לא יהיה ביקוש של המדינה  .ומקובלות גם בעולם

עיקר סביר להניח שאולם, . (ACF and ACTU 2008:21) בתחום זה יעדיפו להתמקם במדינות אחרות חברות

 1115-בים. כבר טמון בייצוא ולא בביקוש פנימי למוצרפוטנציאל הצמיחה של ענף הקלינטק, בדומה להייטק, 

לכן יש חשיבות רבה גם להמלצות . (1115רונן ) ד דולררנאמד במעל מיליאשל התעשייה ייצוא השנתי ההיקף 

ערבויות הענקת כוללות וקלינטק הלאומית של חברות נמיחה ביצבשממוקדות של מוסד שמואל נאמן הועדה 

הסכמים בינלאומיים לאישורי קידום ממשלתי בגישה למכרזי ענק וסיוע מדינה לפרויקטים ראשונים בחו"ל, 

האחרונה שעולה וחשובה לא פחות היא שיש להכשיר כוח אדם מתאים לקלינטק, בעיקר ההמלצה  .44תקינה

בענף שליש מהחברות . כבר היום כשענף הקלינטק קטן יחסית, ( 2010:10ושותפים )אילון בתחום האנרגיה

 . 45בגיוס כוח אדם בעל כישורים מתאימיםעל קושי  מדווחות

היי טק הישראלי תורם רבות למשק, אך ייתכן שהאפשרות שלו להמשיך להוביל את ענף האין ספק ש, לסיכום

כדי להבטיח צמיחה . כקטר צמיחה יחיד בטווח הארוךניתן לבנות עליו שלא ו המשק הגיעה למיצוי מסוים

ענף הקלינטק. משרד  וקידוםעתידית של ענף ההיי טק נחוצים שני צעדים: התאמת הענף לכלכלה בת קיימא 

ושר התמ"ת לשעבר בנימין בן אליעזר ציין בחזונו לעתיד של המעבר לכלכלה ירוקה התמ"ת מודע לפוטנציאל 

. על 46ההיי טק שיש לזהות ענפים בעלי פוטנציאל גידול משמעותי ולהתמקד בטכנולוגיות סביבתיות נקיות

טכנולוגיות בתחום ייעול בטק שמתמקדות המדינה לפעול בהתאם לחזון זה, לקדם השקעה בחברות היי 

להקל על הייצוא של חברות  ,האנרגיה, להגדיל את ההשקעה בקלינטק, ליצור ביקוש מקומי למוצרים ירוקים

  הקלינטק ולבסוף לדאוג למיומנות של כוח האדם הנחוץ.
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 השינוי הכלכליהשפעה עקיפה וארוכת טווח של  – IVקבוצה 

בדלקים ואינם תלויים  בינלאומיתחשופים לתחרות שאינם  ענפיםהכוללת שבה נדון, האחרונה  הקבוצה

. כגון חינוך ובריאות מאובנים, מאופיינת בענפי שירותים שונים, עם דגש על שירותים ציבוריים שאינם ניידים

קיימא, אך בפועל גם ענפים אלו יושפעו משתי -מהמעבר לכלכלה בתכמעט ולא יושפעו שירותים אלו  ,לכאורה

באופן אחראים ישירות בדלקים מאובנים סיבות. ראשית, במקרים מסוימים גם ענפים אשר אינם תלויים 

בו נתמקד בחלק הראשון של  עקיף לזיהום משמעותי של הסביבה, והדוגמא הבולטת ביותר היא ענף הפסולת

ם שאינם מזהמים בטווח הארוך כאשר כל הכלכלה תהפוך לירוקה יותר גם ענפים אחרי ,מעבר לכך .פרק זה

העסקיים שמשרתים ענפים רבים במשק, בהם יאלצו להתחשב בשיקולים סביבתיים, וביניהם השירותים 

 .נתמקד בחלק השני של הפרק

 

 המעבר לכלכלה ירוקה בעולם

 פסולת ענף ה

פליטות רבות של פחמן דו חמצני, אך עדיין אחראי לזיהום: הענף ענף הפסולת אינו אחראי באופן ישיר על 

לפליטות רבות בשל התלות של באופן עקיף  אמביהוא פולט מתאן רב אשר תורם להתחממות כדור הארץ, 

מהקשר בין הפסולת לשימוש הגובר במשאבים מתכלים בתחבורה יבשתית ולבסוף לא ניתן להתעלם הענף 

יצירת קשר הדוק בין הרכבת המוצר, שיווקו, השימוש בו והפיכתו לפסולת אשר מרכיבים את הפסולת. 

(. המטרה של ניתוח כזה הוא התייחסות רחבה life cycle analysisמקובלת בניתוח מחזור החיים של המוצר )

לכל ההשפעות הסביבתיות של מוצר, בצורה הוליסטית. כך לדוגמא, אם מכוניות חשמלית דורשת פחות נפט 

ייתכן  שעליו היא פועלת מתבסס על פחמן,תה, אך ייצור המכוניות מתבסס על אנרגיה רבה, והחשמל בהפעל

נועדה להראות שמכוניות חשמליות פוגעות  לאשהיא אינה סביבתית יותר ממכונית ממוצעת. כמובן שהדוגמא 

הניתוח כאשר בסביבה אלא שאסור לבודד את הניתוח הסביבתי רק לשלב אחד במחזור החיים של המוצר. 

כיוון שהיא השלב האחרון של כמעט כל מוצר  במיוחדמתייחס לכלל מחזור החיים, פסולת נעשית חשובה 

 צריכה. 

בשנות התשעים החלו מדינות כבר . במאמרהשינויים בענף הפסולת אינם חדשים כמו בחלק מהענפים שתוארו 

הפחתת הייצור : חשיבות יורדבסדר  בפסולתלטיפול סביבתי יותר עיקריים אירופה לקדם ארבעה עקרונות 

( recycleמחזור של פסולת )(, reuseשימוש מחדש במוצרים )(, reduceמראש כדי להפחית את כמות הפסולת )

רגולציה מקומית של מדינות אירופאיות . בזכות (recoverהשבה של פסולת לאנרגיה באמצעות שריפה )ו

 בטיפול בפסולת. בעשור האחרון התקדמות משמעותיתחלה אירופי, רשמיות של האיחוד ה דירקטיבותובזכות 

חלה ירידה של  1112-ל 1112, ובין 2225-1117בשנים  21%-ל 17%-שיעור מחזור פסולת אריזות באנגליה עלה מ

. מדינות האיחוד האירופי כבר הצליחו לצמצם את פליטות גזי (DEFRA 2007) בכמות הפסולת המוטמנת 2%

 . (EEA 2011) בזכות מדיניות לשיפור הטיפול בפסולת ביתית מוצקה CO2eמיליון  45-החממה ב
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בריטניה  .ממשלות ממשיכות לקדם שינויים בענף הפסולתה ואינה מספיק ההתקדמות בשנים האחרונות

ובכל מקרה לא יפחת  1124-יעלה בשמונה פאונד בהסטנדרטי שהיטל ההטמנה  1121למשל הודיעה בתקציב 

היא תשים דגש רב יותר על הפחתת המדינה גם הודיעה ש. (Treasury 2010:105) פאונד בעתיד 51-מתחת ל

, וכן לנתק את הקשר בין צמיחה כלכלית לעלייה בכמות הפסולתכדי ייצור הפסולת ושימוש מחדש במוצרים 

גם קבעה יעדים קונקרטיים להעלאת שיעורי המחזור והשבת אנרגיה מפסולת. תוכניות עתידיות יצטרכו 

הכריז ממשל אובמה  פסולת אלקטרונית.בים, ובעיקר יותר נפוצפסולת שנעשים להתחשב בסוגים חדשים של 

אסטרטגית לניהול מוצרים אלקטרוניים לאורך מחזור החיים של המוצר. התוכנית על תוכנית  1122ביולי 

, הובלה של וטיפול נכון במוצרים בסוף דרכםמציעה תמריצים למחקר ופיתוח של יצירת מוצרים ירוקים יותר 

פסולת אלקטרונית מחוץ  סולת אלקטרונית והפחתת נזק מייצואומחזור פ הממשל הפדרלי בשימוש מחדש

את מספר העבודות הירוקות  לארה"ב. על פי התוכנית הגברת הייצור מחדש והמחזור של הפסולת יגדילו

 . (Interagency Task Force on Electronics Stewardship 2011) בארה"ב

הגיעו לאותה כולם כמעט התעסוקה ומאמרים רבים בחנו את ההשפעה של שינויים בטיפול בפסולת על 

כך למשל מחקר . (Cascadia 2009) את מספר העובדים במדינהיגדיל מסקנה: מחזור פסולת במקום הטמנתה 

 שהדירקטיבהאירופית שמחייבת מחזור ושימוש מחדש באריזות העריך  דירקטיבהמקיף על ההשפעה של 

 ECOLAS and PIRA) מקומות עבודה עקיפים 21,111ועוד  EU15-מקומות עבודה ישירים ב 21,111-יצרה כ

נוסף . מחקר (Andrews et al. 2000) 27,411-ב החדשיםהמשרות את מספר  מחקר אחר העריך .(2005

מקומות עבודה, בעוד שמחזור  1.2קליפורניה הגיע למסקנה שהטמנת אלף טון פסולת יוצרים שהתמקד ב

 .(Goldman and Ogishi 2001) עבודות 4.7כמות זהה ייצור 

כוח  בכלל הוא ענף עתיר אחד ההסברים העיקריים למספר מקומות העבודה הגבוה יותר הוא שענף הפסולת

כוח אדם רב יותר למיון הפסולת )כאשר היא אינה ממחזרים פסולת במקום להטמין אותה נדרש  רכאשאדם. 

. לכאורה התעסוקה הרבה (Access Economics 2009) מופרדת במקור( או לאיסוף שלה )כאשר היא מופרדת(

לפסולת הנאספת יש ערך כלכלי, וניתן להשתמש בפועל יותר מושגת במחיר של עלויות גבוהות יותר למשק, אך 

מפעל שיתבסס על חומר גלם שנוצר ממחזור במקום על חומר גלם כך . טבעיחומר גלם להתבסס על בה במקום 

 ייצור בצורה עקיפה מקומות עבודה ולא עתירי כוח אדם(שנאסף בענפי הכרייה והייצור )ענפים עתירי הון 

 . רבים יותר

 

 עסקייםהשירותים ענף ה

האמצעים לשיפור סביבתי ודרישות הרגולטורים משתנים במהירות מכמה סיבות: תגליות מדעיות חדשות 

מעידות שיש צורך להקשיח או להגמיש את הרגולציה )למשל בשנים האחרונות התברר שיש צורך לפעול ביתר 

עולה האופטימלית נחישות למניעת התחממות מוגזמת של כדור הארץ(, התפתחויות טכנולוגיות משנות את הפ

של עסקים )למשל בתחום ייצור החשמל ואספקת אנרגיה לרכב( וכן התפתחויות פוליטיות יוצרות שינויים 

תכופים ברגולציה האזורית, הלאומית והבינלאומית )כך לדוגמא, סביר להניח שאם אל גור היה נבחר לנשיא 

לכן, אין זה מפתיע שפירמות זקוקות לייעוץ ארה"ב, המדינה היתה מנהיגה מדיניות סביבתית קשוחה יותר(. 

 חיצוני כאשר הן מקדמות פרויקטים סביבתיים וניתן לצפות לצמיחה בשירותים הסביבתיים הירוקים. 
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בין השאר יגבר הביקוש ליועצים אסטרטגיים שיעזרו לחברות להפוך לירוקות יותר, לאנשי פיננסים 

יעסקו בדיווח סביבתי אשר פירמות יחויבו לספק על פי שמתמחים במימון תעשיית הקלינטק, למשפטנים ש

פליטות. אחד היתרים להחוק וכן לכלכלנים שיעזרו לחברות להתמודד עם המכניזמים החדשים למסחר ב

התחומים העיקריים שבו צפוי גידול בתעסוקה הוא שירותים עסקיים בתחום האנרגיה. השירותים כוללים 

 . (ETUC et al. 2007:71) של חברה וביקורות אנרגטיותחוזים לשיפור היעילות האנרגטית 

ע בטווח הארוך, כצעד משלים לשינויים הכלכליים שיעברו תחום השירותים העסקיים צפוי להיות מושפ

החופשי כמענה צפויה להתרחש בשוק פעילות ההענפים השונים שתוארו במאמר עד כה. למרות שעיקר 

לביקוש של פירמות פרטיות, גם בתחום זה יש פעילות מצומצמת של המדינה לקידום מעבר אופטימלי לכלכלה 

היתרים ע שהוא מתכוון לעודד מעורבות של פירמות במנגנוני מסחר בבת קיימא. הממשל הבריטי הודי

דוח . (BIS and DECC 2009)מציבים הזדמנות לצמיחה לכלכלה הבריטית אשר מתמחה בפיננסים ה ,פליטותל

לפחות עיקריים, מתוכם חלקים  22-על תעסוקה ירוקה בקליפורניה, חילק את ליבת הכלכלה הירוקה ל

. על פי הדו"ח ענף : מחקר ושתדלנות, השקעה ופיננסים ושירותים עסקייםIVשלושה שייכים לקבוצה 

השירותים העסקיים הירוקים הוא קטן ומעסיק מעט אנשים יחסית, אך גדל במהירות, ומספר העובדים בו 

 .(Next 10 2009)ידול של כלל העובדים בקליפורניה גדל בקצב הגבוה פי שלוש משיעור הג

 

 המעבר לכלכלה ירוקה בישראל

. כפי שניתן לראות, 22תרשים ב מפורטיםומספר משרות השכיר בהם   IVהענפים המרכיבים את קבוצה

היא כוללת מעט ענפים בתחום בדומה לקבוצה השלישית שתוארה בפרק הקודם, גם קבוצה זו הטרוגנית. 

שרוב בשוק הפרטי והציבורי. סביר  םרכבת מענפי השירותיבתחום המסחר ועיקר הקבוצה מו םהייצור, ענפי

קבוצה ענפים בההענפים בקבוצה יושפעו בסופו של דבר מהמעבר לכלכלה בת קיימא, אך בטווחי זמן שונים. 

IV מיליון משרות שכיר,  1.1-כבישראל, ענפים אלו אחראים ל את מספר העובדים הגדול ביותר מעסיקים

רותים העסקיים רלוונטי במיוחד בישראל בשל י. דיון בענפי הפסולת והשמסך המשרות במשק 72.24%

 השינויים שענפים אלו עברו בשנים האחרונות.
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 IV: משרות שכיר בענפים בקבוצה 00תרשים 

 

 פסולתענף ה

כיוון שישראל מפגרת אחרי רוב  , הןשינוי משמעותי ביותר בתקופה הקרובה בישראלצפוי תחום הפסולת ב

בשנים האחרונות רפורמות מקדם כיוון שהמשרד להגנת הסביבה הן מדינות המערב בתחום הטיפול בפסולת ו

הועברה תר הפסולת ויבישראל הביתית  מהפסולת 24%-כמוחזרה  1112חיקות לכת בתחום. בשנת מר

מהפסולת עוברת מחזור ורק  41%-כ ובאירופה 24%47"ב שיעור המחזור עמד על בארה ,לעומת זאת להטמנה.

. 48להטמנה )יתר הפסולת שעוברת טיפול נשרפת וחלקה מנוצלת להשבת אנרגיה(מהפסולת מועברת  25%

ביחס לאמצעים אחרים לטיפול גזי חממה יותר מזהמת את הסביבה ופולטת ההטמנה הרבה של פסולת 

 של מבעיה סובלת בישראל הטמנת פסולת חמורה במיוחד כיוון שהמדינה .(1115:22אוסטרובסקי ) בפסולת

נפח  1112-אב לטיפול בפסולת מוצקה שפורסמה ב-גבוהה. על פי תוכנית אוכלוסייה וצפיפות בשטחים מחסור

הדוח של  .(1112:12-11 ושותפים סבדרלוב) 1121-1122הקיימים ימוצה בשנים  ההטמנה הכולל באתרים

בישראל: מחזור, ניצול פסולת של פסולת חמישה אמצעים יובילו להפחתת פליטות גזי החממה מציע מקנזי 

שנוצר הפסולת, שריפת שאריות פסולת במקום הטמנתם ושימוש בגז הפקת חשמל באמצעות לדישון, 

 . (1112:74מקנזי ) מהפסולת לצרכים תעשייתיים

ויצרנים . על פי החוק יחויבו יבואנים בכנסת את חוק האריזות 1122העביר בשנת להגנת הסביבה המשרד 

ויעלה  1122-ב 21%שיעור מוגדר של האריזות. יעד המחזור הכולל של אריזות עומד על מקומיים למחזר 

                                                      

47
 Environmental Protection Agency - Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United States: Facts and 

Figures for 2010. 
48

 Euro Stat - Municipal Waste Generation and Treatment, by Type of Treatment Method. 

22.69 
4.01 

382.53 

29.15 

158.13 

56.38 

64.40 

33.57 

21.56 

6.67 
375.47 116.61 

424.39 

319.21 

71.34 22.47 
42.04 

 דפוס והוצאה לאור

 מכוניות ואופנועים

 מסחר סיטוני וקמעוני

 אחזקה ותיקון של כלי רכב

 שירותי אירוח ואוכל

 שירותי תקשורת ודואר

   מוסדות פיננסיים

 ביטוח וקופות גמל

 ניידי-פעילויות בנכסי דלא

 ציוד וטובין, השכרה של מכונות

 שירותים עסקיים אחרים

 שירותים ציבוריים  

 שירותי חינוך  
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ך להיות החוק מיישם למעשה את עיקרון "המזהם משלם" לפיו יצרן המוצר צרי .1122-ב 11%בהדרגה עד 

כך, העלה המשרד להגנת הסביבה את היטל  לעאחראי על חיי המוצר לכל אורכם כולל הזיהום. נוסף 

אושרה העלאה הדרגתית של היטל  1121בסוף . יש לשלם על כל טון של פסולת מוטמנתההטמנה, מס שאותו 

הנזקים הסביבתיים של למעשה, היטל ההטמנה מתמחר את . 1122-ש"ח ב 21ש"ח לטון עד  21-ההטמנה מ

שיש למחיר ממשי  ,שאינן נלקחות בחשבוןחיצוניות  ובכך הופך את הנזקים האלו מהשפעות הטמנת פסולת

בזכות היטל ההטמנה המחזור הופך למשתלם יותר. צעד שלישי שמקדם המשרד להגנת  להתחשב בו. כך,

ת אורגנית לפסולת יבשה מאפשרת הסביבה הוא תוכנית הפרדה במקור של פסולת. הפרדה במקור בין פסול

כחלק וכתוצאה יכולה להגדיל את שיעור המחזור.  מרי גלם איכותיים יותר למחזור או לדישוןואיסוף ח

רשויות מקומיות שנכנסו לתהליך  22-למיליון ש"ח  221בסך מהתוכנית המשרד להגנת הסביבה העניק תמיכה 

 .של הפרדה במקור

שיעור המחזור יגדל. על כן שוהקרוב בעתיד ל הרפורמה בטיפול בפסולת שניתן לצפות שנראה את ההשפעה 

כפי שנבחן במחקר קודם של מרכז מאקרו  ,חשוב לבחון את ההשפעה של שינוי כזה על התעסוקה במדינה

תפוקה וכך לקח בחשבון גם שינויים עקיפים במשק. על פי -. המחקר התבסס על לוחות תשומה1121בסוף 

( FTEהשוות ערך למשרות מלאות )חדשות משרות  2.44-של פסולת ממוחזרת יוצרים כטון  2,111המחקר 

 . (1121לוי ) ביחס להטמנת פסולת

שהפסולת הנחנו . ראשית, שעליו הוא התבססלעדכן חלק מההנחות  החלטנושנה לאחר פרסום המחקר 

את שיננו שנית,  .49שני זרמים, יבש ורטוב, ולא שלושה, כיוון שמסתמן שכך יפעלו רוב הרשויותתמוחזר ל

, בשליש ייעשה שימוש תייצא המדינה מהחומר שלישאת ש נניחההנחה לגבי השימוש בחומרים ממוחזרים: 

 הנתונים עבור היחס כמו כן, עדכנו אתסף יחליפו חומרים המבוססים על משאבי טבע. חדש במשק ושליש נו

פחות מפורטים ומתייחסים למספר משרות השכיר  1121משנת . הנתונים המעודכנים 50תפוקהל תעסוקהבין 

לבסוף, עדכנו  ., כלומר ייתכן שהעדכון של הנתונים פגע מעט בדיוקםמספר המועסקים במשרה מלאהלולא 

את ההשפעה של העלאת שיעור המחזור די המחזור של המשרד להגנת הסביבה. בתרחיש הראשון בחנו את יע

שסביר , שיעור 41%-ליבשה )אנו מתייחסים רק למתכות, פלסטיק, נייר וקרטון וזכוכית( של פסולת ביתית 

ואת האפשרות של  112251הפסולת עד  מכל 21%ר ונחוץ כדי לעמוד ביעדי המשרד להגנת הסביבה למחזשיהיה 

                                                      

49
ושהעלות של מיון הפסולת  2.0מעלות של איסוף פסולת רגילה ולא פי  2.33לכן נניח שעלות של איסוף פסולת מופרדת היא פי  

 ₪(.  .21עבור כל סוגי הפסולת )ולא ₪  .20תעמוד על 
50

משרות שכיר, סך  -2.27( לוח 1.22ר ותעסוקה )מאי לכל הענפים פרט לפסולת מבוססים על ירחון שכ .1.2נתוני התעסוקה של  

כל השכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתון עבור משרות שכיר בענף הפסולת 

עוסקים, משרות, פדיון, תפוקה, ערך מוסף גולמי ותמורה  23.22( לוח 1.22לקוח מהשנתון הסטטיסטי לישראל ) 3..1בשנת 

, הלשכה המרכזית 6..1נתוני התפוקה מבוססים על לוח היצע  ;הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהלמשרות, לפי ענף כלכלי. 

, הגידול הנומינלי בתמ"ג בשנים 2.23-לסטטיסטיקה. כדי לחשב את היחס בין התפוקה למשרות שכיר הכפלנו את נתוני התפוקה בכ

1..6-1.2.. 
51

. חילקנו את הפסולת 1.22ספר תוכניות עבודה לשנת  –( 1.22יעדי המשרד להגנת הסביבה מבוססים על המשרד להגנת הסביבה ) 

לשלושה סוגים עיקריים: פסולת ביתית ומסחרית יבשה, פסולת ביתית ומסחרית אורגנית ופסולת תעשייתית שרובה יבשה. אם 

 30%-ל 06%-מהפסולת האורגנית, ואם נניח שהמחזור בפסולת תעשייתית יעלה מ %.1המשרד להגנת הסביבה יעמוד ביעד ותמוחזר 

 מהפסולת הביתי היבשה. %.1-יהיה צורך למחזר כ
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. גם אם לא ניתן להגיע ליעד זה במדויק הוא בהחלט סביר על פי תוכנית 1111בשנת מחזור כל הפסולת היבשה 

הוא מאפשר להבין כמה מקומות עבודה הולכים ו ,1111 בשנת הטמנה המשרד להגנת הסביבה להגיע לאפס

 בשל הפסולת היבשה שמוטמנת. כיום לאיבוד 

 

 כתוצאה ממחזור פסולת יבשה במקום הטמנתהצפויות משרות שכיר חדשות : 0טבלה 

 משרות שכיר חדשות
 תרחיש ב' –

 משרות שכיר חדשות
 תרחיש א' –

שיעור מחזור תרחיש 
 0101 -ב' 

שיעור מחזור 
 -תרחיש א' 

0105 

 חומר

 נייר וקרטון 42% 211% 115 522

 פלסטיק 22% 211% 211 2121

 זכוכית 42% 211% 22 12

 מתכת 21% 211% 27 215

 סך הכל ~41% 211% 626 0,102

 

 1122ביעדי מחזור מינימליים עד משרות שכיר מעמידה  121-שיכולים להתווסף למשק כמראות התוצאות 

על פי בדיקה נוספת, אם כל הפסולת . 1121משרות שכיר ממחזור כל הפסולת היבשה בשנת  1,711על ומ

משרות הנתונים מייצגים משרות חדשות. כל  1,124-היבשה שמוטמנת היום היתה ממוחזרת היו נוצרות כ

לנייר וקרטון, ומתייחסות רק )כלומר של הטמנה בשיעור הנוכחי(  "עסקים כרגיל"חדשות ביחס לתרחיש של 

מקומות עבודה נוספים, למשל כתוצאה ממחזור הפסולת בהחלט סביר שיתווספו  .פלסטיק, זכוכית ומתכת

התוצאות נמוכות ביחס למחקר הקודם בעיקר  ,למרות שבחנו משרות שכיר ולא משרות מלאותהאורגנית. 

מלמדות שההשפעה החיובית של מחזור על נותרו חיוביות והתוצאות אולם כיוון שעדכנו את נתוני התעסוקה. 

משמעותית. בבדיקה המעודכנת גילינו שכאשר  בכל מקרהושל המודל תעסוקה עמידה לשינויים בהנחות 

 .לטון ₪ 12.2-לוקחים בחשבון את ההכנסות ממחזור, המחזור זול יותר מהטמנה בממוצע בכ

הטמנת פחות פסולת בעצם מגדילה את שתחום הפסולת הוא עתיר כוח אדם ושמכך הגידול בתעסוקה נובע 

. אנו רגילים לדבר על פרודוקטיביות של כוח אדם, אך גם הפרודוקטיביות של החומרים השונים

כלכלית. בזכות המחזור ניתן להפיק מבחינה לפרודוקטיביות של חומרים יש חשיבות הן מבחינה סביבתית והן 

כאשר  -לגידול בתעסוקה  ישראל סיבה אחת נוספתשל  . ראוי להזכיר בהקשרעם אותו חומר גלםתוצר יותר 

נאלצת לעיתים קרובות לייבא את החומרים ממדינות אחרות המדינה , הייצור מתבסס על חומרי גלם טבעיים

טבע רבים. לעומת זאת, סביר להניח ששימוש בחומרים ממוחזרים יתבסס על משאבי כיוון שלישראל אין 

כי גם בחומרים אלו יש סחר בינלאומי(. החלפת הייבוא בחומר מקומי  פסולת שנאספה בתוך המדינה )אם

(import substation מובילה ) להגדלת התעסוקהכמובן (R.W. Beck 2001) . 
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 עסקיים השירותים ענף ה

ומספר המועסקים בענף יותר מהכפיל את  מח באופן דרמטי בשנים האחרונותצתחום השירותים העסקיים 

גם  –סיבות כמו באירופה  ןפירמות ישראליות זקוקות לשירותים עסקיים סביבתיים מאות. 2222עצמו מאז 

כאן הדרישות והטכנולוגיה משתנות בהתמדה ופירמות אינן יכולות לבצע את כל השירותים הסביבתיים 

ת בחברה מהפרויקטים של חדשנות סביבתית נעזרו פירמו 42%-בעצמן. מחקר על חדשנות סביבתית הראה שב

אהרון -בן) בתעשייה" סביבה פתרונות לבעיות פיתוח של שוק בישראל "מתפתח-וש חיצונית לביצוע הפרויקט

בניגוד השוק החדש שמתפתח זקוק ודאי לשירותים עסקיים ירוקים אשר מתאימים לצרכיו. . (1112:22

גיות סביבתיות שתוארו בקטגוריה הקודמת, שירותים עסקיים לעיתים קרובות לא ניתן לייבא. לטכנולו

רגולציה סביבתית שונה. כיוון הקושי אינו נובע רק משפות שונות ומרחק גיאוגרפי, אלא מכך שבכל מדינה 

ן לצפות שלא סביר שיועצים במדינות אחרות יבחרו להתמחות בתקנות של מדינה קטנה כמו ישראל, נית

 שיצמח במדינה ענף של שירותים עסקיים המתמחים בנושאי סביבה. 

תוכניות הלימודים כבר מתאימות את עצמן למקצועות החדשים. כך למשל המרכז הבינתחומי מציע אשכול 

 שבין "בטווח-בלימודי קיימות במסגרת תואר השני במנהל עסקים ומסביר את הצורך בלימודים בכך ש

 יועצים של ארוכה שורה הסביבתית התעשייה פועלים בתחומי, עסקית ליזמות סביבתית תציבורי מדיניות

, תקשורת ויועצי תקשורת אנשי, לוביסטים ,עסקים מנהל אנשי, כלכלנים, משפטנים ביניהם, ונותני שירותים

 הציבורי והעשייה במגזר התכנון שלבי של וליווי תמיכה לשם, הסביבה להבנה בתחומי נדרשים אשר

 . ות מוצעות גם במוסדות אקדמיים נוספיםת דומותוכני 52".והעסקי

המדינה לא מעודדת באופן ישיר שירותים עסקים סביבתיים, אך היא בהחלט מקדמת אותם  ,באופן כללי

באופן עקיף. כך למשל סביר שאם המדינה תחייב פירמות להשתתף במערך דיווח על פליטות גזי חממה, הן 

בתי. דוגמא נוספת הן תוכניות מתאר ארציות שדורשות לעיתים הגשה של מסמכים יזדקקו לייעוץ סבי

סביבתיים עם חוות דעת של יועץ סביבתי מומחה. דרישה זאת יצרה ביקוש גובר בשנים האחרונות ללימודי 

  53ייעוץ סביבתי.

מהירה של ה צמיחל לצפותסביר בדומה לצמיחה של ענף השירותים העסקים בעשורים האחרונים,  ,לסיכום

עם המעבר לכלכלה בת קיימא. כיוון שייתכן הקרובות בשנים סביבתיים התת ענף השירותים העסקים 

שהמדינה לא תוכל )ולא תשאף( להתבסס על שירותים עסקיים זרים, ראוי שהממשלה תוודא שנוצר היצע 

 בתחום. אשר מתמחים מספק של עוסקים ישראלים 

כל ארבעת הפרקים הקודמים הזכרנו את תפקיד הממשלה לקידום כלכלה בת קיימא. לעיתים מוסדות ב

של ענפים שאינם תלויים בנפט ולא חשופים לתחרות  IVבקבוצה המדינה, שכלולים גם הם בדרך כלל 

רובות יהיה בשנים הק ,ידי חינוך ומתן דוגמא. כך למשלהמעבר לכלכלה ירקוה בינלאומית, יכולים להשפיע על 

שינויים התנהגותיים ומודעות לצורך להגביר באופן משמעותי את החינוך הירוק, בעיקר כי מחקרים מראים ש
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 MA-במנהל עסקים ו MBAלימודי קיימות איכות סביבה ואנרגיה במסגרת התוכנית לתואר שני  –המרכז הבינתחומי הרצליה  

מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן. , בית הספר לקיימות 1.22-1.21בממשל. 

http://portal.idc.ac.il/he/schools/sustainability/about/pages/welcome.aspx 
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 .גלובסייעוץ סביבתי: הדילמה בין ריצוי הלקוח למחויבות האידיאולוגית.  -( .1.2/.0/2כהן, ע. ) 



 

 

22 

 

 41. לכן, אין זה מפתיע שהממשלה הקצתה (1112מקנזי ) השפעה מרכזית על פליטת גזי חממהיש סביבתית 

והסברה במסגרת התוכנית הלאומית להפחתת גזי חממה ינוך לפעולות ח 1122-1121מיליון ש"ח בשנים 

דיווחו משרדים ממשלתיים על התקדמות  1122. ביולי ןשינוי נוסף יתרחש במוסדות הממשלה עצמ. 54בישראל

בקידום תוכנית 'ממשלה ירוקה' הקוראת לייעול תפעול משרדי הממשלה. כל המשרדים הקימו צוותים 

 הכוללים בין השאר הפחתת צריכת חשמל ומים ןירוקים, ורובם עמדו לפחות בחלק מהיעדים שהוצבו לה

 .(1122המשרד להגנת הסביבה ) ושימוש בנייר ממוחזר
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 - 10.3החלטת ממשלה מספר  ;.21.3.1.2יטות גזי חממה. גיבוש תוכנית לאומית להפחתת פל – 20.1החלטת ממשלה מספר  

 .13.22.1.2גיבוש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל. 
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 המלצות

מקרים בהם יש צורך למעורבות נוספת ציינו פעילות הממשלה בכל תחום ותחום וכן ב דנוים בפרקים הקודמ

 ההמלצות העיקריות שעלו לאורך העבודה: ותשל המדינה. בחלק זה מרוכז

  ענפים בקבוצה ה – ענפים אשר מצויים בסכנהותמיכה בהכרהI מצויים בסכנה אשר הראשונים  הם

מעל מועסקים בשורותיהם אך עדיין  ,מיעוטמהווים ענפים אלו אמנם מהמעבר לכלכלה בת קיימא. 

עובדים. המדינה צריכה להתחשב בסכנות הניצבות לענפים אלו כאשר מעוצבת מדיניות  מאה אלף

בעתיד כיוון שאז הם לא יתחדשו וכך  ,פטור גורף לענפים אלומתן או מסבסוד להימנע סביבתית. עדיף 

אשר  ת שלהם תפגע, אולם יש להתחשב במצבם הייחודי כענפיםוגם התחרותיויזהמו יותר גם הם 

ההכנסה ממיסים לנצל את ו תלויים בנפט וחשופים לתחרות, ולכן ניתן להעניק להם יותר לזמן

 בענפים אלו.לתמוך בעובדים כדי שיוטלו עליהם ירוקים 

 

  כיוון שהענפים בקבוצה  –קידום תעסוקה ירוקה בתחומי הבנייה, תחבורה ואנרגיהII  אינם חשופים

בצורה לתחרות בינלאומית וכיוון שקידום כלכלה ירוקה בענפים אלו יכולה להגדיל את התעסוקה 

 תרום לסביבה ולמשק. לוכך ביתר שאת רצוי לקדם את השינוי בענפים אלו משמעותית 

 

 ההמלצה לפתח התמחות במדינות רבות עולה  - התמקדות בתחומים בהם יש לישראל יתרון יחסי

בתחומי אנרגיה, הוצע להתמקד אוסטרליה בבתחומים ירוקים בהם למדינה כבר יש יתרון יחסי. 

בבריטניה לעומת זאת ניתן  ,(ACF and ACTU 2008) פסולת, חומרים ביולוגיים, מים ובנייה ירוקה

, (BIS and DECC 2009) יתרון יחסי בעסקים דלי פחמן, ברכבים דלי פחמן, ביעילות אנרגטיתלפתח 

יכולה לפתח מצידה . ישראל (Ernst and Young and BERR 2008) וכן בפיננסים, תוכנה ואלקטרוניקה

אולי יתרון יחסי במספר תחומים הכוללים אנרגיה סולארית, קלינטק בכלל וטכנולוגיית מים בפרט ו

 אף הטענה של מכוניות חשמליות. 

 

  ובעיקר את הענפים שניצבים מול השונים כאשר סוקרים את הענפים – במחקר ופיתוחהשקעה ,

. הסיכוי היחיד של תחרות בינלאומית, עולה הצורך של המדינה להגדיל את ההשקעה במחקר ופיתוח

הוא שתעשיות אלו יספקו ערך בסיסיות, כמו כימיקלים, מדינה מפותחת להשאיר אצלה תעשיות 

שיאפשרו לנתק את הקשר בין צמיחה  תוועל כן יש צורך להמשיך ולפתח טכנולוגיות חדש מוסף מיוחד

המלצה זו נכונה לא רק לתעשייה המסורתית אלא גם לשימור היתרון של ישראל . כלכלית לזיהום

וגיות הסביבתיות לכדאיות את הטכנוליהפכו . מחקר ופיתוח בענף ההיי טק ופיתוח ענף הקלינטק

 למדינה לייצא טכנולוגיות כאלו.  ויותר, ויאפשר

פלדה האירופית עם פליטות נמוכות הדוגמא טובה להשקעה במחקר ופיתוח היא תוכנית ייצור 

עובדים בתעשייה הפלדה האירופית מאוימים על ידי המעבר  111,111במיוחד. על פי הערכות כמעט 

יהיה חייב להתחדש כדי לשרוד. התוכנית הייחודית שהוקמה מבוססת על ה בת קיימא והענף ללכלכ

שותפות ציבורית/פרטית ומקדמת פרויקטים של מחקר ופיתוח לדור הבא של תעשיית הפלדה. בזכות 
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וכך  1121התוכנית ניתן כבר עכשיו להתחיל להתכונן לטכנולוגיות שיהיו בשלבים ראשוניים רק בשנת 

  (Syndex et al. 2009:21–26)והעובדים בה יישארו באירופה להבטיח שחלק מהתעשייה 

 

  בסכנה הגדולה ביותר עובדיהם מצויים מחקר זה מספק כללים לזיהוי הענפים אשר  –מחקרי עומק

מהמעבר לכלכלה בת קיימא. כללים דומים שימשו את החלטת האיחוד האירופי כאשר הוחלט על 

אילו צעדים נחוצים באופן ייחודי לכל ענף יש צורך טוב יותר אילו ענפים יש להגן. אולם, כדי להבין 

נף יושפע מהמעבר במחקרים ממוקדים בענפים השונים במשק הישראלי, אשר יסבירו איך אותו ע

. מעבר לכך, יש (1115רבי ’ג) מוסד שמואל שהתמקד בנושא תחבורהירוקה, כמו המחקר של לכלכלה 

לפעול כדי להפחית את פליטת גזי החממה. המדינה צריכה צורך להמשיך ולחקור את התחומים בהם 

בורית לא יתרום לפליטת גזי חממה, אולם כך למשל, על פי הדוח של מקנזי קידום תחבורה צי

מחקרים אחרים בעולם הגיעו למסקנה הפוכה. כיוון שהראינו שהשקעה בתחבורה ציבורית על חשבון 

יש חשיבות לתועלת הסביבתית של כל אחת  ,רכבים פרטיים תגדיל את התעסוקה במשק

יותר נתונים סטטיסטים ירוקים כפי שמקובל ברוב באיסוף יתר על כן, יש צורך  מהאפשרויות.

 פליטת גזי חממה בכל ענף. נתונים מפורטים על המדינות המפותחות, למשל 

 

  לא ניתן להסתמך על השוק החופשי לבדו  – הירוקכדי לעודד כלכלה בשוק בצורה חכמה התערבות

על התנגדות עקרונית ורש במפצהיר האשר  'במעבר לכלכלה בת קיימא. אפילו ניתוח של מריל לינץ

שיש צורך בהתערבות ממשלתית בתחום מכיר בכך בשוק הפרטי, ותמיכה לות ממשלתיות ילפע

אשר  . ישראל צריכה להפעיל כלים כלכליים ירוקים(Milunovich and Rasco 2008) הקלינטק

באמצעות  ,מתמרצים פירמות לקדם שינוי, אך לא מכתיבים בהכרח כיצד להביא לשיפור. כמו כן

המועצה האירופית  .שעובדי הענפים שעוברים רגולציה ייפגעו פחותכלים כלכליים ירוקים ניתן לדאוג 

כלת דלת פחמן יגדיל את התעסוקה באירופה אם ההכנסות ממיסי פחמן הדגישה שהמעבר לכל

 .55ומכירת היתרי פליטה ישמשו להקטנת עלויות העסקת כוח אדם

 

 הכלכלה הירוקה תשנה את פני כל המשק, אנשים יעברו בין ענפים  – עובדים לכלכלה הירוקה תהכשר

ומנגד שיהיו  רלוונטייםיהפכו ללא  ויערכו שינויים גם בתוך ענפים. ניתן לצפות שכישורים רבים

לכן יש צורך לקדם פרויקטים משמעותיים של הכשרה מקצועית.  ,חסרים כישורים בתחומים אחרים

להכשיר עובדים מסורתיים בתחום החשמל לעבודה עם אנרגיות מתחדשות או בתור למשל ניתן 
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אנשי היי טק לעבודה בתחום . כמו כן, ניתן להסב 56מהנדסי אנרגיה, תחום לו צפוי ביקוש גובר

  .57ום כוח אדםהקלינטק בו חסר כבר הי

שוק העבודה לכוון את רצוי עד כמה לא ברור  ,ראשיתהכשרה לכלכלה ירוקה מציבה שני אתגרים: 

אולם, במקרים בהם ברור שקיים מחסור בכוח  .(demand drivenאשר מבוסס על דרישות השוק )

לשוק החופשי לפעול בצורה לא יעילה, ניתן להתערב. כך הגורם שייתכן ונובע ממחסור במידע  ,אדם

להכשרת אנשי רכב לעבודה עם מכוניות ירוקות להקמת קרן אירופאית עלתה הצעה באירופה  ,למשל

. במקרים רבים אין צורך בהכשרה מלאה וניתן יהיה (Syndex et al. 2009:52) יותר ומכוניות חשמליות

כמו כן . (Bird and Lawton 2009) ירוקות לכישורים קיימיםלהסתפק בהוספת ידע או טכניקות 

במקרה בהם הביקושים של השוק לעובדים נקבעים למעשה על ידי מדיניות הממשלה )למשל בתחום 

צורך בהם האנרגיה או התחבורה הציבורית(, המדינה יכולה לצפות טוב יותר את הכישורים שיהיה 

הכישורים הנחוצים בעיה שניה שמתעוררת היא קושי בזיהוי . 58ש עובדיםויכולה להכשיר לכך מרא

לערוך מחקרים כדי לזהות את הכישורים הדרושים ואכן המועצה לכן יש לכלכלה הירוקה העתידית. 

בכל מקרה, לעולם לא ניתן לצפות . (Slingenberg et al. 2008)האירופית הזמינה מחקר בנושא זה 

 Iבאופן מלא את העתיד, אך חשוב כבר עכשיו להתכונן לשינויים שניתן לצפות אותם, בעיקר בקבוצות 

 .II-ו
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שמואל נאמן, הטכניון.  פורום האנרגיה של מוסדחכמה. סיכום והמלצות דיון רשת חשמל  –( .1.2) גולדרטטל גרוסמן, גרשון ו 
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. 3. תעשיית הקלינטק בישראל. סיכום סדנא מספר 1.13יישום תוכנית ישראל  – .1.2חדשנות בישראל  –מוסד שמואל נאמן  

 7. עמוד .7.1.2..1
58

תעסוקה ירוקה באיחוד האירופי: ניסיון מצטבר, שיטות להערכה וכימות, לקחים. המשרד להגנת  –( 0.22.1.22) ילוקבלו, ח 

 ינה. הסביבה, אגף כלכלה ותק
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 ומסקנותסיכום 

חלק הראשון הראינו שהקשר בין ב. העולות בוהעיקריות ראוי לחזור על המסקנות  המאמרסיכום מהלך ב

סביבתית יכולה להוביל לייקור העלויות ולפגוע בתחרותיות רגולציה תחרותיות למדיניות סביבתית מורכב. 

ווקא תורמת סביבתית ד מדיניותלעיתים  ,במדינות אחרות. מנגד האינה חל היאכאשר הפירמות, במיוחד 

ומאפשרת לפירמות לנצל את יתרון  מעודדת חדשנות, לתחרות כיוון שהיא הופכת פירמות ליעילות יותר

ית גולציה הסביבתרמשפיעים על ההבתחומים שיהפכו בהמשך לסטנדרטים עולמיים. הגורמים הראשוניות 

נולוגיים והביקוש למוצר חשיפה לתחרות, השפעת הרגולציה, שינויים טככוללים את גודל השוק העולמי, 

מחקרים האמפיריים לא מצאו קשר חזק בין רגולציה סביבתית לתחרותיות ואף הראו בחלק ה ,סביבתי. לרוב

מתונות מהמקרים שרגולציה תורמת לתחרות, אולם חשוב לזכור שעד כה לרגולציה הסביבתית היו השלכות 

 . הכלכלהמדיניות שתוביל להפחתה משמעותית של גזי החממה צפויה לשנות באופן ניכר את  .יחסית

, הראינו שהשפעת הכלכלה הירוקה על ענפי המשק תלויה בעיקר בחשיפה לתחרות בינלאומית בשלב השני

פעת ותלות בדלקים מאובנים. מיפינו את המשק לארבע קבוצות עיקריות, כאשר כל קבוצה צפויה להיות מוש

הצגנו תמונה סטטית של החלוקה לענפים אולם ניתן לצפות שבטווח  בצורה אחרת מהשינוי הכלכלי הצפוי.

הארוך התרשים שהצגנו ילך וישתנה, פחות ענפים יהיו תלויים בנפט )ניתן למשל לצפות שיותר ייצור יתבצע 

כבר היום גוברת התחרות בענפי בעזרת חומרים ביולוגיים( ויותר ענפים יהיו חשופים לתחרות בינלאומית )

 .IIIבמספר העובדים בקבוצה משמעותית עלייה לנצפה  ,כלומר השירותים העסקיים ולא רק בתעשייה(.

לפני שנסכם את התוצאות, ראוי לסייג בנפרד כל קבוצה של ענפים. בחנו כדי להגיע למסקנות יותר קונקרטיות 

 שתעבור כל אחתשר להבין את השינויים העיקריים ניתוח הרוחב שביצענו מאפשאת הממצאים ולהבהיר 

כתוצאה מהמעבר לכלכלה בת קיימא, אך לא כל מסקנה מתאימה בהכרח לכל ענף וענף מקבוצות הענפים 

אי עם משמעיים בתחום -להיות חדאינם יכולים ממצאים הגבלה נוספת של המחקר טמונה בכך שבמשק. 

)למשל בתחום האקלים( המדויקים היו היעדים הסביבתיים כאשר קשה עדיין להעריך מה י גבוהה, ודאות

. לבסוף, הערכות כמותיות על השינוי הצפוי בשוק (Lipsig-Mumme 2010:24) מצעים להשגת יעדים אלווהא

משתנים ואת הדינאמיות של כל היכולות לקחת בחשבון את ההשפעה המורכבת של  ןהעבודה כמעט לעולם אינ

  .הכלכלה, ולכן צריך להתייחס בעיקר לסדרי גודל של הערכות אלו ולא למספרים מדויקים

 מצויה בסכנה הגדולה ביותר. , אשר מורכבת מענפי הייצור הקלאסיים,הניתוח מגלה שהקבוצה הראשונה

מדינות מתפתחות והמצב צפוי רק להחמיר כאשר תהיה רגולציה עם כבר היום מהתחרות נפגעים ענפים אלו 

או רגולציה סביבתית  עבור ענפים אלו יש לדרוש ולקדם חדשנות )באמצעות מחקר ופיתוח,סביבתית נוקשה. 

רכבת בעיקר מענפי הבנייה, התחבורה ומהעובדי הענפים האלו. בקבוצה השניה לתמוך בכלכלית(, ובמקביל 

ישראל נמצאת במצב טוב במיוחד כיוון שהיא כמעט ולא פוטנציאל לגידול משמעותי בתעסוקה. יש  ,והחשמל

וכיוון שהיא לא עוסקת בייצור מכוניות.  מתבססת על משאבי טבע מקומיים )שהתלות בהם צפויה לקטון(

באמצעות דלקים אנרגיה הפקת אנרגיה מתחדשת תעסיק יותר אנשים מהפקת חשמל באמצעות הראינו ש

ושהשקעה בתחבורה ציבורית תגדיל את התעסוקה ביחס להתבססות על רכבים פרטיים. גם בנייה מאובנים 

 ירוקה )שלא נותחה לעומק במאמר( יוצרת ביקוש גובר לכוח אדם. 
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באופן , אשר לכאורה אינן תלויות הללובקבוצות גם . הבאות שנותחו הטרוגניות יותרקבוצות הענפים שתי 

להמשיך . הראינו שכדי שהמשק יוכל ירוקההמעבר לכלכלה  עםי שינוי משמעותי צפו ,בדלקים מאובנים ישיר

פיתוח דרושות להחדשות להתאים את התעשייה לטכנולוגיות  בזכות התעשייה העילית יהיה צורך לצמוח

באמצעות השקעה  את הענףבכל העולם. יש לקדם שצפוי לצמוח לקדם את ענף הקלינטק כלכלה ירוקה, ו

פולט ש ענף הפסולתמצוי הרביעית בקבוצה . וכן באמצעות סיוע בייצואדלת הביקוש המקומי משמעותית, הג

הממשלתית מדיניות שההראינו גזי חממה רבים, למרות שאינו תלוי בנפט. ענף זה אינו חשוף לתחרות, ו

ים ביא לגידול משמעותי בתעסוקה. לבסוף הדגמנו, באמצעות ענף השירותלהגדלת את שיעורי המחזור, ת

 .עם המעבר לכלכלה ירוקה העסקיים, שגם ענפים שלכאורה אינם קשורים לתחום הסביבתי יעברו שינוי

 

 : מספר העובדים והתפוקה בקבוצות הענפים השונות, באלפים00תרשים 

 

 במחקר. שתי מסקנות עולות מהתרשים:מסכם את מספר העובדים בקבוצות השונות שנכללו  21תרשים 

התלויות בדלקים מאובנים, לא ישפיע  II-ו Iראשית, המעבר לכלכלה ירוקה, אשר יורגש בעיקר בקבוצות 

בסופו של יושפעו האחרונות קבוצות שתי הבטווח הארוך גם ענפים ב ,כפי שהראינובאופן מידי על רוב המשק. 

מהשינוי, אך בטווח הקצר סביר להניח שלא יחול שינוי קיצוני ברוב הענפים. המסקנה השניה שעולה היא דבר 

. זוהי כמובן בשורה משמחת למשק III-ו IIמעסיקים הרבה פחות עובדים ביחס לקבוצות  Iהענפים בקבוצה ש

הישראלי, כיוון שאנו למדים שהענפים הנמצאים בסיכון מייצרים פחות משרות ביחס לענפים אשר צפויים 

מספר את  תמשמעותילהגדיל המעבר לכלכלה ירוקה יכול מכאן שקיימא. -לצמוח בעקבות המעבר לכלכלה בת

 מקומות העבודה במשק. 

היום לקראת המעבר לכלכלה בת קיימא, בכל אחת עולם המפותח נערך הלאורך המחקר הראינו איך 

. בפרק האחרון יש מקום לפעולות נוספות. הדגשנו שצעדים כאלו נערכים גם בישראל, אולם מקבוצות הענפים

השקעה בטכנולוגיות מתפתחות כולל  ירוקה,יכולה לנקוט כחלק מהמעבר לכלכלה שהמדינה צעדים  הצענו

. אין ספק שישראל ניצבת במצב טוב, מספר העובדים במשק יכול לגדול, ענפים חדשים והכשרת כוח אדם

יכולים לצמוח במהירות וניתן לצמצם את הפגיעה בענפים אשר מצויים בסכנה. על כן, יש לפעול כדי להבטיח 

 יטיב עם העובדים ככל האפשר. ירוקה שהמעבר לכלכלה 
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 מיפוי ענפי המשק –נספח 

קים מאובנים, להענפים במשק על פי התלות בדבחלק זה יתוארו השלבים השונים אשר אפשרו למפות את 

. באמצעות המתודולוגיה שתוסבר להלן, יצרנו את בכל ענף המשרותחשיפה לתחרות בינלאומית ומספר 

 שהוצגו לאורך המאמר. וכן את הנתונים על הקבוצות השונות במשק 2 תרשים

אספו מלוח היצע ושימושים האחרון שפרסם הלמ"ס הנתונים על ענפי המשק השונים נ – ענפי המשק .א

. החסרנו מהנתונים שני ענפים שאינם מעסיקים עובדים: "שירותי בנק זקופים והוצאות 111759בשנת 

"בעלות על בתי מגורים". בשלב זה איחדנו מספר ענפים כדי שניתן יהיה להעריך בצורה -כלליות" ו

ידולי שדה", "גידול בעלי חיים", "גידול פירות וירקות", "ג-מדויקת יותר את נתוני התעסוקה: ענפי ה

"כריית -ענפי ה ;"ענף החקלאות"-"שאר ענפי החקלאות" אוחדו ל-"גידול פרחים, זרעים ושתילים" ו

-ענפי ה ;כרייה""-ה"מוצרי כרייה וחציבה אחרים" אוחדו לענף -פחם והפקת נפט גולמי וגז טבעי" ו

ענפי  ;מזון""-הנף ע" אוחדו למזון אחר ומוצרי טבק"-" וצרי חלב ושמןמובשר, דגים, פירות וירקות, "

"שירותי שדות תעופה אחרים" -הוענפי  ;"בנייה"-"בנייה אחרת" אוחדו לענף ה-"בנייה למגורים" ו-ה

 21". לאחר שינויים אלו נותרנו עם נוספים"שירותי תחבורה -"שירותי תחבורה אחרים" אוחדו ל-ו

 ענפים. 

 

. הנתונים 112160בחרנו להתבסס על נתונים אודות מספר משרות השכיר משנת  – משרות שכירמספר  .ב

רק עד שנת פורסמו על משרות שכיר מפרטים, נוחים לשימוש ומעודנים יותר מנתוני תעסוקה אשר 

, אך בשל השפעות עונתיות 1122ל שנת שנתוני משרות שכיר חלקיים בגם בחנו אפשרות להיעזר . 1112

ו להתבסס על נתונים שנתיים. כדי להמיר את הנתונים אודות משרות השכיר מהסיווג האחיד העדפנ

. בחלק מהמקרים 61המיועד לכך בלוח של הלמ"סלוח היצע נעזרנו לסיווג של של ענפי הכלכלה 

הנתונים אודות משרות שכיר לא היו מפורטים מספיק ומספר ענפים קובצו בקטגוריה אחת, במקרים 

את השיעור של משרות שכיר בכל ענף על פי נתונים של הלמ"ס אודות מספר המועסקים  אלו חישבנו

מקובצים בלוח משרות שכיר לענף אחד ענפי הפלסטיק והגומי  ,. כך למשל62או על פי סקר התעשייה

 25,111-משרות בענף הגומי וכ 1,111-היו כ 1117-תעשייה, בהסקר אלף משרות. על פי  22-כאשר כולל 

מסך  22%-כעמד על מספר משרות השכיר בענף הגומי  1121-גם בבענף הפלסטיק. לכן הנחנו שמשרות 

-בכ 1121-בענף זה בהשכיר משרות משרות השכיר בענפי הגומי והפלסטיק, ולכן הערכנו את מספר 

 .21,111-ואת מספר המשרות בענף הפלסטיק בכ 1,411

                                                      

59
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. – 0..1לוח היצע ושימושים  
60

: משרות שכיר, סך כל השכר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי. 2.27לוח  -( 1.22ירחון שכר ותעסוקה )מאי  

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
61

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2220תפוקה -ה: מקבצי ענפי המשק בלוחות תשומ2נספח  – 2220לוחות תשומה תפוקה  
62

 ;שלוש ספרות(. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה –: מועסקים, לפי ענפי כלכלה נבחרים )ענפי משנה 1.1לוח  – 2..1סקר כוח אדם  

סקר  ;: מועסקים ושכירים, לפי ענף כלכלי ראשי )שתי ספרות(. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1.2לוח  – 2..1סקר כוח אדם 

 : מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.7לוח  - 6..1תעשייה 
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החשיפה לתחרות בינלאומית חישבנו את כדי לאמוד את  – חשיפה לתחרות בינלאומיתחישוב ה .ג

סך ההיצע במחיר בסיס. התבססנו על ייבוא מתחרה לבין סך הייבוא המתחרה והייצוא היחס בין 

סחורה המיוצרת בישראל )ייבוא ליכולים להוות תחליף כיוון שנתון זה מייצג ייבוא של מוצרים אשר 

על מידת החשיפה לתחרות בינלאומית,  של מוצרים אחרים אשר מוגדר כייבוא משלים, אינו משפיע

ברוב הענפים ההבחנה בין ייבוא מתחרה  –כיוון שבתחומים אלו ישראל אינה מתחרה עם העולם 

לייבוא משלים אינה משפיעה באופן משמעותי על התוצאות(. ההיצע במחירי בסיס מחושב כסכום של 

אשר מייצג את  2-ל 1פר בין כתוצאה מהחישוב, מתקבל מסתפוקה במחירי בסיס. הוסך הייבוא 

 שיעור הייצוא והייבוא מסך ההיצע במשק. 

 

לקים מאובנים. הענף דלבסוף בחנו את התלות הישירה והעקיפה ב – תלות בדלקים מאובניםחישוב ה .ד

שימוש במשאבי טבע מתכלים. יש  שמאפשראשר מייצג שימוש בדלקים מאובנים הוא ענף הכרייה 

לציין שגזי חממה, כגון מתאן, נוצרים גם בלי שריפה של דלקים מאובנים, אך רוב גזי החממה, נוצרים 

נפט, גז ופחם. הגדרנו את ענף הכרייה כתלוי לחלוטין בדלקים מאובנים.  –כתוצאה מדלקים פחמניים 

ל ענף בדלקים מאובנים באמצעות חישוב התלות הישירה של כ באמצעות לוח השימושים, בחנו את

של כל ענף מדרגה ראשונה כרייה. בשלב הבא בחנו את התלות העקיפה ענף שיעור ההוצאות המועבר ל

בשיעור ההוצאות המופנה ענף וענף בדלקים מאובנים, באמצעות הכפלת שיעור ההוצאות המופנה לכל 

מתכתיים -המינרליים האלענף ב :ות דוגמאבאמצעפשוטה לכרייה בענפים אלו. חלק זה יוסבר בצורה 

ענף הזיקוק אשר מההוצאות מופנות ל 1.1% ,כמו כן לענף הכרייה.ישירות  ההוצאות מופנותמ 27%

 2.24%מהוצאותיו על כרייה )לכן ההוצאה העקיפה על כרייה היא  22.1%מוציא בעצמו 

כוללת של ענף המינרלים האל התלות ה ,מיתר הענפים ,לצורך הדוגמא ,אם נתעלם .)1.221+1.111)

 (. 2.24%+27%) 11.24%מתכתיים בכרייה היא 

ענף ביצענו את אותו תהליך פעמיים נוספות כדי לחשב תלות עקיפה מדרגה שניה ושלישית. כך למשל, 

קוק תלוי ישירות במידה גבוהה בכרייה, לענף החשמל תלות גבוהה בזיקוק )תלות עקיפה מדרגה יהז

תלות גבוהה יחסית בחשמל )תלות עקיפה מדרגה  תעשייתייםהכימיקלים לענף הראשונה בכרייה(, 

)תלות עקיפה מדרגה  יםיחסית בכימיקלים תעשייתיגבוהה שנייה בכרייה(, ולבסוף לענף הגומי תלות 

(. שיטת חישוב זו מאפשרת לבחון את ההשפעות המתגלגלות של דלקים מאובנים על בכרייה שלישית

 ,לקים מאובניםדאשר מייצג את התלות ב 2-ל 1ף התהליך כל ענף קיבל מספר בין כל ענפי המשק. בסו

 .2נף הכרייה הוצמד המספר כאשר לע
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