
תכנית החילוץ הירוקה
להאצת הצמיחה וקידום התעסוקה

ר אורי שרון"נתן זוסמן             ד' פרופ



Green Recoveryהגופים הבינלאומיים קוראים ל  
 היציאה מהמשבר הכלכלי שנוצר בעקבותCOVID19 מייצרת הזדמנויות

.להשקעה במשק

 ירוקותתמרוץהבנק העולמי קרא לממשלות להכין תכניות

 הפורום הכלכלי העולמי)WEF (  קרא לעצב מחדש כלכלות באמצעות השקעות
.ירוקות



ארגון ה-OECDהחילוץ הכלכליותבתכניותלשילוב צעדים סביבתיים קרא
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נתן:הבנק העולמי קרא לממשלות להכין תכניות תמרוץ ירוקות:אימוץ רכיבים מתכניות קיימות להשקעות באנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית, ייצרו בטווח הקצר מקומות עבודה חדשים רבים, ובטווח הארוך יתרמו לצמיחה ולחסינות הכלכלית של המשק.     הפורום הכלכלי העולמי (WEF ) קרא לעצב מחדש כלכלות באמצעות השקעות ירוקות. ארגון ה-OECD קרא לשילוב צעדים סביבתיים בתכניות החילוץ הכלכליות:הסטת משאבים לחברות שמתחייבות לסטנדרט ירוק, הימנעות מביטול רגולציות מפחיתות זיהום.סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) וקרן המטבע הבינלאומית ((IMF קראו לממשלות לאמץ תכנית תלת-שנתית לשיקום ועידוד הצמיחה לעשורים קדימה באמצעות השקעה ומעבר לאנרגיות ירוקות.בעל פה – האיחוד האירופי אימץ תכנית חילוץ ירוקה בהיקף של 1.8 טריליון יורו שמטרתה בנייה מחדש של הכלכלה האירופאית. ביידן הניח תכנית כלכלית שאפתנית, שמבטיחה לייצר מאות אלפי משרות חדשות באמצעות השקעה של טריליוני דולרים בתשתיות ירוקות, בפיתוח בר קיימא ובאנרגיות מתחדשותבוריס ג'ונסון פרסם בחודש שעבר את תכנית החילוץ הירוקה שלו בהיקף של 18 מיליארד ליש"ט.גם קנדה, גרמניה, צרפת וניו זילנד.



תחומי השקעה ירוקה עתירי גידול בתעסוקה

) בנייה וייצור(ממוצע מקומות עבודה שיתווספו לשנה : 1גרף 
IEA-של ההקיימאבעקבות תכנית השיקום ברת 

: מקור IEA 2020



תוכנית חילוץ ירוקה להאצת הצמיחה המכלילה

  אנו ממליצים על תכנית חילוץ ירוקה עבור המשק והחברה
.בישראל

דגש על השקעות ירוקות מחוללות תעסוקה איכותית

דגש על השקעות בתשתיות מחוללות צמיחה

בתיאום עם תכניות הפיתוח של משרדי הממשלה



פרקי התוכנית  
)₪מיליון (2020-2021תקציב משרד אחראי

1190כלל משקי

1845תחבורה

445ערים ומבנים

2400אנרגיה

1594תעשיה ופסולת, כלכלה

588בריאות

123חקלאות

8185כ תקציב "סה
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לתכנית שבעה פרקים.מעבר להמלצות כלל משקיות, ששת הפרקים המקצועיים של התכנית מחולקים לפי משרדי ממשלה אחראיים והם:תנועה בת קיימא ועבודה מרחוקערים ומבניםאנרגיהכלכלה, תעשייה ופסולתבריאותוחקלאותסך כל עלות התכנית המוצעת כ-8 מיליארד ₪ שהם כ-1.7 אחוזים מהתקציב. לצערי, אין לנו זמן להציג את כל המלצות המדיניות של התכנית, אני אתמקד בפרק אחד בלבד, פרק האנרגיה.



פרק האנרגיה
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פרק האנרגיה של תכנית החילוץ הירוקה מתמקד באמצעי מדיניות שמטרתם להסיר חסמים ולהאיץ השקעות באנרגיות מתחדשות באופן שייצר צמיחה ומקומות עבודה. בכל העולם, סקטור האנרגיה המתחדשת, תעשיית ההתייעלות האנרגטית ופתרונות האגירה ידועים כמחוללי תעסוקה משמעותיים. וזה כמובן עוד לפני שאנחנו מדברים על היתרונות הסביבתיים, הבריאותיים והאקלימיים של אנרגיה מתחדשת שקצרה היריעה מלמנות אותם.אחת הסיבות להשקעה הנמוכה בתשתית אנרגיה מתחדשת בישראל היא היעדר מנגנוני מימון. זה כשל שאנחנו מציעים לפתור כי החזר ההשקעה על אנרגיה מתחדשת הוא מתמשך ובעל תשואה יציבה. זו נקודה חשובה כי מדובר באפיק השקעה מאוד אטרקטיבי לקרנות פנסיה. במדינות רבות בעולם יש הוראות שמעודדות השקעה של גופים פנסיונים בפרויקטי אנרגיה מתחדשת. בישראל אין.עוד סוגיה שפרק האנרגיה של תכנית החילוץ הירוקה מתמקד בה היא בניה ירוקה התייעלות אנרגטית, שני תחומים עתירי תעסוקה. לצערנו דו"ח מבקר המדינה שפורסם באוקטובר מצא שבעוד שיעד ההתייעלות האנרגטית של ישראל ל-2020 עמד על 20%, אנחנו נמצאים רק ב-7.5%. אנחנו ממליצים על השקעות ואימוץ צעדי מדיניות לעידוד ופיתוח שוק ההתייעלות האנרגטית והבנייה הירוקה בישראל.יש לנו גם המלצות נוספות שנוגעות להקלת חסמים בכל הנוגע לפיתוח מתקני אנרגיה מתחדשת במרחב העירוני, נושא חשוב גם מבחינת ייצור הכנסה פאסיבית ליחידים ומשפחות וגם כדי להגן על מעט השטחים הפתוחים שנותרו לנו בארץ, שכיום יש זליגה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת אליהם.בפרק האנרגיה גם סימנו פרויקטים שיפגעו בסביבה, שלדעתנו אין בהם תועלות שמצדיקות אותם והם נטל תקציבי שאין בו צורך אמיתי כמו למשל ההצעה לחיבור אילת למשק הגז בעלות של 600 מיליון שקלים. כשהאזור של אילת מגיע לרמות ייצור אנרגיה מתחדשת של 70 אחוזים.



התוכנית המלאה

israelgreenrecovery.com
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כמובן שיש עוד המלצות מפורטות גם בפרק האנרגיה וגם בתכנית כולה שכוללת ניתוחי עומק של הפרויקטים המוצעים וחלוקתם לסעיפי תקציב. אני מזמין את הצופים והמשתתפים בכנס לבקר באתר התכנית:israelgreenrecovery.com

http://www.israelgreenrecovery.com/
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