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לבן-כחולממשבר אנרגטי להזדמנות 

לתעשייה הישראלית בעקבות משבר האנרגיה באירופההזדמנויות 



-רוסיהמלחמתבצל,האירופיהאנרגיהבמשקתקדיםחסרלמשברעדיםאנוהאחרונההשנהבמרוצת

.אוקראינה

עודנההיבשת,ירוקותאו/ומתחדשותאנרגיותבאמצעותחשמללייצורלעבורהאירופיהמאמץאףעל

הייצורועיקרהחשמלייצור,החימוםמצרכיניכרחלקכאשר,טבעיבגזמשמעותיבאופןתלויה

.ביותרגבוהיםבשיעוריםעליונסמךהתעשייתי

40%-לכאחראית)באירופהוהחשובההמובילההטבעיהגזכספקיתשימשהרוסיה,לאחרונהעד

הטבעיהגזהזרמתאתלחלוטיןכמעטרוסיההפחיתה,2022לשנתנכון.(ליבשתהטבעיהגזמאספקת

דרמטיאנרגטימחסורויצרה–אירופהליבשת

יצרו–לאירופהטבעיגזייצואעלהרוסיהאמברגוובצדה,אוקראינה-רוסיהמלחמת

ביבשתיצרניתתעשייהענפימגווןעלדרמטיתהמשפיע,תקדיםחסראנרגיהמשבר

1

*International Energy Association, ניתוחTASC

(Total Energy Supply, TJ)2022מדינות אירופה  שנת , שיעור הסתמכות על גז טבעי כמקור אנרגיה

ומטה10% 10-20% 20-40% ומעלה40%

הסתמכות על גז טבעי באירופה



מציגיםאמנםהגזלחוזיהעתידייםהחוזים:בינוני/הקצרהזמןבטווחיישמרבאירופההגבוההמחיר

בהתאם,מכןלאחר;2027לשנתעדניכרפערעלשמירהצופיםאך,הקרובותבשניםהתמתנותמגמת

משמעותיתלקטוןצפויהרוסיגזעלהאירופיתההסתמכות,באירופההקייםלסנטימנט

האם פערי המחירים  –מבט קדימה 
?  צפויים להישמר בשנים הקרובות

סבסודתוכניותמספריוזמותאירופהממשלות:שוליבאופןאך,תשפיעממשלתיתהתערבות

–שוליתלישראלביחסהגזמחירימכפילעלאלוהשפעת,זאתעם;התעשייתיהמגזרעלבדגש,ותמיכה

עליהםמשפיעותולאכמעטובהתאםהאנרגיהלמחיריצמודותשאינןהואהסובסידיותלמרביתהמשותף

,2021-בחוםליחידת5$-המסביבתזינקוביבשת(mmbtu/$–חוםליחידתדולרבמונחי)הטבעיהגזמחירי

.לעיןהנראהבעתידיחסיתגבוהותרמותעללשמורוצפויים,2022במהלך96$שללשיאועד

הגזמחירי2022ראשיתעד:בישראלהיחסיתהיציבותרקעעלשאתביתרבולטתבאירופההמחיריםעליית

נפתחהאחרונהבשנהאך,באירופההגזמחיריממוצעלמול(במעטגבוהיםואף)דומיםהיובישראלהטבעי

פערכאשר,בישראלהגזמחירלעומת19שללמכפילעדהאמירובאירופההגזמחירי–דרמטימחיריםפער

.לפחות2027שנתעדבעינולעמודצפוי(2-7מכפיל)משמעותימחירים

בהשוואהאחוזיםמאותשלהתייקרותומגלמים,מזנקיםבאירופההטבעיהגזמחירי

המלחמהערבלמחירים

*(2021-2027),השוואה בין ישראל לאירופה: יחס עלות גז טבעי

2

mmbtu-דולר ל5.14–מ.מ.מ–מחיר בישראל ;08.11.22בהתאם לנתוני , Dutch TTF Natural Gas ($/MMBtu)מחירי חוזים עתידיים לגז טבעי *
מגבלת ייצוא בהתאם למתווה הגז ועדכוניו  , (TASCניתוח )חוזים מקומיים מפורסמים **

-40)ייצואעלקיימתרגולטוריתמגבלהעקבבעיקר:משמעותיתלעלותצפוילאבישראלהגזמחיר

2028שנתעדהמקומיתההפקהיכולת:נוספותסיבותומספר,(למאגרבהתאם,ההפקהמיכולת50%

שמחירסבירכיגוזריםאלוכל–(ספקיםמספר)תחרותיהמקומיהשוק;טווחארוכיבחוזים"סגורה"כבר

הבינוניהזמןבטווחיציבותעלישמורבישראלהגז
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יחס עלות גז  
טבעי באירופה 

בהשוואה  
*לישראל 

2021 2022(Q1-Q3) 2022 Q4 – 2027 (Future contracts)



אשר , בטווח הזמן הבינוני אנו מעריכים התייצבות של שווקי היעד הרלוונטיים באירופה והפנמת רמת מחירים חדשה
קיטון –בטווח הזמן המיידי )בדגש על מחירי האנרגיה , תשקף את השינוי למבנה העלויות בקרב שרשרת האספקה

שינוי זה טומן בחובו הזדמנות הן עבור יצרנים ישראליים ;(בהיקף הפעילות ואף הקפאת פעילות בקרב חלק מהיצרנים
והן עבור יצרנים הבוחנים הזדמנויות חדירה ליבשת אירופה, הצפויים לגידול ברווחיות, הפעילים באירופה

משמעותיבאופןכעתכברחשופים(פלסטיקהזרקת:דוגמא)ייצואמוטיבענפיםהישראליתהתעשייהיצרני

בקרבהייצורבעלויותהמשמעותיתהעלייהעקב)באירופההיעדבשווקימטרהמחיריעליית.המגמהלשינוי

משופריםביצועים.במרווחיםלעלייהמובילים–בישראלאנרגיהבעלויותיחסייתרוןלצד,(המקומייםהיצרנים

.התרחבות/השקעהמהלכילביצועוהזדמנותיותרגדולכלכליתמרוןמרחבלאפשרצפוייםזמןלאורךאלה

ובהתאם  , התייקרות מחירי האנרגיה מעלה את עלויות הייצור של יצרני תעשייה באירופה

עבור יצרנים ישראליים  , ל"מייצרת הזדמנות להתרחבות בינ/ מאפשרת הגדלת מרווחים 

צפי לעליית מחירים בשווקי יעד רלוונטיים באירופה כתוצאה מעלייה בעלויות הייצור 

(*בענף עתיר אנרגיה, רכיב האנרגיה והשפעתו על מבנה עלויות טיפוסי של יצרן תעשייה באירופה: TASCניתוח )

3

אשר  , הערכה כי בטווח הזמן הבינוני תתבסס הפנמה של רמת מחירים חדשה בשוק**מבוסס מבנה עלויות טיפוסי של יצרן תעשייה אירופאי*
Dutch TTF Natural Gas ($/mmbtu)בהתאם לחוזים עתידיים ***תשקף את השינוי למבנה עלויות היצרנים 

ערב המשבר  

5-10
אנרגיה

**100

20-40
אנרגיה

**120-140

4מכפיל
בעלויות אנרגיה  

בהתאם לצפי עד לשנת  )
2025***)

בינוני-טווח קצר

רווח
(הזדמנות שנוצרה)

פוטנציאל  
לגידול 

רווחיות  
או נתח  /ו

שוק קיים 
באירופה

שחקן ישראלי 

נוכחות  עם
באירופה

תוספת רווח
(מעבר לקיים)

שיפור  
יחסי  

בעלויות  
הייצור  
פותח 

הזדמנות  
להרחבת  

פעילות

שחקן ישראלי 

נוכחות  בלי
באירופה

רכיב האנרגיה מתוך מבנה עלויות טיפוסי



שיעור  
עצימות  
אנרגטית

**

שיעור הייצוא  
מפדיון

,  ליצרנים ישראליים" חלון הזדמנויות"פער מחירי האנרגיה בין ישראל לאירופה מייצר 
בהתאם לשינויים במאפייני הפעילות בין ענפים–אשר משתנה לפי סוג התעשייה 

גולמימוסףערךחלקילענףהכוללתהאנרגיהעלות:ס"למ**(2017)האנרגיהומשרדס"הלמנתוניעלמבוססיםהייצואושיעורהאנרגטיתהעצימותהיקף*

4

עבורם קיימת , או רכיבים בתהליך הייצור/זיהוי מוצרים ו–השקעות בשיפור והרחבת כושר הייצור בישראל 
(יצרנים בחשיפה גבוהה לשווקי היעד)תחרותיות גוברת לייצור בישראל למול שווקי היעד באירופה  1

, סגמנטים חדשים/הזדמנויות לחדירה לשווקים–( Go-to-Market)חדירה והעמקת אחיזה בשווקי היעד באירופה 
( יצרנים המעוניינים להגביר חשיפה לשווקים חדשים)ב יכולות שיווק ופיתוח עסקי "ע 2

,  בתחומי הפעילותM&Aזיהוי הזדמנויות למהלכי –אורגנית והרחבת פעילות על בסיס רכישות -אנהתרחבות 
חברות עם בסיס לקוחות אטרקטיבי בעלות תלות בייצור מקומי;בקרב חברות מטרה רלוונטיות באירופה 3

מאזן עלויות הייצור "גיבוש תכנית למעבר לייצור מתקדם וניצול מיטבי של –טרנספורמציה ומעבר לייצור מתקדם 
(א ורמת אוטומציה נמוכה"יצרנים בתחומים עתירי כ)בישראל למול תחרות בינלאומית " החדש 4

פירוט הזדמנויות למינוף פעילות עבור חברות תעשייה ישראלית–? הזדמנות עסקית

*ענפי תעשייה בישראל על פי מדד עצימות אנרגטית ושיעור הייצוא מתוך הפדיון

תעשיית  
מתכות  
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מרחב הזדמנויות בינוני

, ייצור מוצרי מזון
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חלון ההזדמנויות לתעשייה הישראלית טומן בחובו השלכות גם עבור מקבלי ההחלטות  
רגולטורים ומגבשי מדיניות , משרדי ממשלה–הרלוונטיים 

?ייצוא גז או ייצוא תעשייתי
, על רקע היווצרות יתרון יחסי אסטרטגי לתעשייה הישראלית למול מחירי האנרגיה באירופה

,  מחד, כיצד להבטיח: מומלץ לבחון מחדש את המדיניות ביחס למשק הגז הטבעי בישראל
פוליטי של ישראל באמצעות הסכמים -הגיאוקיימא של מאגרי הגז וחיזוק מעמדה -פיתוח בר

שימור רמות מחירים נמוכות של גז טבעי בישראל ואגב כך שימור  , ומאידך–לייצוא גז טבעי 
לענפי התעשייה מוטי הייצוא לאירופה" יתרון האסטרטגי"ה

1

?  יתרון אנרגטי כמנוע טרנספורמציה טכנולוגי

לצד גיבוש , ותמרוץמומלץ להשתמש ביתרון היחסי בעלויות האנרגיה בתעשייה כמנוף עידוד 
עבור שחקני תעשייה בישראל למהלכי מעבר לייצור  , תמיכה וסובסידיה קיימותתכניותוהרחבת 
שיאפשרו ניצול מיטבי של היתרון  ( טרנספורמציה דיגיטלית ועוד, השקעות באוטומציה)מתקדם 

א כיום"האנרגטי בענפים עתירי כ

2

? בפתח" תעשייה החדשה"ה
חדשנות  , טכנולוגיה עילית)מומלץ לבחון באילו תחומי צמיחה של התעשייה הישראלית 

נדרשים מאמצי הקמה של תשתיות בדיקה וייצור  ( ופוטנציאל למובילות עולמית
ובהתאם כיצד היתרון האנרגטי היחסי יכול לשמש כזרז להחלטה על  , קומונאליות/לאומיות

,  בשר מתורבת)ומשיכת גורמים בינלאומיים בהתאם , הקמת תשתיות מתאימות בישראל
(זעירה ועודלוויינות

3

5

השפעהצמתילמגווןחדשיםתפקידבעליוכניסתהקרובהבתקופהגברילחילופיהצפירקעעל

מאפשרתמדיניותועדכוןגיבושלבחוןהחדשיםההחלטותומקבלילמנהליםממליציםאנו,רלוונטיים

המדינההכנסותהגדלת,הייצואלהגברתפוטנציאלבעלת–הישראליתהתעשייהעבורומתמרצת

"חיסון",בישראלחברתית-הכלכליתהפריפריהעלבדגשתעסוקהמוקדיויצירתחיזוק,(ממיסים)

ועודהגלובליתבסביבהלשינוייםהתאמתו,עתידיימשבריםמפניהישראליהתעשייהמגזר

המלצות למקבלי החלטות



TASC Consulting & Capital ,חברות המוצר החדשניות ביותר , מלווה את מובילי התעשייה בישראל
–במגוון תהליכי חשיבה ויישום אסטרטגיים , ומגוון משרדי ממשלה ומקבלי החלטות במגזר הציבורי

, (Product-Market Fit)מוצריתהתכנות , (Go-to-Market)תוכניות חדירה לשווקים חדשים 
ביצוע הערכות שווי ועוד, הזדמנויות רכישה

,  TASC-מוביל את תחומי התעשייה והביטחון ב–שותף , רוטמןאפי 
פיתוח  , שנים בתהליכי ייעוץ אסטרטגי וכלכלי10-בעל ניסיון של כ

(Go-to-market)מנועי צמיחה והתרחבות לשווקים חדשים 
Effi.Rothmann@tasc-consulting.com

התחבורה  , האנרגיהתחוםמוביל את -שותף , פליקס ברגמן
שנים בתהליכי ייעוץ  10-בעל ניסיון של כ. TASC-והלוגיסטיקה ב

אסטרטגי וכלכלי למגוון חברות עסקיות וממשלתיות
Felix.Bregman@tasc-consulting.com

בעל  , TASC-יועץ בכיר בתחום התעשייה ב–יועץ בכיר , ברלייןגיא 
ניסיון רב בליווי חברות תעשייה בישראל במגוון תהליכים אסטרטגיים  

בדגש על אסטרטגיות צמיחה וחדירה לשווקים חדשים
Guy.berlyne@tasc-consulting.com
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