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 1הגנת הסביבה  בראיהקורונה משבר  
 סביבה להגנת הלבקשת המשרד  

  כלכלי -פוליטי ומאבק  ער והציבורים בעולם בעיצומו של שיח הנהגות משבר הקורונה "תפס" את ה

וקד  מלבשנים האחרונות  וחלחל נושאי הגנת הסביבה .משבר האקליםההתחממות הגלובלית וסביב 

מצד חברות  הלחצים גם  וגבר ,ככל שכך. תקציביםל מדיניות ול  ומורג ת אף הפוליטי וסדר היום הציבורי ו 

 .  "סביבתיים" צעדי חקיקה ורגולציה   נגד  התעשיות האנרגיה ו 

  הגלום  לכאורה רחוק וערטילאי יותראת האיום ההצידה  הדחק מוחשי גלובלי הקורונה כאיום  מגיפת

הצעדים שננקטו על ידי   המיידי בטווחאף ש ,ושינויי האקלים הגלובלית משמעויות ההתחממותב

זמנית דרמטית  לירידה דרמטית  ו גרמנגיף הממשלות בעולם במסגרת המאמצים לבלימת התפשטות 

   .גזי חממהשל  ותלצמצום פליטו  בהיקפי פליטת מזהמים 

ם  היקפיהתבטא ב לשעלול  ,ד""אפקט ריבאונ  צפויתפקוד ל העולמיתהכלכלית  חזרת הפעילות עם

  את גלגלי הכלכלה מחדש להניע ך של ממשלות ברקע, הצור  .פליטות מזהמים של מבעבר ים יותר גדול

חברות האנרגיה  ו  התעשיותמצד  יםכבד ציםלחו ,הנמוכיםוהגז מחירי הנפט  ,הכלכליבעקבות המשבר 

הוביל לשימוש  ם ל. כל אלה עלולית האכיפה כלפיהןא לרכך לבטל רגולציות סביבתיות שהושתו עליהן ו

 .בתחום  ת הסטנדרטיםתלהפח ו דלקים פוסיליים  באנרגיה מבוססת מוגבר  

  ארה"ב( ב )בעיקר  סביבתייםביישום חוקים מכוונת שחיקה  גורר בעקבותיוכבר , משבר הקורונה בפועל

עיכובים  דחיות ול ל גורם , וכן"הסכם פריס"שנקבעו בעקבות  מיטיגציה במחויבויות של מדינות ליעדי ו

קולות על רקע המשבר הכלכלי העמוק עולים גם , בה בעת. וכנניםמדיניות מת מהלכיקידום ב

 .תשתיות "ירוקות"ב ההטמון בהשקע  ,כלכליולאורך זמן גם ה ,סביבתיה המדגישים את הפוטנציאל

והדרישות  מהיר שיקום הה  כיצר ביןמתח מחדדים את ה והמשבר הכלכלי הנלווה לו משבר הקורונה

  ת ה הממשלתי ההוצאהגדלת  את ףנמ נות לההזדמצרכי הגנת הסביבה ולבין  צמצום רגולציה סביבתיתל

העריך מה תהיינה  ל  בשלב זה מוקדם .בתשתיות "ירוקות" ארוכות טווחת ולאומי  ותהשקעטובת ל

כיוונים אלה  , בין השאר משום ששל ממשלותמדיניות הכיווני על  המשברארוכות הטווח של השפעות ה

ת,  ופוליטית ומערכ ב  ים רחבים יותר שאפשר שיתחוללותהליכחלק מכבמידה רבה  להתעצב  יםצפוי 

   . המשבר עקבותב ת ות וחברתי וכלכלי 
 

1
 . ונערך להפצה במשרד המודיעין המסמך נכתב על ידי שירן אוסטרוב ויעל שלו 
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 ההשפעות של משבר הקורונה על הנושאים הסביבתיים בטווח המיידי 

בין   שכללו, מגיפת הקורונה עם ןהתמודדות במסגרת נקטו מדינות שונותבהם צעדים ה .1

הובילו  , עבודה מהביתל  מעברמשק ו הצמצום פעילות סגרים, הטלת סגירת גבולות, השאר 

כלי הרכב ופעילות מפעלי  תנועת התנועה האווירית העולמית,  נפחב  משמעותיתירידה ל

 .ומות רבים בעולםבמק  וגזי חממה םירידה בפליטת מזהמינרשמה על רקע זה, תעשייה. 

  25%-ירידה של כ חמצני ו -בריכוזי חנקן דו  30%-בשיא המשבר ירידה של כ ובסין נרשמ

חמצני  -פחמן חדפליטות ב 50%-כבניו יורק נרשמה ירידה של , פליטת גזי החממההיקף ב

  .2חמצני -בריכוזי חנקן דו  75%ובמדריד ירידה של  

-כ  ,5%-בכ 2020בשנת  הצטמצםלעפ"י הערכות צפוי חמצני -של פחמן דות ופליטה ףהיק .2

השנתי  שיעור ההפחתה  במה שייחשב ל ,לרמות הנמוכות ביותר מזה כעשור ,ארד טוןי מיל 2.5

   מכוןהוכן על ידי דו"ח שב. 3מאז מלחמת העולם השנייה  זיהום פליטות  של  הגבוה ביותר

The Breakthrough Institute בתרחיש של התמשכות  הוערך כי  למחקרים בנושאי סביבה

חמצני עשויה אף  -פחמן דופליטות בהיקף  הירידה, "גל שני "המגיפה ו/או התפרצות 

ף  הירידה הגדולה ביותר בהיקשבה צפויה . המדינה 7.6%-כלהסתכם בשיעור ממוצע של 

 .4עפ"י ההערכה(   13%-)כ היא בריטניה  פליטת המזהמים

 

 

 

 

 

 

 
2

infographic/-environment-on-impact-https://venngage.com/blog/coronavirus  
3

2020-in-tonnes-25bn-record-by-fall-could-emisions-carbon-https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/12/global  
4

drop-co2-rough.org/issues/energy/covidhttps://thebreakth  

http://www.pmo.gov.il/
https://venngage.com/blog/coronavirus-impact-on-environment-infographic/
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/12/global-carbon-emisions-could-fall-by-record-25bn-tonnes-in-2020
https://thebreakthrough.org/issues/energy/covid-co2-drop
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בצד הירידה הזמנית בפליטות גזי חממה וברמות זיהום האוויר, חלה בחודשים האחרונים   .3

חמישה אחוזים  של כ ה צופה עלי נזי ימק חברת  .וגומי פלסטיק בשימוש במוצרי  עלייה 

 5באירופה בשנה הקרובה. פלסטיקפעמיות מ-שקיות ניילון ובקופסאות אריזה חד שימוש בב

ות בנגיף, עלייה בהיקף  דבק יירידה בשימוש במוצרים רב פעמיים בשל חשש מה ברקע, 

תרמה  הירידה במחירי הנפט  גם  .6פעמיות -כפפות חד בצריכת הזמנות מזון מהבית וזינוק 

בהקשר זה, משבר   7. הייצור שלו פחתה משמעותית עלות , שעלייה בביקוש לפלסטיק בתוליל

מסוגיות האקלים   ממשלות קשב של ואת ההקשב הציבורי את זמנית  סיטרונה ההקו

 8. בשלב זהיותר מוחשי איום כ המגיפה שנתפשת עבר ל והסביבה 

 

 

 

 

 

 

 

 הערכת שיעורי השינוי בפליטת פחמן דו חמצני בעולם בתרחישים שונים של התנהגות הנגיף

הירידה בפליטת המזהמים וגזי החממה היא  מומחי איכות סביבה מזהירים כי עם זאת,  .4

המשבר הכלכלי העולמי  שיבוא עם ההתאוששות מ "אפקט הריבאונד""אשליה זמנית" וכי 

חמצני  -צריכת הפחם ורמת הזיהום של חנקן דו לדוגמה, , בסין 9.חמיר את המצבעלול לה

גם בחינה בדיעבד של   10. הקורונה התפרצותרמות שנמדדו טרם למרס חודש כבר בסוף חזרו 

  ת פחמן דו חמצניואחוז בפליטכירידה של  מראה כי לאחר 2008המשבר הכלכלי של השלכות 

 
5

protection/-seek-consumers-as-rise-on-plastic-use-https://dailybusinessgroup.co.uk/2020/05/single  
6

53075159-expect/g-to-changes-7-environment-the-and-https://www.dw.com/en/coronavirus  
7

recycled/-19-https://www.nspackaging.com/news/covid  
8

52488134-environment-https://www.bbc.com/news/science  
9

change/-climate-https://time.com/5795150/coronavirus  
10

coronavirus/-pollution-https://time.com/5812741/air  

http://www.pmo.gov.il/
https://dailybusinessgroup.co.uk/2020/05/single-use-plastic-on-rise-as-consumers-seek-protection/
https://www.dw.com/en/coronavirus-and-the-environment-7-changes-to-expect/g-53075159
https://www.nspackaging.com/news/covid-19-recycled/
https://www.bbc.com/news/science-environment-52488134
https://time.com/5795150/coronavirus-climate-change/
https://time.com/5812741/air-pollution-coronavirus/
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היתה מהירה יותר מזו שלפני   שבאה עם התאוששות הכלכלה ה העלי בשיא המשבר,

עלייה  מקרה צפויה בכל  2021שנת ב , BreakthroughTheלהערכת חוקרי  11המשבר. 

 התנהגות הנגיף.   אופןב תלוי  עלייה ה  אך שיעורחמצני, -בהיקף פליטת פחמן דו מחודשת 

שימוש גובר באנרגיה  עשו בשנים הקרובות י  גורמי איכות הסביבה חוששים כי מדינות .5

  מיוחד ב ,ות שלהןכלכלהמבוססת דלקים פוסיליים במסגרת המאמצים להתניע מחדש את 

לפיתוח מקורות אנרגיה  יוזמות זאת, על חשבון השקעה ב 12מחירי הנפט הנמוכים. נוכח

וההתמקדות של  יתון המ  בטווח הקצר בשליפגעו יש  ,קרבוניזציה-טכנולוגיות דהמתחדשים ו

   13. מגיפהשל ה  גל נוסףהיערכות להשקעות הקשורות ל ת חילוץ ותוכניוממשלות ב

תוכניות  בפגיעה  היא שמשמעותם המעשיתכבר הודיעו על צעדים  ארה"ב וסין, בפועל .6

 : הזיהום ופליטת גזי החממהצמצם את רגולציות שנועדו לו

הסוכנות האמריקאית   הפיקוח על חברות מזהמות.את ם צמצמ הממשל האמריקני .א

( הודיעה כי לא תבצע פעולות אכיפה בזמן התפרצות המגיפה  EPAלהגנת הסביבה )

כי לא ינקטו נגדם סנקציות על חריגות בזיהום   םלחברות ולמפעלי הותתאבכך ו

הסביבה   הגנתרגולציות נוספות הקשורות ל יטל ב ממשל הבנוסף,  14האוויר או המים. 

הקשורות לפליטת כספית ורעלנים   כאלו ן ה מה, באהנשיא אוב תקופת שנקבעו ב

ר מכוניות  ושנועדו לעודד ייצוכאלו  , נוספים בפעילות תחנות כוח מונעות פחם ונפט

  ו קנדה חוקק גם במחוז אונטריו ב  15. מונעות חשמל או בעלות צריכת דלק נמוכה

מול  המענה יכולת כי אלו יאטו את טענה בתיים בחוקי פיקוח סבישהקפיאו תקנות 

 .16התפשטות הנגיף 

שנטלה על עצמה   הפחתת פליטת הפחמן יליעד ה מחויבותמשיכה להדגיש את מ סין .ב

הקמת  השעתה לעת עתה את תוכניתה ל כחלק ממחויבותה ל"הסכם פריז", אך

כזו  מערכת יץ סין התכוננה להר  (.ETSמערכת לאומית למסחר במכסות גזי חממה )

 
11

infographic/-environment-on-impact-https://venngage.com/blog/coronavirus  
12

result-the-be-climate-cleaner-a-will-broken-is-industry-fuel-fossil-https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/01/the 
13

drop-co2-/thebreakthrough.org/issues/energy/covidhttps:/  
14

-penalty-without-pollute-companies-allows-epa-laws-pollution-/27/trumphttps://www.theguardian.com/environment/2020/mar 

coronavirus-during 
15

-trump-deaths-coronavirus-and-pollution-air-linking-evidence-https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/04/16/despite 

regulations/#5d2d92d45808-environmental-more-back-rolls-admin 
16

19-covid-citing-rules-oversight-environmental-suspends-https://www.nationalobserver.com/2020/04/08/news/ontario 

http://www.pmo.gov.il/
https://venngage.com/blog/coronavirus-impact-on-environment-infographic/
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/01/the-fossil-fuel-industry-is-broken-will-a-cleaner-climate-be-the-result
https://thebreakthrough.org/issues/energy/covid-co2-drop
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/27/trump-pollution-laws-epa-allows-companies-pollute-without-penalty-during-coronavirus
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/27/trump-pollution-laws-epa-allows-companies-pollute-without-penalty-during-coronavirus
https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/04/16/despite-evidence-linking-air-pollution-and-coronavirus-deaths-trump-admin-rolls-back-more-environmental-regulations/#5d2d92d45808
https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/04/16/despite-evidence-linking-air-pollution-and-coronavirus-deaths-trump-admin-rolls-back-more-environmental-regulations/#5d2d92d45808
https://www.nationalobserver.com/2020/04/08/news/ontario-suspends-environmental-oversight-rules-citing-covid-19
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, ומתוך כוונה להתרחב  חברות אנרגיה 1700-שיכלול כפיילוט מסגרת במהלך השנה ב 

  , ל תחומי התעשיה והתשתיותכחברות מ 7000-יכלול כש " שוק פחמן בהמשך ל"

אושרו בשלושת השבועות הראשונים של  בסין זאת ועוד,  17לרבות התעשיה הכבדה. 

  18. 2019שנת שאושרו לכל אורך  תחנות כוח מבוססות פחם מ ם של מרס יותר פרויקטי

לעמידה ביעדי הסכם  משותפת  מחויבותממשיכים להביע האיחוד האירופי מנהיגי  .ג

 European Green Deal.20-הביוזמות  היקף ההשקעהלהכפיל את כוונה אף ו 19פריז 

במפת הדרכים  שנכללו פרויקטים סביבתיים בקידום  יםעיכוב יםמסתמנ מעשית,

אימוץ אסטרטגיה חדשה להיערכות   -יידחו נראה שבין היוזמות ש 21.של האיחוד

ת  ו להפחתת פליטויוזמות חקיקה  22" ירוקה" צרכנות חקיקה לעידוד , לשינויי אקלים

 FuelEUובשיט )  23(ReFuelEU Aviation)דלקים בתעופה -מעבר לביו דו חמצני ו  פחמן 

Maritime ביטחון תזונתי של(. לצד אלו, עשויים להידחות גם גיבוש אסטרטגיה  

  תיוזמ רצון ללמוד מהמשבר הנוכחי; ה  בשל(, בעיקר Farm to Fork" Strategy"לאיחוד )

גיבוש   ;מגוון ביולוגישמירה על אימוץ עקרונות ל ; מתחדשת ה ימיתאנרגי

רטגיה לניידות ותחבורה חכמים  אסטוגיבוש  אסטרטגיית קיימות לטיפול בכימיקלים 

 24. וברי קיימא

  השנה בנובמברשתוכננה להתקיים  (UNFCCC COP 26)ועידת האקלים של האו"ם  ,ברקע .7

יעילות  הייתה אמורה לבחון את הוועידה   25. שנה הבאהנדחתה למועד לא מוגדר ב  בגלזגו

ההפחתה של פליטת גזי חממה מצד המדינות החתומות על   יעדיהמהלכים שננקטו למימוש 

  26יותר.  שאפתנייםיעדים  להגדיר( ו2016" )פריז "פרוטוקול  

 
17

market/-carbon-national-chinas-for-means-pandemic-coronavirus-the-http://blogs.edf.org/climate411/2020/05/04/what 
18

daa3def9ae03-af44-11ea-78c2-https://www.ft.com/content/052923d2  
19

en.pdf-statement-euco-vc-ium.europa.eu/media/43076/26https://www.consil  
20

change/-climate-https://time.com/5795150/coronavirus  
21

initiatives/-deal-green-european-delayed-of-list-full-environment/news/leaked-https://www.euractiv.com/section/energy 
22

transition-energy-consumers-empowering-ways-https://eusew.eu/new  
23

Fuels-Aviation-Sustainable-Aviation-ReFuelEU-say/initiatives/12303-your-regulation/have-rhttps://ec.europa.eu/info/law/bette 
24

-and-mobility-strategy-eu-speech-valeans-commissioner-03-02-pa.eu/transport/themes/strategies/news/2020https://ec.euro

transport_en 
25

def9ae03daa3-af44-11ea-78c2-https://www.ft.com/content/052923d2  

1https://unclimatesummit.org/?gclid=Cj0KCQjw7qn1BRDqARIsAKMbHDZZ3Y5RN7uwhHS7OLDGnE7z6_6gqU8dqLtjifElx

VYeAaAgUYEALw_wcB-HRwcEYeG 
26

pledges/-climate-the-us.org/behind-https://feu  

http://www.pmo.gov.il/
http://blogs.edf.org/climate411/2020/05/04/what-the-coronavirus-pandemic-means-for-chinas-national-carbon-market/
https://www.ft.com/content/052923d2-78c2-11ea-af44-daa3def9ae03
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://time.com/5795150/coronavirus-climate-change/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/leaked-full-list-of-delayed-european-green-deal-initiatives/
https://eusew.eu/new-ways-empowering-consumers-energy-transition
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-Aviation-Fuels
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2020-02-03-commissioner-valeans-speech-eu-strategy-mobility-and-transport_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2020-02-03-commissioner-valeans-speech-eu-strategy-mobility-and-transport_en
https://www.ft.com/content/052923d2-78c2-11ea-af44-daa3def9ae03
https://unclimatesummit.org/?gclid=Cj0KCQjw7qn1BRDqARIsAKMbHDZZ3Y5RN7uwhHS7OLDGnE7z6_6gqU8dqLtjifElx1HRwcEYeG-VYeAaAgUYEALw_wcB
https://unclimatesummit.org/?gclid=Cj0KCQjw7qn1BRDqARIsAKMbHDZZ3Y5RN7uwhHS7OLDGnE7z6_6gqU8dqLtjifElx1HRwcEYeG-VYeAaAgUYEALw_wcB
https://feu-us.org/behind-the-climate-pledges/
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 שילוב יוזמות של אנרגיה ירוקה בהתנעת הכלכלה 

מתאם גבוה  מצא  Oxford review of Economic Policy-מאי ב חודש  תחילת מחקר שפורסם ב .8

לבין   להשתקמות ממשבר כלכלי אקלימית במסגרת תוכניות פיסקליות-פרובין מדיניות 

המחקר אף מצביע באופן   ך.ארובטווח הביחס להשקעה הממשלתית  התשואה גבוה

קונקרטי על צעדים אפשריים שונים המממשים את המתאם הגבוה הזה של השקעה  

אנרגיה   השקעה בתשתיות  , בכללם משתלמת כלכלית עם השפעה חיובית על האקלים

כותבי  . התחדשות מערכות אקולוגיות והשקעה בחברות מו"פ ירוקותב  ה, השקע יה"נקי"

כאלו )ונוספים(   םצעדיהמגיפה, התנהגות של הוודאות  תנאי איב מסבירים כי  המחקר

    27.מובנה כוללים מקדם הצלחה'על זמניות'  המגלמים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאורך זמן  צעדי מדיניות פיסקלית בעלי פוטנציאל לתשואה גבוהה ולתועלת סביבתית - בריבוע הימני העליון 

 
27

02.pdf-https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20  

article/doi/10.1093/oxrep/graa015/5832003-https://academic.oup.com/oxrep/advance 

says-study-climate-and-economy-global-repair-can-stimulus-vironment/2020/may/05/greenhttps://www.theguardian.com/en 
 

http://www.pmo.gov.il/
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf
https://academic.oup.com/oxrep/advance-article/doi/10.1093/oxrep/graa015/5832003
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/05/green-stimulus-can-repair-global-economy-and-climate-study-says
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עם  התמודדות לשל ממשלות בעולם אסטרטגיות מפורטות הצביע על לעדיין מוקדם אף ש .9

השקעה בתשתיות  כי רעיונות של  , נראה (ים כלכלי  רום יח)להבדיל מצעדי  העמוקהמיתון 

, כאמור, ניתן להצביע רק על  . בשלב זהיציאההת ואסטרטגי להיכלל ב יםסביבתיות עשוי 

 דוגמאות ספורדיות שאולי מבשרות על חשיבה מסוג זה במדינות מסוימות:

לקחים שהופקו מתקופת הסגר יוסבו  כי במסגרת מחוז לומברדיה באיטליה הודיע  .א

במטרה   ק"מ של רחובות בעיר מילאנו לנתיבי אופניים ומדרכות  35-כהקרוב בקיץ 

 -ק"מ ל  650נערכת להכשיר . גם פריז  28הירידה בזיהום האויר בעירלשמר את מגמת 

ways" -"corona cycle.29  

 

את תוכנית שיקום הכלכלה עם   כרוך לו קרא בבריטניה, יועצי אקלים של הממשלה  .ב

. קבוצה מובילה של כלכלנים  2050ת הפחמן לאפס עד שנת ו ת פליט תהפחשל יעד ה

היצמדות לכלכלה מסורתית מבוססת  " על פני ירוקה"מדיניות דוחפת לבבריטניה 

. Build Back Betterבסיסמה  עניק דחיפה לשיקום המשקלה  כאמצעי דלקים פוסיליים

 30של ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון בגישה.  ה עקרוניתת תמיכ מסתמנלפי שעה 

 
28

-traffic-of-return-crisis-post-prevent-to-seeks-.com/world/2020/apr/21/milanhttps://www.theguardian

pollution?CMP=share_btn_tw 
29

52488134-environment-https://www.bbc.com/news/science  
30

urged-johnson-focus-green-have-should-recovery-coronavirus-https://www.theguardian.com/environment/2020/may/06/uks 

52488134-environment-https://www.bbc.com/news/science 

http://www.pmo.gov.il/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-pollution?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-pollution?CMP=share_btn_tw
https://www.bbc.com/news/science-environment-52488134
https://www.theguardian.com/environment/2020/may/06/uks-coronavirus-recovery-should-have-green-focus-johnson-urged
https://www.bbc.com/news/science-environment-52488134
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בקשירת אסטרטגיות  בעקבות דחיית ועידת האקלים ולאור מחקרים התומכים  .ג

 Petersburgכנס מקוון בשם '   בסוף אפרילקיים  הת   ,שיקום הכלכלה במשבר האקלים

Climate Dialogue מדינות   30' באירוח משותף של בריטניה וגרמניה בו נועדו נציגי

במטרה לגבש תוכנית שיקום כלכלית ירוקה שתיושם לאחר סיום השלב האקוטי של  

 31המגיפה. 

כניות הכוללות השקעה ירוקה כחלק  ותקוריאה הדרומית סין ו באסיה מובילות  .ד

  17-מחבילות הסיוע והשיקום התעסוקתי. בסין מוערך שוק האנרגיה המתחדשת בכ

כניתה של  ו. תעובדים בסיןמה  0.1% ליון איש, קריי למעם קרוב של ארד דולר ימיל 

  ,"גמהתמ 3%-סין כוללת השקעה של כשליש מחבילת החילוץ למשק, השווה לכ

, טורבינות רוח ואנרגיה  מונעות חשמל כגון רכבות מהירות ות"ירוקהשקעות "ב

אחוז   3-מהתמריצים הפיסקליים שלה, כ  95%סולארית. דרום קוריאה מקציבה 

 32ים סביבתיים, לרבות יוזמות להפחתת פליטת הפחמן. פרויקט ל ,מהתמ"ג

 
31

52418624-environment-https://www.bbc.com/news/science  
32

un-packages-stimulus-economic-green-way-leading-nations-asian-https://news.un.org/en/story/2010/05/337382 

http://www.pmo.gov.il/
https://www.bbc.com/news/science-environment-52418624
https://news.un.org/en/story/2010/05/337382-asian-nations-leading-way-green-economic-stimulus-packages-un

