
 

1 

 

 

 

 :הסקיר

 2021 העולמי אנרגיהה משק משבר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלכלה אגף

 האנרגיה משרד

 

 2021 נובמבר

 

 

 שטרית בן יותם : כותבים

 בדל דוד

 בכר נופיה: אגף מנהלת

  



 

2 

 תוכן עניינים

 4 ..................................................................................................... תקציר מנהלים .1

 8 .................................................................................................................. מבוא .2

 8 ...................................... תחזיות הטווח הארוך ומציאת שווי משקל חדש בטווח הקצר .3

 8 ............................................................................ מגמות חזויות לטווח ארוך .3.1

 11 .................................................. התחזיות ארוכות הטווחאפקט טווח קצר של  .3.2

 14 ................................................................... משבר האנרגיה באירופה והגז הטבעי .4

 14 .................................................................. תיאור מצב –מחירי הגז הטבעי  .4.1

 15 .......................... פעת מלאי הגז באירופה על מחירי הגז הטבעיסקירה לגבי הש .4.2

 16 ............................................... מאזן ביקוש והיצע רב שנתי לגז טבעי באירופה .4.3

 18 ........................................................................ ביקושים לגז טבעי באירופה .4.4

 18 .................................................................... סך הביקושים לגז טבעי .4.4.1

 19 ......................................... ל הביקוש לגז טבעיהשפעת משק החשמל ע .4.4.2

 21 .......................................................... שינויים בשחקנים מרכזיים -צד ההיצע .4.5

 21 .......................................... התפלגות היצע הגז הטבעי למדינות אירופה .4.5.1

 22 ............................................ היצע גז הטבעי לאירופה מרוסיה ונורבגיה .4.5.2

 23 ...................... השפעה של מדינות נוספות על מחירי הגז הטבעי באירופה .4.5.1

 25 ................................................... ניתוח של ארה"ב וסין –מעצמות האנרגיה בעולם  .5

 25 .............................................................................. מצב האנרגיה בארה"ב .5.1

 28 ................................................................................. משבר האנרגיה בסין .5.2

 28 .............................................................................. סין -תיאור מצב  .5.2.1

 28 ...................................................................................................... פחם .5.3

 28 .................................................................................................. גז טבעי .5.4

 29 ...................................................... ניתוח כללי לגבי הביקוש לאנרגיה של סין .5.5

 30 .............................................................................. עליית מחירים עולמית –פחם  .6

 30 .................................................................................. מחירי הפחם בעולם .6.1

 30 ........................................................................... ביקוש והיצע עולמי לפחם .6.2

 31 ........................................................................... יבוא ויצוא עולמי של פחם .6.3

 31 ......................................................... ניתוח השפעות שונות על מחירי הפחם .6.4

 33 ............................................................................... מחירים עולמית עליית –נפט  .7

 33 .................................................................................... מחירי נפט בעולם: .7.1

 33 ............................................................................. ביקוש והיצע עולמי נפט .7.2

 34 ............................................................................ יבוא ויצוא עולמי של נפט .7.3

 34 ................................................................................ ניתוח השפעת הנפט: .7.4

 36 ................................. השפעות משבר האנרגיה העולמי על עלויות האנרגיה בישראל .8

 36 ...................................................................................................... פחם .8.1

 36 ....................................................................................................... נפט .8.2

 36 .................................................................................................. גז טבעי .8.3

 37 .................... משק הגז הטבעי בישראל:השפעת משבר האנרגיה על הזדמנויות ל .8.4



 

3 

 38 ............................................................................................................... סיכום .9

 

  



 

4 

 תקציר מנהלים .1

ם חיריבמעליה חדה מאוד ל הובילו בין היתר,שעובר בחודשים האחרונים תהליכים משק האנרגיה העולמי,  .1

 ת כמשבר במשק האנרגיה העולמי. של מוצרי האנרגיה,  אשר רבים מגדירים זא

 היצע בין חדש משקל שיווי חפשל העולםאנו סבורים כי השינויים במשק האנרגיה העולמי מובילים את  .2

 .פוסיליים דלקיםל וביקוש

 8%-במגמות לטווח ארוך ניתן לראות כי  משקלם של האנרגיות המתחדשות עלה בעשור האחרון מכ .2.1

 משני תהליכים שהתרחשו במקביל:  בעיקר כתוצאההעולם צרך, ש הראשונית האנרגיהמכלל  12%-לכ

 משבר האקלים.  עם ותמדיניות מוצהרת להתמודד .2.1.1

 שיפורים טכנולוגיים בתחום האנרגיה המתחדשת, אגירה וניהול ביקושים.  .2.1.2

הפוסיליים הינה בירידה  הדלקים לכלל הביקושים תחזית (IEAסוכנות האנרגיה הבינלאומית )לפי  .2.2

 לפחם הביקושים כאשר, להפקת אנרגיה מתחדשת המדינות של המובטחים ביעדים דהעמיבהינתן 

 התרחישים. לפחות בכלל עתידים

 בדלקים פוסיליים ובטכנולוגיות שקשורות בהם מתמתנות,של המגזר העסקי  ההשקעות, האמור בשל .2.3

  שכן קיים חשש משמעותי לגבי הביקושים בטווח הארוך לדלקים פוסיליים. 

 השקעות לבצע להמשיך צורך לאנרגיה בשנים הקרובות יש הביקושים על לענות מנת על מנגד, .2.4

על מנת לאפשר אספקת אנרגיה רציפה  אלה בשנים כבר והנפט הטבעי הגזשל  בסקטורים משמעותיות

 ואמינה עד להשגת יעדי האנרגיה המתחדשת.

 המעבר לתקופת, ינוניב -הקצר בטווח החדש משקל שיווי נקודת מחפש האנרגיה משקלאור זאת,  .2.5

 לדלקים זקוק עדיין אך, מתחדשות אנרגיותשואף להגדיל יצור אנרגיה באמצעות  העולם בה

נראה כי תהליך זה מסביר חלק מהפער  .לאנרגיההנוכחיים  הביקושים את לספק מנת על פוסיליים

 בהיצע דלקים פוסיליים בעולם בעת הזו.  

חירי הגז הטבעי עלו במהלך השנה האחרונה, וזינקו בחודשים מ:  משבר האנרגיה באירופה והגז הטבעי .3

 מאשר לפני שנה.  10, מחירים שגבוהים יותר מפי MMBTU-ומעלה ל 35$-האחרונים עד לרמה של כ

בחודשי החורף בהם צריכת הגז הטבעי גז טבעי  לשימוש משמעותי במתקני אחסוןאירופה נדרשת  .3.1

 .גדולה יותר עקב השימוש בגז לחימום

גז טבעי למלאי מתקני  BCM 28-22-אירופה נדרשת להשלים עוד כ ,2021נכון לאוקטובר ערכתנו, לה .3.2

  . 2022כראוי לחורף שנת  העל מנת להיות ערוכ, האחסון

 גז טבעי באירופה:ההיצע  שהשפיעו על מגמות מרכזיות 2 ןמצאנו כי בשנים האחרונות ישנ .3.3

 ות אירופה נמצאת במגמת ירידה עקבית. ידי מדינ-יכולת ההפקה המקומית של גז טבעי על .3.3.1

גבוה היה באירופה  LNGשיעור השימוש ב  2019החל משנת  עד למצב לפיו, LNG-שימוש מוגבר ב .3.3.2

 מרמת ההפקה המקומית.

לגז טבעי הביקושים : בין השאר בעקבות חורף קר וקיץ חם מהרגיל, ביקושים לגז טבעי באירופה .3.4

 וגבוהים בהרבה ,(BCM 4-)כ 2019גבוהים ביחס לשנת  היו מעט 2021במחצית הראשונה של שנת 

 (.BCM 19-)כ 2020לעומת שנת 

 אירופה. ההתבססות של נמצא במגמת גידול LNGגז טבעי בשנים האחרונות יבוא   :LNG-ל ביקושים .3.5

מבוסס מיבוא הגז הטבעי  70% בסין םעלתה בצורה משמעותית, וג LNG -ה על יבואבשנים האחרונות 

   .LNGעל 

למרות ייצור החשמל בשנים קודמות. לא היה חריג מ 2021סך ייצור החשמל בשנת : סקטור החשמל .3.6

ביחס  GWhאלף  17-נמוך בכ רוחאנרגית  באמצעות 2021 שנתשל  נההראשובמחצית  שיוצרהחשמל ש

(, נראה כי הפער הושלם באמצעות ייצור טבעי גזנוספים של  BCM 3.4-בכ הנאמדים) שנה קודמת

(. כך שסך הביקושים לגז טבעי בסקטור החשמל Gwh 25-כנולוגיות אחרות )גרעין גדל בכחשמל בט
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לא ניתן לייחס את העליה בביקושים לגז טבעי שהוצגו  נראה כי -היה נמוך משנה הקודמת. מכאן

 . לעיל לסקטור החשמל

ף שההפקה , אלא נוצלה מלוא יכולת היבוא של אירופה 2021ככל הנראה במחצית הראשונה של שנת  .3.7

שינויים  -גז טבעי באירופה ההיצע בסעיפים הבאים.שלה ירדה, ובין היתר עקב הסיבות המפורטות 

( 26%( ונורבגיה )43%מסך כל הגז הטבעי שלה מרוסיה ) 69%-כ מייבאתאירופה  :בשחקנים מרכזיים

 .(LNG)באמצעות צנרת וגז טבעי נוזלי 

 5-כ הקטינה יצוא של  נורבגיה מהמאגריםגדול  חלקבתחזוקה שוטפת פעולות  : בעקבותנורבגיה .3.7.1

BCM ביחס ליכולת האספקה שלה בשנים קודמות . 

במחצית הראשונה של שנת למרות הפרסומים על הפחתת כמויות הגז הטבעי מרוסיה,  :רוסיה .3.7.2

ות המקבילות מעט לעומת התקופ עלתהידי רוסיה -על של גז טבעי לאירופה האספקה 2021

 .2017-2020בשנים 

 28-לעבור את החורף, חסר כ בכדי, שהינם הקריטיים באירופה האחסון למתקניכי  נראה, לסיכום .3.8

BCM 10-ל 5. מתוכם, ניתן לייחס בין לגז טבעי יצר לחץ משמעותי על הביקושיםש, דבר BCM 

לקיטון בייבוא מנורבגיה )בעקבות הוצאה  BCM 5עוד ולגידול בביקושים בעקבות חורף קר וקיץ חם 

 (וקה של יכולת הפקהלתחז

הספק ייצור אשר הקטין את  ,2021 בשנתשנרשם  בעקבות משטר הרוחות החלשנציין שאף כי 

 טבעי גזנוספים של  BCM 3.4-בכ הנאמדים) GWhאלף  17-בכ רוחאנרגית  באמצעותהחשמל 

 הביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל לא עלה, ככל הנראה בעקבות (,חשמל ייצור להשלמתשנדרשו 

 . סגר את הפערשגרעינית ה צור החשמל באמצעות טכנולוגיי

ניתן לייחס לשינויים רוחביים מתקני האגירה במקביל, אנו סבורים שאת הפער הנוסף להשלמת  .3.9

בעקבות ירידה ביכולת ההפקה הפנים יבשתית באירופה, חל  ,שמצאנו, לפיהם בשנים האחרונות

ממדינות כגון:  LNGשל גז טבעי, בדגש על יבוא שינוי מהיר בהסתמכות אירופה על ייבוא מוגבר 

קטאר, ארה"ב, אלג'יריה ועוד. הערכות כזו אינה פשוטה בזמן כל כך קצר, ואירופה לא עמדה בפני 

מהיר שחל בביקושים, בעקבות הקורונה והחורף הקר. יחד עם כניסתה של סין לתחרות השינוי ה

  .אדירה, ולמשבר אנרגטי העולמית על גז טבעי, הדבר הוביל לעליית מחירים

 האנרגיה בעולם מעצמות .4

בשנה, אך  MBC 830-ארה"ב היא הצרכנית גדולה ביותר של גז טבעי בעולם וצורכת כ :"בארה .4.1

ביכולתה לתת מענה מקומי לכלל הביקוש שלה לגז טבעי. בשנים האחרונות ארה"ב הפכה להיות 

  מסך היצוא של ארה"ב הוא לאירופה. 41%-(, כאשר כLNGיצואנית מובילה של גז טבעי נוזלי )

, צפויים לחזור לרמות 2021סך ההפקה והצריכה השנתיים של הגז הטבעי לשנת  EIA-על פי תחזית ה

מהמלאי בחודש ספטמבר  14%-מלאי הגז הטבעי בארה"ב נמוך בכ 2021. נכון לספטמבר 2019של שנת 

בקיץ  מתקני האגירהשמילוי חר זאת מאהמייצג את נקודת המוצא טרם משבר האנרגיה, , 2020

האחרון היה מתחת לממוצע השנתי, בעיקר בגלל צריכת חשמל גבוהה בעקבות מזג אויר חם בחודש 

 יוני, ובשל הגידול ביצוא גם כאשר הביקוש המקומי לגז טבעי היה יציב.

האנרגיה  מארה"ב. פחם הינו מקור 2סין היא צרכנית האנרגיה הגדולה ביותר בעולם, כמעט פי  סין:  .4.2

סין הינה הצרכנית השלישית  מצריכת האנרגיה הראשונית שלה. 57%-המשמעותי ביותר בסין כ

 .בגודלה בעולם של גז טבעי

 בשנת מאשר יותר 10%-בכעבר את התחזיות ועלה  2021בשנת  בסיןמציין כי הביקוש לחשמל  IEA-ה

בביקוש לייבוא כמו גם מקומי בהפקת פחם  נרשמה עליה. בשל העלייה החדה בביקוש לחשמל, 2019

 גז טבעי. 
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לטון פחם, זאת  200$-מחירי הפחם זינקו וחצו את קו ה 2021אוקטובר ב :עליית מחירים עולמית  – פחם .5

 .2020 במאי הפחם במחיר שפללאחר 

ידי מדינות אסיה, בעוד שכלל -על 80%-, מתוכם כEJ 151-לפחם מסתכמת בכ העולמית הצריכה סך .5.1

הצרכניות העיקריות של פחם הן סין  בלבד מהצריכה העולמית. 6%-צורכות ביחד כמדינות אירופה 

 ים.ביקושמענה ליכולת כריית הפחם שלהם גבוהה הן נדרשות לייבא פחם כדי להשלים אף שוהודו, ו

בשנה, שנובע, בין השאר, מתכנית פיתוח  3%-בקצב של כ בשנים האחרונות צריכת הפחם בהודו גדלה .5.2

 אזורים הכפריים לחשמל.שלה לחבר את ה

במדינות אלו, בשנת הקורונה  מגפתלצריכת חשמל ברמות של טרום  החזרה המהירה IEA-לפי ה .5.3

לחשמל. לכן אנו סבורים כי נוצר מחסור ביכולתן של שתי המדינות הובילה לעליה בביקוש , 2021

 ית מחירים עולמית.המרכזיות לכרות פחם ולתת מענה מהיר לגידול בביקוש לחשמל, דבר שהוביל לעל

 בשל שלה הכרייה ויכולת באספקה מחסור חווה הודו האחרונות בשנים כי העובדה לאור במיוחד

  .פחם מכרות של הצפות

 עולמית מחירים עליית נפט .6

. מדובר בעליה משמעותית ביחס לחבית נפט 83$-הגיעו למחיר של כולאחרונה עלו מחירי הנפט  .6.1

ם בשנים האחרונות, אך עליה מתונה ביחס לפחם ולגז הטבעי אליה הורגל העול 60$לסביבה של 

 באירופה, כפי שתואר לעיל. 

 הנראה ככל. OPECידי ארה"ב, רוסיה ומדינות -מסך הפקת הנפט העולמית נעשית על 69%-כ .6.2

מסך  60%-יש השפעה על מחיר הנפט העולמי, היות והן אחראיות על ייצוא של כOPEC מדינות ל

 מסחר הנפט בעולם. 

השפיעה על שוק הסחורות  2020ותחילת שנת  2019( בשלהי שנת Covid-19התפרצות נגיף הקורונה ) .6.3

שווקי הנפט נפגעו משמעותית בעקבות המשבר, ובין היתר  העולמי הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע.

 ענף התעופה קפא כמעט לחלוטין.

משקל העולמי לגבי הצריכה בשוק אנו סבורים שהשינויים בצד ההיצע והביקוש ערערו את שיווי ה .6.4

 ברמת ההתאוששותבשל משבר הקורונה,  2020ההפקה ירד באופן חד בשנת  שיעורשהאנרגיה. בעוד 

  .יותר מהירה הייתה הצריכה

חזר לרמתו טרום מגפת הקורונה, וככל שמדינות יצאו  2021: ככל הנראה הביקוש לאנרגיה בשנת סיכום .7

נרגיה. צד ההיצע מגיב באופן איטי יחסית לצד הביקוש, שכן יש צורך מסגרים עלה הביקוש לכל סוגי הא

יה החדה בביקושים, לצד חוסר יולכן העללחדש השקעות, לגייס חזרה עובדים, ובכך להתניע את העסקים. 

לעליית  ובילההוודאות לגבי קצב ההתאוששות מהמגפה, לא נתקלה במענה הולם מצד ההיצע והדבר 

 מחירים. 

י בעקבות נבינו-ל התווספה למגמות שונות, כגון חיפוש אחרי שווי משקל חדש בטווח הקצרההשפעה הנ"

התחזיות להסתמכות על אנרגיות מתחדשות בעתיד. כמובן שעוצמת עליית מחירי האנרגיה הייתה שונה 

 מדינות שונות.   בגאוגרפיים בעולם, ו אזוריםבסקטורים השונים )פחם, גז טבעי, נפט(, ב

: משבר האנרגיה באירופה מביא איתו בישראל הטבעי הגז למשק הזדמנויות על האנרגיה רמשב השפעת .8

גם הזדמנויות למשק הגז הטבעי בישראל, כמו למשל עמידה מול ביקוש גובר ליצוא גז טבעי למצרים, אשר 

   .משוועת לכמויות גז טבעי נוספות

מחירי  של יםהשפעה הצפויה נילן כיוולה :השפעת משבר האנרגיה העולמי על עלויות האנרגיה בישראל .9

 :על משק האנרגיה בארץ השוניםהדלקים 

בעקבות עליית מחירי הפחם בעולם, ובכפוף להמשך יצור חשמל בתמהיל הנוכחי, צפויה עליה  פחם: .9.1

 .בתעריף החשמל. טרם ברורה עוצמת ההשפעה והעיתוי שלה
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בנזין, גפ"מ מזוט ועוד.  –תזקקי הנפט  בעקבות עליית מחירי הנפט בעולם צפויה עליה במוצרינפט:  .9.2

 טרם ברורה עוצמת ההשפעה והעיתוי שלה.

אף שמדינת ישראל אינה תלויה ביבוא גז טבעי, והיא מספקת לעצמה את עיקר הביקושים,  גז טבעי: .9.3

מחיר הגז הטבעי בארץ יושפעו השפעה העקיפה בשל רכיבי ההצמדה של החוזי רכישת הגז בישראל. 

ר האנרגיה העולמי צפוי להעלות את מחירי הגז הטבעי בחוזים השונים במידה ההשפעה של משב

 משתנה, ובעיתוי משתנה, אך בסה"כ הערכתנו היא כי צפויה עליה מתונה בלבד.
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 מבוא .2

סקירה זו היא לנסות ולהבין את מצב משק האנרגיה העולמי, לאור תהליכים שהוא עובר  מטרת

. המצב לא נראה חדה מאוד של מחירים בחלקים נרחבים בעולם עליהלבחודשים האחרונים  הובילוש

בלבד, ורבים מגדירים זאת כמשבר במשק האנרגיה העולמי.  לעת עתה, של מחירים כתנודתיות רגעית 

נראה שהמשבר אינו פוגע בעוצמה חזקה במשק האנרגיה בישראל, בין השאר כיוון שמאגרי הגז הטבעי 

לעצמה את רוב צרכי לספק ישראל ל מאפשריםכלכליים של ישראל שנמצאו בשנים האחרונות במים ה

 יציבות ובטחון אנרגטי. מייצרים משק החשמל, ובכך 

לנתונים  ,ככל הניתן תוך היצמדות,, הסקירה לפניכם התבססה על מגוון מקורות מידע מהעולם

כדי  מקצועי,צמאי לצורך ביצוע מחקר ע התבססנו על נתונים אלההמפורסמים על ידי גורמים רשמיים. 

נתונים להוגבלנו  במתווה זה,.  עיתונות כלכליתופרסומים של כלכליים להסתמך על ניתוחים להימנע מ

יוני בלבד. הערכנו, ככל יכולתנו, את  חלקם עדבעד לאוגוסט השנה, והקיימים בחלקם נים, יהזמ

 שנעשה לגבי ונים. בניתוח תמיד שאפנו להציג תובנות מגובות נת ךא, חודשים אלהההשפעות גם לאחר 

 שלכלליות  סקירות על היה קושי במציאת נתונים אמינים, ולכן הסתמכנו הנסקרות חלק מהמדינות 

 . Eurostat-ו EIA ,IEAארגונים מקצועיים כגון: 

השפעות הטווח הארוך על מציאת שווי משקל חדש בטווח הקצר, להערכתנו, בסיס המשבר הנוכחי הוא 

רה מעמיקה של משבר האנרגיה באירופה, יסקהצגנו . לאחר מכן וח את הסקירה הזוובכך בחרנו לפת

 ,ביותר תהדרמטי המוביל להשפעהבמשק הגז הטבעי ביבשת, שכן נראה שזהו המשק  ותהתמקדתוך 

 . יםאנרגיה אחרמוצרי על מחירי  ולרבות ,שבין השאר

דלקים, וכן התייחסות ספציפית פחם ו – יםנוספמוצרי אנרגיה לבהמשך הסקירה ישנה התייחסות 

דה אחר ביחס יארה"ב וסין, שצריכת האנרגיה שלהם הינה בקנה מ –למעצמות האנרגיה העולמיות 

 לשאר מדינות העולם. 

 

 שווי משקל חדש בטווח הקצר ומציאתארוך הטווח ה תחזיות .3

 להתעמק שיש אהנר, העולם של נרחבים חלקים על כיום שעובר האנרגיה משבר את ולהבין לנסות בכדי

 משקל שיווי עתכ חפשל העולםמביאות את  אלו תמורות כי נראה. בו לאחרונה ים שחלובשינויקודם 

 .פוסיליים דלקים של וביקוש היצע בין חדש

תחזיות ארוכות להבין את המגמות הבינלאומיות של משק האנרגיה העולמי ו להסביר אתראשית, ננסה 

 את האפקט שהם יוצרים בטווח הקצר. , ולאחר מכן 1הטווח הנגזרות מהן

 

 לטווח ארוך  חזויות מגמות .3.1

מהסתמכות  העולם מדינותובן המעבר של המגמה המרכזית בתחזיות האנרגיה ארוכות הטווח היא כמ

 :2דלקים פוסיליים, להגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות, כמוצג להלןעל 

                                                           
 משק בנושא הממשלה מדיניות של שנייה תקופתית לבחינה המקצועי הצוות ח"דו" בסיס על השאר בין בהתבסס וזאת 1

 2021של שנת  World Energy Outlook IEAעל דוח , ו2021 במאי הצבור להערות שפורסם" הטבעי הגז
 BP Statistical Review of World Energy July 2021: מקור 2
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מכלל האנרגיה  12%-לכ 8%-שור האחרון מכמתחדשות עלה בעהאנרגיות הניתן לראות כי משקלם של 

מתרחשת מהר יותר כאשר היא נראה כי מגמה זו הינה איטית יחסית, אף הראשונית שהעולם צורך. 

 בוחנים את משק החשמל בלבד, כמוצג:

 

השקה  בעליבמקביל, שהתרחשו תהליכים משני אנרגיות מתחדשות נובעת לנראה שהמגמה של מעבר 

 רבה ביניהם:

 :האקלים משבר לאורמוצהרת  תמדיניו .1

מקורות האנרגיות  מדינות רבות, ובעיקר המדינות המפותחות, קבעו מדיניות של הגדלת

בשנת בכדי להתמודד עם משבר האקלים. והרחבת ייצור האנרגיה באמצעותן המתחדשות 

 ,וביניהן ישראל,  (UNFCCC, המדינות החברות באמנת האו"ם בדבר שינויי האקלים )2015

אקלים )"הסכם פריז"( במטרה להגביל את העלייה בטמפרטורה  בנושאמצו הסכם מחייב אי

אמנה ב עוגןעם שינויי האקלים והשלכותיהם. "הסכם פריז"  ולהתמודדבעולם הגלובלית 

 –את כל המדינות החברות לפעול להשגת היעד הגלובלי  תומחייב 2016תוקף משנת ל שנכנסה

  מעלות(. 3-)לעומת עלייה צפויה של כ 21 -וס עד סוף המאה המעלות צלזי 2עלייה מרבית של 

 .מדינות 196בגלזגו, בהשתתפות של  2021להתקיים בנובמבר  צפויהועידת האקלים הבאה 

 :טכנולוגיים שיפורים .2

לצד משבר האקלים, משקי האנרגיה בעולם עוברים טרנספורמציה טכנולוגית חסרת תקדים. 

, אגירה, ניהול ביקושים ועוד מאפשרים המתחדשת אנרגיהה מיבתחומשמעותיים פיתוחים 

 יחסית במשקים השונים ומשנים את כללי המשחק.  תכופיםשינויים 
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שיעור השימוש באנרגיות מתחדשות הלך וגדל בשנים האחרונות בעיקר בזכות הירידה 

 :חזקמגמה שצפויה להמשך ואף להת כמוצג בגרף להלן, המשמעותית במחירי טכנולוגיות אלה,

 

אחוזים. מחירי  80ירדו מחירי התאים הפוטוולטאים בכמעט  2018-ו 2010מהאיור עולה שבין השנים 

ירדו  –שהם מוצר משלים לתאים הפוטוולטאים לצורך ייצור ואספקת חשמל  –סוללות לאגירת חשמל 

 פט והגזהנ השקעת ההון בטכנולוגיות של  . לשם השוואה, מחירי50%-קצת יותר מבאותה התקופה ב

 בלבד. 20%-ירדו בתקופה המדוברת בכ הטבעי

 

 תחזיותאת  12023לשנת  ( פרסמה בדו"ח השנתיIEAסוכנות האנרגיה הבינלאומית )לאור זאת, 

וזאת תוך התחשבות  מתחדשת,לאנרגיה  מעברשל  בתרחישים שונים ,2050האנרגיה העולמיות לשנת 

 .ומחתהשפעות של כלכלה עולמית מתרחבת ואוכלוסייה צב

 

 תרחישים הבאים:לחלוקה נעשו ב IEAשל  םהתרחישי

- Stated Policies) STEPS )- תרחיש כי נציין  :עמידה ביעדים המוצהרים של מדינות העולם

, שעדיין עושות ותאנרגיה גדול ותצרכני ןהינ ןזה כולל גם מדינות שלא הצהירו על יעדים, שחלק

 שימוש בדלקים מזהמים.

- APS (Announced Pledges )-  עמידה ביעדים מובטחים: יעדים מעודכנים, שטרם הוצהרו

 באופן רשמי.

- NZE (Net Zero Emissions) -  2050עמידה ביעדים נדרשים בכדי להגיע לאפס פליטות בשנת. 

  

                                                           
3 IEA World Energy Outlook - https://iea.blob.core.windows.net/assets/ed3b983c-e2c9-401c-8633-
749c3fefb375/WorldEnergyOutlook2021.pdf  
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 :נפט, גז טבעי ופחם – לביקושים העולמיים ארוכי הטווח של דלקים פוסליים IEAלהלן תחזיות ארגון 

 
 

 ביעדים עמידההינה בירידה בהינתן  הפוסיליים הדלקים לכלל הביקושים תחזיתכי ת ניתן לראו

. גז טבעי ונפט התרחישים בכללפחות ל יםעתיד לפחם הביקושים כאשר, המדינות של המובטחים

לא ישנו את יעדי המדיניות שלהם, אך בתרחישים האחרים הם גם  שמדינותבהנחה עתידים לעלות רק 

יגיעו לפחות  החזויים הביקושים 2050בשנת לתרחיש לפיו בשיעור משמעותי, עד  לעיתיםיורדים, ו

 .במקרה של פחם , ואף למטה מכך)בגז טבעי( ממחצית מהביקושים כיום

 לרובן המשותףנראה כי . הקרובים בעשורים בעולםלאנרגיה ים ביקושל רבות תחזיות קיימותש כמובן

 ירידה מכן ולאחר הקרובים העשורים בשניפוסיליים לדלקים  העולמי בביקוש לעלייה הצפי הוא

 . שבאירופה מזו מאוחרת תהיה אסיה במזרח הביקוש שיא שנקודת וכן, בביקוש

לאור המגמות ארוכות הטווח כפי שהוצגו, להלן ניתוח של האפקט שלהם על משק האנרגיה העולמי 

 בטווח הקצר.

 

 אפקט טווח קצר של התחזיות ארוכות הטווח .3.2

, לתחרותית שנהפכת טכנולוגיהו הממשלותלעליה בשימוש באנרגיות מתחדשות, בשל מדיניות  הייפיהצ

 שלהם,יכולת ההחזר של הפרויקטים  אתאחרת  ותבוחנ ןה להגיב בהתאם. את חברות האנרגיה המביא

להשקעות בדלקים פוסיליים. סביר בכל הקשור זהירה יותר של המגזר העסקי התנהלות כעת ישנה ו

צליח להחזיר את ההשקעה תוך טווח שאמורים לה פרויקטיםישקיעו בעיקר בי החברות הללו להניח כ

משמעותיים לדלקים  ביקושים יהיואם ברור  לאש עולה כיוון. החשש שלהם ר מאשר בעברזמן קצר יות

 , ועל כן ההשקעה צריכה להצדיק את עצמה תוך פחות משני עשורים. יליים בטווח הארוךפוס

אורך חיים כלכלי ו הון ותעתירבפרויקטים במשק האנרגיה מתאפיינים בדרך כלל בכך כי  לאור העובדה

שנים הבאות  30-נוצר מצב שהתחזיות ארוכות הטווח ל שנה, 30-למעלה מעד שמגיע גם  ממושך

 משפיעות כבר כעת על החלטות ההשקעה.

הנדרשות השנתיות השקעות ה, שבחן את IEA4 -ארגון הניתן לראות מניתוח של דוח  את ההשפעה הנ"ל

ההשקעה השנתית . לפי אותו ניתוח, 2050איפוס פליטות עד שנת  - NZEבהינתן תרחיש  2030עד שנת 

. זאת 2021שנת ב שנעשתה הלהשקע הדומ 2030עד שנת  2022משנת  תנדרשאשר  בדלקים פוסיליים

                                                           
 2021World Energy Outlook  –A IEנתונים מתוך  מקור 4
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, כפי 2030-ל 2022השנים  בין 4לעומת השקעות באנרגיות מתחדשות שאמורות להכפיל עצמם כמעט פי 

 שמוצג להלן:

 

אין צורך  NZEתרחיש ל מתנהל בהתאםהעולם מגמה לפיה , משמעות הדבר היא שבהינתן לכאורה

 הגז הטבעי והנפט. של בהשקעות משמעותיות בסקטורים 

דלקים של  הסדירה האספקה את לאפשר בכדי השקעות ותנדרש עדיין הקצר בטווחש , ברורזאת םע

 לא כלללאור התהליך שתיארנו, . בעולם לאנרגיה מהביקושים 85%-כ המספקים ,בעת הזו פוסיליים

 מהססים.  היזמים ןכ ועל, בטווח הארוך ןעצמ את יחזירו אלו השקעותאם  ברור

 ישלאנרגיה בשנים הקרובות  הביקושים על לענות מנת על כי עולה IEA-ה ארגון של נוסף מניתוח

 :אלה בשנים כבר והנפט הטבעי הגז בסקטורים משמעותיות השקעות לבצע להמשיך צורך

 

בחדות כבר בשנים  יורד ,כלל השקעות ביצוע ללא ,הקייםהאנרגיה  היצע כי לראות ניתןמהגרפים 

( יש צורך משמעותי 2030הקרובות, ועל כך בכדי לעמוד בביקושים בטווח הקצר והבינוני )לפחות עד שנת 

לא ברור שהשקעות אלו יחזירו  במצב עולם שכלל ,כאמורוזאת, . הנדרשות השקעותה היקףהגדלת ב

 את עצמם.

 לתקופת, בינוני -הקצר בטווח החדש משקל שיווי נקודת מחפש האנרגיה משקכי  נראהכל זאת,  לאור

 דלקים נשען על עדיין אך, מתחדשות אנרגיותשואף להגדיל יצור אנרגיה באמצעות  העולם בה המעבר

 .  לאנרגיההנוכחיים  הביקושים את לספק מנת על פוסיליים
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 היצע בין חדש משקל שיווי אחר חיפושהו עולמיותה מגמותה האמור לעיל, וההסבר לעניין רקעעל 

 הטבעי הגז במצב התמקדות תוך, העולמי האנרגיה משבר ניתוח להלן, פוסיליים דלקים של וביקוש

  . המשבר מוקדי שאלו נראה שכן, המזרח במדינות והפחם באירופה
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 והגז הטבעי משבר האנרגיה באירופה .4

 תיאור מצב – מחירי הגז הטבעי .4.1

לאחר  ,זאת. נמצאים במגמת עלייהובפרט באירופה,  ,בעולםמחירי הגז הטבעי  בשנה האחרונה

ואף ירדו יותר משמעותית, רמות נמוכות עמדו על  מחירים אלה 2020של שנת  נההראשו תחצימשב

, ולאחרונה באירופה מחירי הגז הטבעיב עלייה חדה חלה 2021ילת שנת תחמ. MMbtu-ל 2$-מתחת ל

 נשארים יציבים באסיה, בעוד שמחירי הגז הטבעי בארה"ב LNG-המחירים אף עברו את מחירי ה

עליית הסביר את ל ותשעשויבאירופה,  הגזצריכת על השפעות מסוימות בפרק זה נסקור . יחסית

 . באזורהמחירים 

 

 עולםבמול מחירי הגז אל  )ממוצע חודשי(באירופה הטבעי מחיר הגז  לראות את להלן ניתןף בגר

: ובישראל

 
עלייה של ) 22.84$-ל 3.95$-מ ( עלוTTFמחירי הגז הטבעי באירופה ) 2021עד ספטמבר  2020מספטמבר 

 בהתאמה.   166%-ובכ 135%-בעוד שמחירי הגז הטבעי ביפן וארה"ב עלו בכ ,(478%-כ

 

 ארה"ב:במחירי הגז באירופה מול המחירים ב היומיהשינוי יתן לראות את בגרף להלן נ
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ומגלמים  33.24$-ל 5.2$-מ( עלו NGמחירי הגז הטבעי באירופה ) 30.9.21עד  4.9.20-מניתן לראות כי 

ומגלמים  בתקופה המקבילה 5.87$-לכ 2.5$-לעומת המחירים בארה"ב שעלו מכ 540%-כעלייה של 

  .135%-עלייה של כ

יה הנ"ל מפתיעה לאור המחירים הנמוכים היסטורית שנצפו רק שנה קודם, והתחזיות שצפו המשך יהעל

 מחירים נמוכים בטווח הארוך. 

מתקני האגירה להלן ניתוח עומק של הנתונים אודות מצב משק הגז הטבעי באירופה, הכולל ניתוח מצב 

אל מול הפקה מקומית, וכן  LNGבצנרת/ , צריכה של חשמל וגז טבעי, התבססות על ייבואהמקומיים

 הגז המרכזיות לאירופה.  ותניתוח של ספקי

 

 הטבעי על מחירי הגז 5סקירה לגבי השפעת מלאי הגז באירופה .4.2

 המקומיים של גז טבעי עבור משק האנרגיה האירופאי.  מתקני האגירהראשית, יש להבין את חשיבות 

יבוא המול  )צד הביקושים( צריכת הגז הטבעיי זמן מהי ביקשנו בשלב הראשון לבחון על פנ זאת,לאור 

 הפקה מקומית של גז טבעי באירופה )צד ההיצע(. הנטו ו

מקומית צריכת הגז הטבעי מול יבוא נטו והפקה החודשית של בתרשים להלן ניתן לראות את תנודתיות 

 :6באירופה

 
מאשר צריכת הגז גבוהה ודשי החורף כאשר בחועונתית כי הצריכה באירופה היא מחזורית  ניתן לראות

יכולת לעומת זאת  (.מנקודת השפל כפולהכמעט הצריכה שיא ה)בנקודות  צריכת הגז בחודשי הקיץ

שאירופה נדרשת  היאהמשמעות יבוא נטו )יבוא בניכוי יצוא( באירופה יחסית יציבים. הההפקה ו

   החורף. את חודשי בצורה חלקה גז טבעי על מנת לעבורמתקני אחסון של ל

 . בשנים האחרונותמתקני האחסון את מצב  נבחן ראשיתלהבין את המשבר הנוכחי כדי 

 : 7באירופהמלאי הגז הטבעי להלן תרשים 

                                                           
המדינות: בלגיה, בולגריה, צ'כיה,  27ובנוסף אנגליה. להלן  מדינות האיחוד האירופי 27-בפרק זה הכוונה באירופה ל 5

דנמרק, גרמניה, אסטוניה, אירלנד, יוון, ספרד, צרפת, קרואטיה, איטליה, קפריסין, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, הונגריה, 
 את כוללאינו ד, אוסטריה, פולין, פורטוגל, רומניה, סלובניה, סלובקיה, פינלנד ושוודיה. נבהיר כי האיחוד מלטה, הולנ

  יה ועוד.קורטנורבגיה, שוויץ, 
 https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/databaseמקור  6
 inventories.html-gas-natural-https://www.celsiusenergy.net/p/europeanמקור  7
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גז טבעי באירופה היו  מתקני האחסון של ( 2021 )קצת לפני חודשי חורף 2020 אוק'-בחודשים ספט'

כי בחודשי ניתן לראות כצפוי, . BCM 113-כשהם  BCF 4,000-כתכולה של , ועמדו על מלאיםכמעט 

 הגז הטבעי. אחסוןמתקני במוגבר שימוש נעשה )דצמבר עד מרץ(  2021של שנת  החורף

, בהשוואה לשנים קודמותמתקני האחסון ב בחודשים דצמבר עד מרץ חדהמעניין לראות את הירידה ה

של גז טבעי שמקורו  2021 יותר בשנת משמעותיניצול על  המצביעירידה זו  . 2020שנת בהשוואה לבפרט ו

בהשוואה לשנים היה איטי  2021בשנת   מתקני האחסוןמילוי כי ניתן לראות . בנוסף במתקני האחסון

, BCF 3,000-כעומד על   בהםהתכולה סך  2021אוקטובר עד , כך ש2020לשנת ביחס ודמות, בפרט ק

כדי בהשוואה לממוצע הרב שנתי.  כהומקסימום תכולה ואף נמל בהשוואהמשמעותית  כהנמוכמות 

שהם  ,גז טבעי BCF 1,000-קצת יותר מ יםחסרנכון להיום תכולה יעמדו על מקסימום  מתקנים אלה ש

 28-אירופה נדרשת להשלים עוד כ 2022לחורף שנת  כראוי על מנת להיות ערוכים -מכאן . BCM 28-כ

BCM  מתקני האחסון לתכולת. 

ההיצע המשתנים והשחקנים המרכזיים אר, נסקור את ורופה למצב המתבכדי להבין כיצד הגיע אי

  , והשינויים שחלו בהם.והביקוש

 

 באירופה לגז טבעי רב שנתי והיצע מאזן ביקוש  .4.3

מתקני האחסון שהשפיעו ישירות על מילוי  2021על אף שככל הנראה לא היו שינויים משמעותיים בשנת 

יים להסביר את החוסר הקיים היצע שעשוביקוש והים בצד ה, ניתן להתייחס למספר שינוילגז טבעי

 : 8, כפי שניתן לראות בטבלה להלןבמלאי

 (:MCMנתונים כלליים על הצריכה, יבוא נטו והפקה )נתונים לפי 

 שנה צריכה צריכה )ביקוש( יבוא נטו )היצע( הפקה )היצע(

שבעה  שנתי
שבעה  שנתי חודשים

שבעה  שנתי חודשים
 שנה צריכה חודשים

 סך צריכה 230,269 389,693 180,416 321,013 46,587 78,420
2018 

 שיעור השינוי 3%- 4%- 11%- 12%- 11%- 12%-
 סך צריכה 241,773 406,715 213,151 358,481 42,590 69,743

2019 
 שיעור השינוי 5% 4% 18% 12% 9%- 11%-

 סך צריכה 227,187 395,666 190,837 326,696 33,341 54,584
2020 

 שיעור השינוי 6%- 3%- 10%- 9%- 22%- 22%-
 2021 סך צריכה 246,102  193,759  30,644 

 2021 שיעור השינוי 8% 2% 2% 9%- 8%- 28%-

                                                           
 a.eu/eurostat/web/main/data/databasehttps://ec.europמקור  8

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
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אף שהצגנו גם את הנתונים  .את צד הביקוש אל מול צד ההיצע תכמותיברמה הבטבלה לעיל רואים 

שכן ) של כל שנה שבעה חודשים ראשוניםשל בניתוח  השנתיים של ההיצע והביקוש, אנו נתמקד

לים בשנים קודמות, לתקופה בהתאמה לפרקי הזמן המקבי ,(2021 יוליהנתונים היו זמינים בעיקר עד 

בנקודת הזמן  חלק מהתמונה המלאה של הנתונים חסר -.  מכאן2021בה יש בידנו נתונים בפועל לשנת 

 מתנהגת באופן דומה 2021במחצית הראשונה של שנת  הצריכה. למרות זאת, ניתן לראות כי הנוכחית

  .2019חס לשנת בי לשנים קודמות ולא ניכר כי היה שינוי מהותי או חריג יחסית

ניתן להבחין בשתי מגמות  ,2021בשנת  בצריכה המקומיתשמעותי לא ניתן להצביע על גידול מעל אף ש

 :  הטבעי הגז היצעבצד  מעניינות

ידי מדינות אירופה נמצאת במגמת ירידה עקבית ללא -יכולת ההפקה המקומית של גז טבעי על (1

 קושים לגז טבעי. יתלות בב

מלוא יכולת היבוא של אירופה, שכן  הלא נוצל 2021הראשונה של שנת ככל הנראה במחצית  (2

 194-במחצית הראשונה של השנה לעומת כ BCM 213-אירופה יבאה כ 2019שנת בהשוואה ל

BCM  2021בשנת . 

לסחורות  9היצע והביקוש העולמיהשפיע על השמשבר הקורונה  העולם חווה את 2020שנת בשמאחר 

  נבחן נקודה זו בהמשך. יכולה להיות שנה מייצגת.שנה זו אינה ש אנו סבורים ,)גז טבעי, נפט וכדומה(

בשנים האחרונות לפיה  ,עי באירופההשימוש בגז טב בהתפתחותניתן לראות  מגמה מעניינת נוספת

של  הפקה המקומיתעקבית ב ההפחתלבמקביל  LNG - על יבוא גזויותר ירופה החלה להתבסס יותר א

 : 10כפי שניתן לראות בגרף להלן, 2020בשנת  16%-כל 2000בשנת  44%-כמ גז טבעי, שירדה

 

מרמת היצע הגז בלבד  16%-לכ 44%-באופן משמעותי מ הניתן לראות שיכולת ההפקה של אירופה ירד

היבוא בצנרת החלק של ) 23%-לכ 6%-גדל באותם שנים מ LNGבעוד שיבוא הטבעי הכולל באירופה, 

 באירופה גבוה מרמת ההפקה המקומית. LNGשיעור השימוש ב  2019משנת  למעשה, החל .(10%גדל ב 

 

 

                                                           
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c5de1ea3b3276cf54e7a1dff4e95362b-ראה  9

2021.pdf-April-l/CMOorigina/0350012021 
 מדינות( + אנגליה 27עיבוד נתונים לפי מדינות האיחוד האירופי ) BPמקור נתונים  10
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https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c5de1ea3b3276cf54e7a1dff4e95362b-0350012021/original/CMO-April-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c5de1ea3b3276cf54e7a1dff4e95362b-0350012021/original/CMO-April-2021.pdf
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 11ביקושים לגז טבעי באירופה .4.4

  סך הביקושים לגז טבעי .4.4.1

 246-מתוך סך הצריכה בהיקף של כ .גז טבעי באירופה משמש בחלקו למשק החשמל ובחלקו לחימום

BCM  ,תעשייה. לעדים לחימום ומיועד לייצור חשמל, והשאר ככל הנראה מיו 40%-כשל גז טבעי 

לעיל, ניתן לראות שסך כפי שהצגנו  2021בהמשך לנתוני צריכת הגז הטבעי במחצית הראשונה של שנת 

, מה שמצביע על 2020ביחס לשנת  BCM 19-עלה בכ 2021צריכת הגז הטבעי במחצית הראשונה לשנת 

בלבד המהווים  BCM 4-ה של כמדובר על עליי 2019בין השנים. עם זאת בהשוואה לשנת  8%גידול של 

 בצריכה בין השנים.  2%-גידול של כ

 

, 2020 מול שנת  2021בתרשים מטה רואים את צריכת הגז הטבעי באירופה במחצית הראשונה של שנת 

 : 122020-2017שנים טווח בומול 

 

 

חס לתקופה גבוהה בי 2021שנת , סך הצריכה במחצית הראשונה של 2021ניתן לראות שלמעט חודש יולי 

נראה . לפיכך, 2021, פרט לחודש אפריל הרב שנתי לטווחאך אינה חריגה ביחס  2020המקבילה בשנת 

מצד שני ו ,בהשוואה לשנים קודמות 2021בשנת  במיוחד מצד אחד אין אינדיקציה לביקושים חריגיםש

 2021בשנת יכה בצר הגידול, 2019קושים היו רק מעט גבוהים ביחס לשנת ילמרות שהבשסביר להניח 

וככל הנראה מהווה את אחת הסיבות במתקני האחסון הגז הטבעי רמת השפיע על  2020לעומת שנת 

  .והידלדלמתקני האחסון שלכך 

יה בביקושים י, נראה שניתן לייחס לעל2021בספטמבר  במתקני האחסוןהחסרים  BCM 28-מתוך כ

כאשר הסיבה היא חורף קר באירופה  (,י בלבדוזאת עד חודש יול) BCM 19-ל 4לגז טבעי היקף של בין 

 ., שהוביל לשימוש באנרגיה לקירורבנוסף היה גם קיץ חם, כשאשר צורכת גז טבעי גם לחימום

 

 

                                                           
  .ללא אנגליה –בפרק זה ניתוח הנתונים מתייחס למדינות האיחוד האירופי  11
 https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/databaseמקור  12
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 על הביקוש לגז טבעימשק החשמל השפעת  .4.4.2

נפט, פחם, גז טבעי, אנרגיה גרעינית ואנרגיות מתחדשות  –אירופה מייצרת חשמל ממגוון סוגי דלקים 

גז  באמצעותרוח, הידרו, גאותרמי ועוד. בשל מגוון סוגי הדלקים התמקדנו בייצור החשמל  :הכוללות

מסך ייצור החשמל במשק החשמל. כמו כן  50%-טבעי, אנרגיית רוח ואנרגיה גרעינית שיחד מהווים כ

ההפחתה  היהמחירי הגז עליית חד הגורמים ללפיהן א ,שעלו עקב הטענותאלה  טכנולוגיותבהתמקדנו 

מה שלכאורה תרם  ,רוחות חלשותמ כתוצאהאנרגיות מתחדשות  באמצעותייצור חשמל ברמת 

  כמקור תחליפי לייצור חשמל. גז טבעיללביקושים הגבוהים 

 

 2021, 2020ות לשנים ידי כלל סוגי האנרגי-בתרשים להלן ניתן לראות את סך ייצור החשמל באירופה על

  :132020-2017בשנים  ייצור החשמלוטווח 

 

מעבר לכך נראה כי  .לייצור החשמל בשנים קודמותדומה  2021ניתן לראות שסך ייצור החשמל בשנת 

גבוה  עד חודש יולי, 2021בשנת  החשמל ייצור סך. עם זאת, יציב מאודבאירופה  החשמל ייצורהיקף 

אין אינדיקציה לכך שמדובר למרות זאת,  .Gwhאלף  60-בכ לתקופה מקבילה אשתקדחס בי

  חשמל בהשוואה לשנים קודמות.ליקושים חריגים בב

ייצור  וטווח 2021, 2020בשנים  גז טבעי באמצעותייצור החשמל היקפי בתרשים להלן ניתן לראות את 

 : 2017-2020שנים ב חשמל

 

                                                           
 https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/databaseמקור  13
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וביחס  2020גבוה באופן יחסי לשנת היה גז טבעי  באמצעותחשמל הייצור  2021 מרץ, אפרילבחודשים 

 בשבעתידי גז -ההספק לייצור חשמל על סךשנים קודמות באופן כללי. למרות זאת, ר בלטווח הייצו

  .2020 שנתב המקבילה תקופהביחס ל Gwhאלף  5.8-נמוך בכ 2021של שנת  הראשונים החודשים

נמצא ברף העליון  2020ידי גז טבעי בחודשים יולי עד אוקטובר -בנוסף, ראוי לציין כי ייצור החשמל על

עלולים הגז הטבעי מתקני האחסון של נים קודמות. נתון זה אמור להוות אינדיקציה למצב בו ביחס לש

 ,כפי שראינו לעיללמרות זאת, , אך 2021 -ב לקראת חודשי החורףחלקית בלבד להיות ערוכים היו 

 היו מלאים ומוכנים לקראת חודשי החורף. 2020הגז הטבעי באוקטובר מתקני האחסון של 

דומה גז טבעי לייצור חשמל בכמויות גדולות יותר של שימוש  ה בה נעשהתקופהכי בנוסף ת מעניין לראו

 : 14כפי שניתן לראות בגרף להלןרוח, אנרגית  באמצעותחשמל  גדול יותר שלגם ייצור נרשם בה  לתקופה

 

   

חד של היקפים נמוכים במיולא ניתן להצביע על שנים קודמות לטווח ייצור החשמל מרוח בבהשוואה 

ניתן לראות כי הספק ייצור  2020 -ל 2021 השניםבהשוואה בין  אךרוח,  באמצעות אנרגיתייצור חשמל 

 BCM 3.4-בכ הנאמדים, GWhאלף  17-נמוך בכ רוחאנרגית  באמצעות 2021 בשנת שיוצרהחשמל 

נים , ואף ניתן לומר שנצפה גידול קל ביחס לשחשמל ייצור להשלמתשנדרשו  טבעי גזנוספים של 

 . קודמות

 באמצעותרוח ניתן לראות כי ייצור החשמל  אנרגיתגז טבעי ו באמצעותלמרות החוסרים בייצור חשמל 

 : 15כפי שניתן לראות בגרף להלן ,חשמללפער הביקושים חלק מהותי מאנרגיה גרעינית סוגר 

                                                           
 https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/databaseמקור  14
 https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/databaseמקור  15
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ובעצם  Gwhאלף  25-בכ 2020ביחס לשנת  2021בשנת אנרגיה גרעינית גדל  באמצעותייצור החשמל 

 באמצעות חשמלה ייצורהיקף  הפחתתמשאיתרנו בניתוחים הקודמים שנבעו  הפערים כל את משלים

  .2020לשנת  2021בין השנים  טבעי וגז רוחאנרגית 

 באירופה הטבעי הגז מחירי ועליית האנרגיה משבר את מובהק באופן לייחס ניתן שלא נראה, לסיכום

 .החשמל רלסקטו

 

 שינויים בשחקנים מרכזיים -צד ההיצע .4.5

  16היצע הגז הטבעי למדינות אירופההתפלגות  .4.5.1

 : 17כמפורט להלן LNGספקי נורבגיה ורוסיה, הגז הטבעי למדינות אירופה מגיע מ יבואסך מ %88-כ

 

 

 

ה )רא LNG-ב BCM 100-בצנרת וכ BCM 286 כםמתו , גז טבעי BCM 386-אירופה יבאה כ 2020בשנת 

מסך  73%-יחד כ משמעותיות ומהוות יצואניות. ניתן לראות שרוסיה ונורבגיה הן ( 4.3דיאגרמה בפרק 

 . של אירופה היבוא הכולל

 

                                                           
 טורקיה.  ללאפה אירוכאן התפלגות היצע הגז הטבעי מתייחס לכלל מדינות  - BPמקור הנתונים  16
 BPמקור  17

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

G
w

h

צריכת אנרגיה גרעינית לייצור חשמל

Range 2020 2021

Norway
29%
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44%

Algeria
7%

Nigeria
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Other Pipe
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7%
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2%
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 :צנרת גז טבעיבויבוא  LNGיבוא של בתרשים להלן ניתן לראות פילוח של הנתונים בחלוקה לפי 

-כ מספקותו בצנרתהעיקריות של גז טבעי בפילוח הנתונים ניתן לראות שרוסיה ונורבגיה הן הספקיות 

הם שלו יותר מבוזר אך הספקים המרכזים  LNGלאירופה. יבוא  יבוא הגז הטבעי בצנרתמסך  90%

 לאירופה.  LNG-מאספקת ה 67%-ארה"ב ורוסיה שביחד מהווים כ ,קטאר

 מה קרה בצד ההיצע? –לאור הגידול בביקושים שהוצג לעיל, עולה התמיהה 

מענה לא נותנות אלג'יריה ו מדינות כגון: ארה"ב, קטאר, ניגריה מדועעולה השאלה  לכך, המשךבו

נכון לעכשיו אין באירופה? או האם בכלל הן יכולות להגדיל את יכולת היצוא שלהם? ם לגידול בביקושי

תשובה חד משמעית מדוע מדינות אלו לא מגדילות את היצוא שלהן לאירופה. אך בהמשך נבקש לבחון 

 מספר השערות בנוגע ליצוא הגז ממדינות אלו.  ולתת

 

 מרוסיה ונורבגיה 18הטבעי לאירופההיצע גז  .4.5.2

היצע אם היו שינויים כלשהם ביה באספקת הגז לאירופה, בחנו לאור הנתח המשמעותי של נורבגיה ורוס

  .2021במחצית הראשונה של שנת הגז ממדינות אלו 

2017-שנים ובטווח  2021, 2020בשנים  19ירופה מנורבגיההשוואה של יבוא הגז לאמוצגת להלן בתרשים 

 : (LNG)צנרת +  2020

 

 

                                                           
. כאן התפלגות היצע הגז הטבעי מתייחס לכלל מדינות ביבשת אירופה, הכוללים מלבד המדינות BP - מקור הנתונים  18

מקדוניה, אוקראינה וטורקיה, ואינה כוללת את מלטה. יודגש כי כולן  , איסלנד,ורבגיהאנגליה, שוויץ, נ –באיחוד גם את 
 ות כיבואניות.למעט נורבגיה מוגדר

 (LNG)צנרת +  יבוא הגזמדובר בסך יודגש כי  https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/databaseמקור  19
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US
23%

Norway
4%

Russia
17%

Qatar
27%

Algeria
8%

Nigeria
13%

Other
8%

2020-לאירופה LNGהתפלגות יבוא 

Norway
37%

Russia
53%

Africa
9%

Other CIS
1%

2020-התפלגות יבוא גז טבעי בצנרת 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
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שלה בשנים  פחות ביחס ליכולת האספקה BCM 5-כ ייצאהנורבגיה  שנבחנובחודשים שניתן לראות 

תחזוקה ביצוע פעולות  היאמנורבגיה באספקת הגז הטבעי אחת הסיבות לקיטון ככל הנראה קודמות. 

 . אגריםחלק מהמבשוטפת 

 

אף יתרה מכך היבוא נשאר יציב בחודשים אלו,  20יבוא הגז לאירופה מרוסיהמעניין לראות שדווקא 

 :(LNG)צנרת +  מפורט בתרשים להלןכ שנים קודמותעלה מעט ביחס ל

 

 

התקופה עלתה מעט לעומת רוסיה  שלהאספקה 2021במחצית הראשונה של שנת ניתן לראות כי 

-גידול שנתי בשיעור ממוצע של כשנים אחורה ניתן לראות היבוא  יחס לרמתוב, 2020שנת המקבילה ב

5% . 

 

בהפקה של גז  בקשיים נתקלהאומרת שעל אף שמועות שבעקבות שריפות ענק בסיביר רוסיה  זאת

פוליטיים -גאו עניינים, לא נצפתה מגמה כזו בפועל. גם שלה הייצוא יכולת על שהשפיעטבעי באופן 

 הגז הטבעי מרוסיה לאירופה.  ייצוא בהיקפי הביאו לירידה לא

 

 על מחירי הגז הטבעי באירופה השפעה של מדינות נוספות .4.5.1

  לאירופה גז טבעי צואי –קטאר 

מיועד  70%-מיועד למדינות אירופה וכשלה מהיצוא  30%-כ. הינה יצואנית של גז טבעיקטאר 

באסיה היו גבוהים יותר  היסטורית מחירי הגז הטבעישלאור העובדה , זאת למדינות אסיה

ארוכות  התחייבויותלקטאר ישנן ניתן להניח ש .מאשר מחירי הגז הטבעי באירופה או ארה"ב

הגמישות של קטאר לשנות יעדי יצוא לכן נראה כי מדינות אסיה, ומול חוזים עתידיים ו טווח

מחירים במדובר אותו למדינות אירופה מועטה, ובפרט כשלהסיט )או שלא היה משתלם(  גז"ט

 לטווח הקצר. 

  השפעת סין כצרכן ענק של גז טבעי –סין 

השלישית בגודלה גז טבעי נדון בהמשך בהרחבה, אך ראוי לציין כי סין הינה צרכנית  סיןעל 

על אחרי ארה"ב ורוסיה, כך ששינויים קטנים בביקושים שלה לגז טבעי עשויים להשפיע 

דווח כי סין החלה לנקוט צעדי רגולציה לאחרונה התחרות העולמית לגז טבעי. כאמור, 

 ובמקומו להגדיל את צריכת הגז הטבעי. ולהפחית את השימוש בפחם 
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  כיצואנית לאירופה –ארה"ב 

ארה"ב היא הצרכנית הכי גדולה של גז אך ראוי לציין כי על ארה"ב נדון בהמשך בהרחבה, גם 

ארה"ב חוותה חורף קשה והיא  בדומה לאירופה גם .טבעי בעולם והיא מייצאת עודפי גז טבעי

מתחת לממוצע הרב שנתי. בנוסף כיום נמצאים שלה שהגז מתקני אחסון נדרשת למלא את 

, ככל הנראה בשל משבר הקורונה, מה 2020לכך, ארה"ב האטה את ההפקה של גז טבעי בשנת 

 . יצוא הגז הטבעי על ידהשעשוי להשפיע על יכולת 
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 ח של ארה"ב וסיןניתו –מעצמות האנרגיה בעולם  .5

  ארה"במצב האנרגיה ב .5.1

. EJ 88-נית של כוארה"ב היא צרכנית אנרגיה עצומה, שניה בעולם )אחרי סין(, עם צריכת אנרגיה ראש

מצריכת האנרגיה הראשונית  37%-כו ,מקורה בגז טבעיארה"ב מצריכת האנרגיה הראשונית של  35%-כ

י היא מסוגלת לתת מענה לכלל הביקושים כמעלה . יכולת ההפקה של ארה"ב, מקורה הוא בנפט

למקורות אנרגיה אלו ללא יבוא חיצוני. להלן חלוקת מקורות האנרגיה הראשונית של ארה"ב בשנת 

202021 :  

 
 אך, בשנה BCM 830-כ וצרכהבעולם של גז טבעי ביותר  גדולההצרכנית הייתה ארה"ב  2020בשנת 

בשנים האחרונות ארה"ב  במקביל,. כאמור גז טבעילשלה ביקוש ה מקומי לכלל לתת מענהביכולתה 

של  מסך היצוא 41%-ככאשר  ,BCM 62-, של כ(LNGהפכה להיות יצואנית מובילה של גז טבעי נוזלי )

  . (202022בשנת  לאירופה מסך היבוא 6%-מהווים כ) הוא לאירופה ארה"ב

והן את הגידול ביצוא "ב של גז טבעי בארה המגמות בהפקה ובצריכהאת ניתן לראות  בתרשים מטה

 : 202123בשנת  BCM 112-לכ 2017בשנת  BCM 3-נטו מכ

  

                                                           
 2021y BP Statistical Review of World Energy Julמתוך הוא  נתוניםמקור ה 21
  BP Statistical Review of World Energy July 2021 מתוך הוא הנתונים עיבוד 22
לשלושת  EIA-יצוין כי התרשים כולל תחזית של ה https://www.eia.gov/outlooks/steo/ בתרשים נתוניםמקור ה 23

היצוא  2021ולפי התחזית עד סוף שנת  BCM 81הוא  21. היצוא נטו בפועל עד ספטמבר 2021החודשים האחרונים לשנת 
  BCM 112-נטו יגדל לכ
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בשנה  BCM 760-מכ ,24%-בכ במהירות גדלהבארה"ב  טבעישל גז יכולת ההפקה  2017-2019בשנים 

 882-לכ BCM 760-מכ 15%-גדלה בכזו בתקופה טבעי הגז הבעוד שצריכת . בשנה BCM 947-לכ

BCM24.  

רשמו הושפעו באופן קל יחסי ושל גז טבעי והצריכה ות משבר הקורונה סך ההפקה בעקב 2020בשנת 

 . 2019בהתאמה לעומת שנת  2%-ו 1%-כשיעור של ב הדייר

לרמות לחזור צפויים  ,2021לשנת  הגז הטבעי ה השנתיים שלצריכוהסך ההפקה  EIA25-תחזית העל פי 

של גז סך ההפקה מהשנה הקלנדרית(,  75%-כ)המהווים  2021שכן לפי נתוני ספטמבר  ,2019של שנת 

בהשוואה  75%-קצת פחות משהם  BCM 630-וסך הצריכה עומדת על כ BCM 705-טבעי עומדת על כ

 . 2019לנתוני שנת 

בהפקת הסטגנציה זאת על אף  עלייה במגמתשל ארה"ב נמצא  נטו היצוא 2018מעניין לראות כי משנת 

ביחס לתקופה המקבילה  BCM 29-כהיצוא נטו גדל ב 2021בר לדוגמה עד ספטמ .ובצריכתו גז טבעי

 זאת למרות ,גז טבעי מארה"בשל שיא בייצוא נטו כבר נחשבת לשנת  2021בנוסף שנת  .(129%ל של ודיג)

עד לחודש בארה"ב שהשפיעו על יכולת הפקת הגז הטבעי תנאי מזג אויר שאנחנו רק בספטמבר ולמרות 

   .26זה

טבעי משמש גם הגז הדומה בעונתיות שלה לאירופה כיוון שבמדינות אלו ב ארה"ב צריכת גז טבעי

בחודשי החורף צריכת הגז גבוהה יותר מאשר צריכת הגז  ,לכן .לחימום בתים ולא רק לייצור חשמל

אם גז טבעי, מתקני אחסון למתבססת על גם ארה"ב  ,יכההעונתיות המחזורית בצרבחודשי הקיץ. בגלל 

  .בצורה חלקה לעבור את החורף מאפשרים לה אשר ככל הנראהך מאשר באירופה. כי בהיקף יותר נמו

 

 2021לא הספיקו להתמלא במהלך שנת  בתרשים מטה ניתן לראות כי מאגרי הגז הטבעי בארה"ב

 ונמצאים מתחת לממוצע הרב שנתי: 

 

 

, זאת 2020מהמלאי בחודש ספטמבר  14%-כנמוך ב מלאי הגז הטבעי בארה"ב 2021נכון לספטמבר 

מתחת לממוצע השנתי, בעיקר בגלל צריכת חשמל גבוהה  הבקיץ האחרון הי המאגריםבגלל שמילוי 

 . 27יציבבעקבות מזג אויר חם בחודש יוני, ובשל הגידול ביצוא גם כאשר הביקוש המקומי לגז טבעי היה 

                                                           
  https://www.eia.gov/outlooks/steo/נתונים מתוך מקור ה 24
 .2021אחרונים לשנת לשלושת החודשים ה EIAהוא מתחזית  2021האומדן לשנת  25
 https://www.eia.gov/outlooks/steo/נתונים מתוך מקור ה 26
 ראה שם 27
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להשלים ניינת מעו , בדומה לאירופה,לפי תרשים זה ניתן לשער שגם ארה"בבהתאם לאמור לעיל, ו

השפיע ל ,ככל הנראה ,, מה שעשוי2022 חורףחודשי  לקראתגז הטבעי השל  במתקני האחסוןחוסרים 

 .היצוא של גז טבעי למדינות חוץרמת על 

  

 להלן:  אכמוב הם למגזר הביתיבארה"ב הטבעי לאור השינויים לעיל מחירי הגז 

 

 

 

מעניין לראות שלפי ונמצאים במגמת עלייה,  2021כפי שניתן לראות מחירי הגז הטבעי בארה"ב בשנת 

להישאר צפוי המחיר הממוצע השנתי  2022למרות הצפי לירידה קלה במחירי הגז בשנת  EIA-תחזית ה

 .  2022קיים חשש שמחירי הגז הטבעי ישארו גבוהים גם בשנת  -היאבמגמת עלייה. המשמעות 
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  משבר האנרגיה בסין .5.2

 סין -תיאור מצב  .5.2.1

 EJ 145-צרכה כ 2020מארה"ב, ובשנת  2רכנית האנרגיה הגדולה ביותר בעולם, כמעט פי סין היא צ

 תמהיל מקורות האנרגיה הראשונית של סין:  להלן אנרגיה ראשונית.

 
 פחם .5.3

מצריכת האנרגיה הראשונית שלה  57%-מקור האנרגיה המשמעותי ביותר בסין, כאשר כהינו פחם 

גם נחשבת  סיןחם הנצרך על ידה מקורו בהפקה מקומית. מסך הפ 98%-כעל אף ש מקורה בפחם.

 מסך היבוא העולמי. 21%-פחם שהם כ EJ 6.6-ומייבאת כ ליבואנית הכי גדולה של פחם

 

   גז טבעי .5.4

שהם בשנה  BCM 330-כהוא בהיקף של  ממקורות האנרגיה הראשונית בסין,  8%הגז הטבעי מהווה 

 בעולםצרכנית השלישית בגודלה מעמידה את סין ככת זו כמות נצר . מכלל הצריכה של אירופה 61%-כ

לראות  מעניין. מייצאות אותוב ורוסיה שמפיקות לעצמן את הגז הטבעי ואף אחרי ארה", של גז טבעי

גז  יכולת ההפקה שלבשנה זאת לעומת  11%-כממוצע של ב גדל בסין טבעי גזל הביקוש 2010כי משנת 

   שנה. ב 7%-בממוצע של כסין שגדלה טבעי ב

גז טבעי  BCM 130-כלומר, היא מייבאת עוד כ BCM 200-סין מפיקה גז טבעי בהיקף של קצת פחות מ

בעיקר ממדינות  ,צנרתבאמצעות והשאר  LNGטבעי לסין הוא הגז המיבוא  70%-ממדינות אחרות. כ

ל גז טבעי העיקרית ש יצואניתשכנות באסיה )טורקמניסטן, קזחסטן ורוסיה(. כיום, אוסטרליה היא ה

(, רוסיה 2%(, דרום אמריקה )5%מכלל היבוא. שאר היבוא מגיע מארה"ב ) 40%-כלה לסין, ומספקת 

 (. 23%( ומדינות באסיה בניכוי אוסטרליה )5%(, אפריקה )14%(, המזרח התיכון )8%)

על משמעותית שפיע משל סין כל שינוי בתמהיל האנרגיה הראשונית שלה, היקפי הצריכה לאור 

  .קושים בשוק הסחורותהבי

לנקוט צעדי רגולציה ולהפחית החלה  סיןגם  ,להפחתת גזי חממה 2050בעקבות היעדים העולמיים לשנת 

 . את השימוש בפחם

כחלק מתכנית  200%-ביותר משלה  צריכת הגז הטבעיבעשור האחרון סין הגדילה משמעותית את 

השלישית בגודלה בעולם. ראוי לציין כי י גז טבעצרכנית להמעבר מפחם לגז טבעי, מה שהפך אותה 

  .13%-עי באירופה קטנה בשיעור של כצריכת הגז הטבזו בתקופה 
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סין האטה מעט את התכנית להחלפת פחם, וביקשה  2017-2018בחורף בעקבות חוסרים בגז טבעי 

הזיהום  את רמותתוכל להמשיך להפחית זאת בכדי ש, 10%-לכ 2020להגדיל את נתח הגז הטבעי עד שנת 

 שנובעות משימוש פחם במדינה.

  

 ניתוח כללי לגבי הביקוש לאנרגיה של סין .5.5

שאחת  ניתן לשער .הקורונה מגפתרמות טרום חזרו ל בעולם חשמללהביקושים   2021בשנת  IEA-לפי ה

מגמה במקביל ל ,הגידול בביקוש העולמי לחשמל הסיבות לעלייה בביקוש העולמי לגז טבעי הוא עקב

 . התחרותמה שבאופן טבעי צפוי להגדיל את  ,ל סין לעבור לגז טבעיהכללית ש

 מאשר יותר 10%-בכ העבר את התחזיות ועל 2021בשנת  בסיןהביקוש לחשמל מציין כי  IEA-הבנוסף, 

בשל עם זאת,  פחם בעיקר באזורי אסיה. בהפקתחלה עלייה  ,כתוצאה מכך. במקביל, ואולי 2019 בשנת

  .ביקוש לגז טבעיבמקביל לעליה ב גיעהההעלייה בהפקת פחם , חשמלבביקוש ל החדה יהיהעל

ביכולת  גידוללצפות כי היה , ניתן לייצור חשמל גז טבעיל כיוון שפחם הינו מוצר תחליפילכאורה, מ

 עם זאת, לאורהביקוש לגז טבעי לייצור חשמל.  יבוא על חשבוןבפחם לטובת ייצור חשמל  השימוש

, הביקוש לשני המוצרים עלה על אף שמדובר במוצרים תחליפייםו , שמליה החדה בביקוש לחהעלי

 . בסין גם משמשים לתעשייה ולמקורות אנרגיה נוספים במקביל. כמובן שמוצרים הללו

ניתן להניח בזהירות המתבקשת, כי  ,אמין נתוניםבבסיס ומפאת חוסר  בשל גודלה של סין,יובהר כי 

הן על משק הגז הטבעי והן למוצרים אלו ישפיע  ביקוש של סיןלמרות שמדובר במוצרים תחליפיים ה

ניתן לקבוע האם לאחד מהמוצרים  , וטרםבה בהמשך(ח)נושא הפחם יידון בהר העולמי על משק הפחם

 משקל משמעותי יותר.יש 
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 עליית מחירים עולמית –פחם  .6

 הפחם בעולם מחירי .6.1

 : 28לטון פחם כפי שניתן לראות בתרשים להלן 200$-מחירי הפחם זינקו וחצו את קו ה 2021באוקטובר 

 

. החל 8201 יביול 120$-לשיא של כוהגיעו  ,מגמת עלייהרושמים  מחירי הפחם  201629 אוקטוברסוף מ

נשארו . המחירים 50$אז המחיר הגיע לשפל של כ 2020מתאריך זה חלה מגמת ירידה רציפה עד למאי 

 230$ -החלה מגמת עליה חדה עד לשיא של כ  2020לקראת סוף שנת חדשים ויחסית למספר יציבים 

 .2021 אוקטובר –בימים אלו 

 והיצע עולמי לפחם ביקוש .6.2

ידי מדינות אסיה -נצרכים על EJ 120-, מתוכם כEJ 151-לפחם מסתכמת בכ העולמית הצריכה סך

ודו מסך הצריכה העולמית, ה 54%מסך הצריכה העולמית לפחם. בעוד שסין מהווה  80%-כ הומהוו

 : 30, כפי שניתן לראות בתרשים להלן12%היא הצרכנית השנייה בגודלה בשיעור של 

                                                           
 futures-coal-https://www.investing.com/commodities/newcastleמקור הנתונים הוא מתוך אתר  28
 2016שנים אחורה, לכן אינו מציג את שנת  5התרשים לעיל מראה את מחיר הפחם  29
  2021BP Statistical Review of World Energy Julyמתוך  נתוניםמקור ועיבוד ה 30
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מהצריכה העולמית.  6%-שהם כ EJ 9.4-צורכות ביחד כ אירופה מדינות ללכ ,לפי התפלגות הצריכה

ידי כלל מדינות אירופה הוא כחצי לעומת סך הצריכה של הודו -לשם השוואה סך הצריכה של פחם על

 ומת סך הצריכה של סין. לע 10%-וכ

ידי מדינות אסיה )כולל -מופקים על EJ 128-, מתוכם כEJ 160-מסתכמת לכ העולמית הפחם כריית סך

מסך כריית הפחם העולמית. מעניין לראות כי אינדונזיה, אוסטרליה ורוסיה  80%-רוסיה( ומהווים כ

-פחם שהם כ EJ 8-כות רק כהעולמית, אך צור ההפקהמסך  22%-מפחם ומהוות כ EJ 35-מפיקות כ

 העולמית.   הצריכהמסך  5%

 יבוא ויצוא עולמי של פחם .6.3

כפי שראינו לעיל, הצרכניות העיקריות של פחם הן סין והודו, ויכולת כריית הפחם שלהם גבוהה. אך 

הן נדרשות לייבא פחם כדי להשלים את הביקוש הכללי לפחם. בתרשימים להלן ניתן לראות את 

 יבוא ויצוא פחם:  ההתפלגות של

פחם מיובא למדינות אסיה מתוכם  EJ 25-מתרחש במדינות אסיה. כפחם עיקר הסחר של יבוא ויצוא 

ידי -מיוצא על 74%-שהם כ EJ 23-פחם מיובא לסין, הודו, יפן ודר' קוריאה. לעומת זאת, כ EJ 19-כ

 אוסטרליה, אינדונזיה ורוסיה. 

מסך הצריכה של כלל מדינות אירופה, ואילו הודו  70%-הם כש EJ 6.6-מעניין לראות שסין מייבאת כ

מסך הצריכה של כלל מדינות אירופה. נקודה נוספת היא שיפן צורכת  45%-שהם כ EJ 4.22-מייבאת כ

 את כל מה שהיא מייבאת כלומר, היא כלל לא מפיקה פחם.  

 

 ניתוח השפעות שונות על מחירי הפחם .6.4

)כזכור, בתקופה זו חלה האטה  2018הפחם בסין, החל משנת  אחרי מספר שנים של ירידה בצריכת

בשנה.  1%-ביקוש סין לגז טבעי(  צריכת הפחם חזרה לגדול בכ 4.4ראה פרק –ביקוש לגז טבעי גידול הב

ין (, הביקוש הכללי לפחם צפוי להיקבע ב60%-בשל חלקו המשמעותי של פחם לייצור חשמל בסין )כ

ובהתאם להמשך מדיניות הממשלה לעמידה ביעדים , שמל בסיןביקוש לחבהתאם לגידול היתר ב

 . 31העולמיים להפחתת גזי חממה

                                                           
 HNhttps://www.eia.gov/international/analysis/country/Cמקור הנתונים מתוך  31
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בקצב  גדלה , המדינה השנייה בגודלה אחרי סין בצריכת הפחם,בשנים האחרונות צריכת הפחם בהודו

 פי תכנית פיתוח שלה ל, שכן ע, משמשת לייצור חשמל72%-בשנה. רוב צריכת הפחם בהודו, כ 3%-של כ

ישפיע צפויה להמשיך ולחבר את האזורים הכפריים לחשמל. בדומה לסין הביקוש לחשמל בהודו  אהי

 . 32ביקוש העולמי לפחםה משמעותית על

בנוסף, ראוי לציין, שהודו אמנם מדורגת כיצרנית הפחם השלישית בגודלה אחרי סין, אך בשנים 

היתר בשל הצפות של מכרות פחם  האחרונות הודו חווה מחסור באספקה וביכולת הכרייה שלה, בין

הודו חוותה עונת  2021. לפי דיווחים של העיתונות הכלכלית בשנת 33בעקבות עונות מונסון משמעותיות

 על יכולת הכרייה שלה בשנה הנוכחית.   ,בין היתר ,מונסון משמעותית שהשפיעה

ורונה הובילה לעליה הק מגפתטרום ברמות של לצריכת חשמל  2021החזרה המהירה בשנת  IEA-לפי ה

 .2019לעומת שנת  10%-כשל ה יעלרשם ש , בביקוש לחשמל. כאמור, עיקר הביקוש לחשמל היה בסין

  .34פחם בעיקר באזורי אסיהבהפקת החלה עלייה  לחשמל ביקושעליה בעל מנת לתת מענה ל

פחם ולתת  לאור כל האמור ניתן לשער כי נוצר מחסור ביכולתן של שתי המדינות המרכזיות לכרות

מייצור החשמל במדינות אלו הוא  60%-ביקוש לחשמל, ובשל העובדה שלמעלה מגידול במענה מהיר ל

נוצר הביקוש לפחם עלה בשאיפה להימנע מהפסקות חשמל יזומות של המדינה, ומכאן באמצעות פחם 

 .  הפחם מחירילעליית לחץ 

  

 

  

                                                           
 https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/India/india.pdfמקור הנתונים מתוך  32
 https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/India/india.pdfמקור הנתונים מתוך  33
  2021IEA Outlookמקור הנתונים מתוך  34

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/India/india.pdf
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/India/india.pdf


 

33 

 עליית מחירים עולמית –נפט  .7

 בעולם: נפט מחירי .7.1

 83$-שים האחרונים אנו רואים מגמת עלייה במחירי הנפט ולאחרונה אף הגיעו למחיר של כבחוד

 : 35לחבית נפט כפי שניתן לראות בתרשים להלן

 

השפעה על יש OPEC הנפט. ראוי לציין כי למדינות מחירי ות בתימהגרף ניתן לראות את רמת התנוד

, בין בשל כךשייתכן  .36הנפט בעולםסך מסחר מ 60%-קביעת המחיר היות והן אחראיות על ייצוא של כ

 טבעי, כפי שהוצג לעיל. הגז ללאחרונה מתונה ביחס לפחם ובעולם עליית מחירי הנפט  השאר,

חלה  2020ינואר ב. 75$-לכ 45$-נע בין כמחיר חבית נפט ניתן לראות ש 2020עד ינואר  2017בין השנים 

לחבית. כאמור בתקופה זו העולם חווה את משבר  19$-ירידה חדה במחירי הנפט והם הגיעו לשפל של כ

אנו רואים כי מחיר הנפט במגמת עלייה ולאחרונה הגיע לשיא של השנים  2020הקורונה. מאוקטובר 

 לחבית.  80$-האחרונות וחצו את קו ה

 

 ולמי נפטוהיצע ע ביקוש .7.2

 :37הלןמיליון חביות נפט ביום כמפורט בתרשים ל 88-סך המסחר העולמי בנפט הוא כ
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, אירופה וברזיל, ארה"בידי סין, הודו, -הוא על מסך צריכת הנפט העולמי 57%-כלפי התפלגות הצריכה 

 שאר צריכת הנפט מתחלקת בין כלל מדינות העולם. 

 OPEC. מדינות OPECידי ארה"ב, רוסיה ומדינות -עלנעשית מסך הפקת הנפט העולמית  69%-כ

מיליון חביות  33-מפיקות כיה, דרום אמריקה והמזרח התיכון( ומדינות )מאפריקה, אס 16-מורכבות מ

ארה"ב היא המפיקה מיליון חביות נפט ביום.  11-ערב הסעודית לבדה מפיקה כ כןמתו ,נפט ביום

 . ביום מיליון חביות נפט 16-גדולה בעולם של נפט ומפיקה כה

 

 יבוא ויצוא עולמי של נפט .7.3

 : 202038היבוא והיצוא של נפט לשנת בתרשים להלן ניתן לראות את התפלגות 

הוא למדינות סין, הודו, ארה"ב  (מכלל היבוא 73%-כ)אלפי טון נפט  1,503-כ -ניתן לראות שעיקר היבוא

 נפט.  לשואירופה, שכאמור היו גם הצרכניות העיקריות 

 1,275-ת כקנדה, אשר הן לבד מייצאוורוסיה, ארה"ב , OPECמדינות ידי -מיצוא הנפט הוא על 89%-כ

היא גם יבואנית גדולה של נפט,  ,יצואנית מרכזית של נפטשהינה . מעניין לראות שארה"ב אלפי טון נפט

 אלפי טון נפט.  138-כ מייבאת נטובסך הכל ו

 

 ניתוח השפעת הנפט: .7.4

על שוק הסחורות  ההשפיע 2020ותחילת שנת  2019( בשלהי שנת Covid-19התפרצות נגיף הקורונה )

, ובין היתר שווקי הנפט נפגעו משמעותית בעקבות המשבר. 39בצד הביקוש והן בצד ההיצע העולמי הן

בשווקים השפיע ככל הנראה על שרשראות  נרשם. הביקוש הנמוך שכמעט לחלוטיןענף התעופה קפא 

חוסר וודאות לגבי  , בין השאר עקבהאספקה בטווח הקצר, כיוון שיצרנים האטו את ההפקה שלהם

 . , ועקב הסגרים שהוטלווהשלכותיה 40המשך המגיפה

 

אנו סבורים שהשינויים בצד ההיצע והביקוש ערערו את שיווי המשקל העולמי לגבי הצריכה בשוק 

הבוחן את ההפקה העולמית אל מול הצריכה העולמית של  ,האנרגיה כפי שניתן לראות בתרשים מטה

 (.LNGמוצרי נפט גולמי )הכוללים בין היתר גם 

 

                                                           
 BPמקור  38
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/558261587395154178-מקור נתונים:  39

original/CMOApril2020SpecialFocus1.pdf/0050022020 
 ניתוח מקור הנתונים של הבנק העולמי לגבי השפעת נגיף הקורונה על השווקים. ראה  40
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 :אנרגיה נוזלית י משקל בין צריכה להפקה של מוצרי תרשים שיוו

 
רשמה שינויים חדים במשבר הקורונה של מוצרי דלקים נוזליים כפי שניתן לראות הצריכה העולמית 

תה גדולה ומהירה יותר יהי 2020מהשינויים ברמות ההפקה. הירידה בצריכה בתחילת שנת יותר 

הייתה מהירה יותר. יכולת ההפקה  ברמות הצריכהת גם ההתאוששו ,בדומה לכךמהירידה בהפקה ו

במחצית השנייה של  -העולמית מגיבה באופן איטי יותר מאשר הביקושים עצמם. כפי שניתן לראות

יש ביקוש גבוה יותר מאשר יכולת ההפקה בעולם. קצת לאחר מכן אנו אף מתחילים לראות  2020שנת 

 עלייה במחירי הגז הטבעי באירופה.

 

וככל שמדינות יצאו מסגרים הקורונה,  מגפתחזר לרמתו טרום  2021הביקוש לאנרגיה בשנת  IEA-לפי ה

על התקדמות והמשך ההשקעה בטכנולוגיות של גברו שינויים אלו  לכל סוגי הדלקים. עלה הביקוש

טכנולוגיים השיפורים לעיכוב המשך קידום ה לייצור חשמל. המגיפה גרמה אנרגיות מתחדשות

ייצור חשמל, זאת לאור הירידה במחירי הדלק, המגבלות שחלו במדינה על כלל ל ,אנרגיהוהתייעלות ב

הובילו לעיכוב בהשקעה הנדרשת כל אלה  .ההתאוששות מהמגפה בהצרכנים וחוסר הוודאות לגבי קצ

 לשיפורים בתשתיות רוחביות. 
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 ישראלעלויות האנרגיה בהשפעות משבר האנרגיה העולמי על  .8

והסקירה של מצב מחירי הדלקים המרכזיים בעולם, מצאנו לנכון לבחון בקצרה כיצד לאור כל האמור 

גם בפרק זה הבחינה תתבצע בחלוקה לסוגי  ישראל. עלויות האנרגיה במדינת הדבר עשוי להשפיע על

 הדלקים: גז טבעי, פחם ונפט.

 פחם .8.1

ם דומים. לאור זאת, פחם הינו מוצר שניתן לשנע בכל העולם, ולכן הוא נסחר בכל העולם במחירי

רכישתו ה החדה במחירי הפחם בעולם, כפי שהוצג לעיל, צפויה עליה גם בעלויות יבעקבות העלי

מתמהיל  26%-כ 2020סקטור החשמל, והוא היווה בשנת את בישראל. הפחם משמש בישראל בעיקר 

 מסך האנרגיה הראשונית.  15.9%-, שהם כהדלקים לייצור חשמל

צפויה  , ובכפוף להמשך יצור חשמל בתמהיל הנוכחי,ליית מחירי הפחם בעולםבעקבות עלאור זאת, 

ייתכן גם שנחזה בשינוי בתמהיל הדלקים לייצור חשמל, והעדפה לשימוש בגז עליה בתעריף החשמל. 

 . טרם ברורה עוצמת ההשפעה והעיתוי שלהטבעי, וזאת על מנת לצמצם עלויות ייצור. 

 נפט .8.2

שנע בכל העולם, ולכן הוא גם נסחר בכל העולם במחירים דומים. לאור זאת, הינו מוצר שניתן ל גם נפט

רכישת נפט גולמי  יה גם בעלויותיבעולם, כפי שהוצג לעיל, צפויה על הנפטיה במחירי יבעקבות העל

, והוא היווה בשנת והתעשייה התחבורהמשמש בישראל בעיקר בסקטור הנפט בישראל.  ותזקיקי נפט

 אנרגיה בישראל. תמהיל הדלקים לייצור סך מ 40.3%-כ 2020

נציין כי העלייה במחירי הנפט בעולם הייתה מתונה יחסית לפחם וגז טבעי. ההשפעה על מחירי 

התזקיקים היא מורכבת, ונתונה למגוון רחב של השפעות. לאור זאת טרם ברור עוצמת ההשפעה, 

 והעיתוי שלה. 

בנזין, גפ"מ מזוט  –נפט הבמוצרי תזקקי פויה עליה בעולם צ נפטבעקבות עליית מחירי הלאור זאת, 

  .. טרם ברורה עוצמת ההשפעה והעיתוי שלהועוד

 גז טבעי .8.3

מדינת  2013לאור מציאת מאגרי גז טבעי בעלי היקף משמעותי במים הכלכליים של ישראל, החל משנת 

בעי בתמהיל ישראל מסתמכת כמעט ורק על הפקה מקומית של גז טבעי. במקביל, חלקו של הגז הט

מכלל  38.7%-כ, שהם מכלל הדלקים לייצור חשמל 67%-כהיווה  2020בשנת , והאנרגיה עולה בהדרגה

 האנרגיה בישראל. ייתרה מכך, בשנים האחרונות ישראל הפכה לייצואנית גז טבעי.

תלויה במדינות אחרות לא להיות  מדינת ישראלל מאפשרתהעצמאות האנרגטית בסקטור הגז הטבעי 

מחירי הגז הטבעי אינם מושפעים ישירות ובעוצמה רבה  ועל כן, טבעיגז ל םביקושיהלענות על  בכדי

יה החדה של מחירי הגז הטבעי באירופה ובעולם לא צפויה יהעל -מכאןמתנודתיות המחירים בעולם. 

 בישראל, מלבד ההשפעה העקיפה בשל רכיבי ההצמדה של החוזיםהטבעי להשפיע ישירות על מחירי הגז 

 בישראל. 

לחוזים בישראל יש מרכיב הצמדה אוטומטי, כאשר ההצמדות המרכזיות הינם: רכיב הייצור של 

לצרכן בארה"ב, ומחיר הנפט מסוג  יםהחשמל כפי שמפרסמת רשות החשמל מעת לעת, מדד המחיר

 האם יעלו ובאיזה עוצמה, ולאחר מכן יש –ראשית יש להעריך מה יקרה למרכיבי הצמדה אלו  ברנט.

המחירים לבחון כמה מהגז הטבעי בישראל מוצמד לאותו רכיב, בכדי להעריך את ההשפעה שלו על 

 משק המקומי. ב
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מחירי הגז הטבעי עשויים להיות  באומדן הערכה של מה צפוי לקרות למרכיבי ההצמדה הנ"ל, נראה כי

 :, ובעיתוי שונהמושפעים בכיוון של עליית מחירים, בעוצמה משתנה

 רכיב זה עשוי לעלות בעקבות עליית ר של החשמל כפי שמפרסמת רשות החשמלרכיב הייצו :

-כ 2020במחירי הפחם, שהיווה בשנת  החדה דלקים, ובעיקר בשל העלייה העולמיתהמחירי 

 . , כאמורמתמהיל הדלקים לייצור חשמל 26%

 .אנרגיה, חוזי הגז הטבעי המוצמדים לרכיב הייצור צפויים לעלות בעקבות משבר הזאתלאור 

 ועיתויה. יהיעוצמת העל הטרם ברור

 מדד המחירים מושפע ממגוון רחב של מוצרים, ולכן קשה לחזות : מדד המחיר לצרכן בארה"ב

. מצד אחד, אנרגיה היא מרכיב חיוני העולמימה יקרה לו בארה"ב בעקבות משבר האנרגיה 

שני, מדד המחירים  משק. מצדבעל עלות התשומות  הובסיסי בתהליכי ייצור רבים, ומשפע

 שמושפעים ממגוון רחב של מגמות. כאמור, מושפע ממגוון רחב של מוצרים

 רים בארה"ב יעלוילמדד המחחוזי הגז הטבעי המוצמדים טרם ברור האם לאור האמור, 

בנוסף, ההצמדה למדד זה בחוזים הקיימים הינה לרוב מוגבלת עד  .בעקבות משבר האנרגיה

 בשנה.  1%לטווח של 

מאוד לגז טבעי המוצמד למדד המחירים לצרכן  לעליה קלה הקיימת סבירות גבוה ר זאת,לאו

 העיתוי טרם ברור.   כאשר, בארה"ב

 כאמור לעיל, מחיר הנפט הגולמי הנסחר בעולם עלה בחודשים : מחיר הנפט מסוג ברנט

 האחרונים, אך משמעותית פחות מאשר הפחם והגז הטבעי באירופה. 

 באופן מדיי צפויים לעלות למחיר הנפט מסוג ברנטהגז הטבעי המוצמדים  לאור האמור, חוזי

 , בעוצמה בינונית. בעקבות משבר האנרגיה

יש להתחשב בכמות הגז הטבעי  נזכיר שכדי להבין את עוצמת השינוי הצפוי על רכיבי ההצמדה בחוזים

, מהווה חלק קטן המוצמדת לכל סוג הצמדה. בזהירות, ניתן לומר שהגז הטבעי המוצמד לברנט

 משמעותית מהצמדות האחרות.

ההשפעה של משבר האנרגיה העולמי צפוי להעלות את מחירי הגז הטבעי בחוזים השונים לאור זאת, 

  .היא כי צפויה עליה מתונה בלבד תנובמידה משתנה, ובעיתוי משתנה, אך בסה"כ הערכ

  :בישראל הטבעי הגז למשק הזדמנויות על האנרגיה משבר השפעת .8.4

 מול עמידה למשל כמו, בישראל הטבעי הגז למשק הזדמנויות גם איתו מביא באירופה האנרגיה משבר

 המקומי המשק עבור הן נוספות טבעי גז לכמויות משוועת אשר, למצרים טבעי גז ליצוא גובר ביקוש

 יתחלק בקיבולת שפועלים ודאמייטה באידקו במצרים ההנזלה מתקני שני הפעלת עבור והן במצרים

 כמו. נוספות יצוא אפשרויות הבוחנת מצרים-ישראל משותפת עבודה קבוצת פועלת זה בהקשר. בלבד

, שם הטבעי הגז של המאמירים והמחירים, הטבעי הגז מקורות לגיוון באירופה הגובר הלחץ, כן

 עותבאמצ אירופה אל וקפריסין מישראל טבעי גז ייצוא שעיקרו, האיסטמד לפרויקט גבית רוח מייצרים

 .הקיבולת להכפלת אפשרות עם, בשנה טבעי גז BCM 10 הראשון בשלב שיוביל וימי יבשתי צינור
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 סיכום  .9

עליה חדה מאוד ל הובילו בין היתר,שעובר בחודשים האחרונים תהליכים משק האנרגיה העולמי,  .1

 א מדוברלרבים מגדירים זאת כמשבר במשק האנרגיה העולמי. להערכתנו  .מוצרי האנרגיה  חיריבמ

שינויים שהובילו הצטברות של אלא  ,משק האנרגיהמרכזי בודד שגרם לעליות המחירים ב באירוע

 :  ומובא להלן למצב הנוכחי כפי שסקרנו

  משבר האנרגיה באירופה והגז הטבעי .2

, 2019ביחס לתקופה המקבילה בשנת  2021ראינו גידול בביקוש לגז טבעי באירופה בשנת  .2.1

 .מגפת הקורונה(ככל הנראה בשל ) 2020בשנת שהיה הנמוך יחסית ובפרט ביחס לביקוש 

הסתמכות לעומת , נמצאת במגמת ירידה הפקה המקומית של גז טבעי באירופההנראה כי  .2.2

 .(LNG) גז טבעי נוזלי יבוא גדולה יותר על

נורבגיה שהינה אחת הספקיות המרכזיות של גז טבעי באירופה הקטינה את היקף היצוא  .2.3

 .)בין היתר עקב ביצוע פעולות תחזוקה שוטפת בחלק מהמאגרים( 2021נת לאירופה בש

עקב גידול בביקוש מצידה, כניסתה של סין לתחרות העולמית על גז טבעי וגידול בביקושים לגז  .2.4

 ., הגבירה את הביקושים העולמים לגז הטבעילחשמל במדינה

במקביל  ,טבעי במדינה על יכולת ההפקה של גזהשפיעו אשר אירועי מזג האוויר בארה"ב  .2.5

הובילו לכך שרמת מלאי הגז הטבעי במדינה נמצא מתחת  ,שלהעלייה בצריכת החשמל ל

לא גדל משמעותית, לממוצע השנתי, וכתוצאה מכך גם היצוא של גז טבעי מארה"ב לאירופה 

   ולא אפשר מתן מענה מלא לפערי הביקוש  באירופה.

אירופה נדרשת להשלים עוד  2021נכון לאוקטובר הובילו לכך ש שינויים אלוככל הנראה סך  .2.6

  .2022לחורף כראוי להיות ערוכה שלה, על מנת גז טבעי למלאי מתקני האחסון  BCM 22-28-כ

 : סיןבפגיעה ביכולת הכרייה בהודו וגידול בביקוש לחשמל בהודו ו -שוק הפחם  .3

 גידול בביקוש לחשמל בסין מוביל לגידול בביקוש לפחם. .3.1

בשנה, שעיקרו נועד לייצור חשמל, ונובע מחיבור  3%-כת הפחם של הודו בקצב של כגידול בצרי .3.2

 אזורים כפריים לרשת.

ביכולת הכרייה שלה בשנים האחרונות, בין היתר גם עקב פגיעה הודו במקביל חווה מחסור  .3.3

     בשל הצפות של מכרות פחם בעקבות עונות מונסון משמעותיות.

  :משק הדלק .4

הובילה להקטנת הביקוש לדלקים )ובפרט בסקטור  2020ורונה בתחילת שנת התפרצות נגיף הק

התעופה(. כתוצאה מכך, קטנה אספקת הדלקים בטווח הקצר והיצרנים האטו את קצב ההפקה 

שלהם, בין השאר עקב חוסר וודאות לגבי המשך המגיפה והשלכותיה, ועקב הסגרים שהוטלו. 

קוש והצריכה הייתה מהירה יחסית בעוד יכולת לאחר זמן, ההתאוששות שנרשמה ברמות הבי

ההפקה העולמית מגיבה באופן איטי יותר, שוב, כנראה עקב חוסר הוודאות לגבי המשך התפתחות 

 המגפה.

חזר לרמתו טרום מגפת הקורונה, וככל שמדינות  2021: ככל הנראה הביקוש לאנרגיה בשנת סיכום .5

צד ההיצע מגיב באופן איטי יחסית לצד הביקוש, יצאו מסגרים עלה הביקוש לכל סוגי האנרגיה. 

לחדש השקעות, לגייס בתנאי וודאות מספיקים ליציאה אמיתית מהמשבר על מנת שכן יש צורך 

יה החדה בביקושים, לצד חוסר הוודאות לגבי יולכן העלחזרה עובדים, ובכך להתניע את העסקים. 

 לעליית מחירים.  וביליצע והדבר הקצב ההתאוששות מהמגפה, לא נתקלה במענה הולם מצד הה

חיפוש אחרי שווי  ולרבות, לתהליכים ומגמות נוספים שחלו במקביל בעולםההשפעה הנ"ל התווספה 

, גורם להסתמכות על אנרגיות מתחדשות בעתיד השאיפהבינוני בעקבות -משקל חדש בטווח הקצר
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עליית מחירי האנרגיה הייתה שונה . כמובן שעוצמת שמרסן השקעות לתשתיות אנרגיה קונבנציונאלית. 

 בסקטורים השונים )פחם, גז טבעי, נפט(, באזורים גאוגרפיים בעולם ובמדינות שונות.   

 

 


