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תקציר
ענף הביטוח הינו בעל תפקיד מרכזי במערכות כלכליות מודרניות .היקף הפרמיות העולמי עומד על כ -
 6.6%מהתמ"ג העולמי ) .(Swiss Re., 2012בישראל ,היקף הפרמיות המקומי עומד על כ  2.5% -מהתמ"ג (נכון
לשנת  .)5211ההערכה היא ששינוי האקלים הצפוי במאה הקרובה יגרום להתחממות עולמית .כתוצאה מכך,
צפויה הטמפרטורה הגלובלית העולמית לעלות ב  1.1 -מעלות צלזיוס (מע"צ) עד  4מע"צ עד סוף המאה ה ,51 -
בתלות בתרחישי פליטת גזי החממה השונים .יתר על כן ,השינויים באגן הים התיכון צפויים להיות גדולים
במיוחד (גולן-אנגלקו ובראור .)5221 ,תחזיות האקלים למדינת ישראל מצביעות על התחממות בשיעור ממוצע
שבין  2.4מע"צ ל  0.8 -מע"צ לעשור תלוי באזור ובעונה .באופן כללי ניתן לומר שכמויות המשקעים צפויות לרדת
ברוב האזורים ו בנוסף ,צפויה עלייה בשכיחותם של אירועי מזג אויר קיצוניים ,שנות בצורת חריפות ,שיטפונות
ואירועי שרב .שינוי האקלים נחשב לאחד הסיכונים המרכזיים שעלולים להשפיע על כלל המערכת הסוציו -
אקונומית ביש ראל ועל ענף הביטוח.
רשימה חלקית של ההשפעות הפוטנציאליות על המגזרים הרגישים לשינויי אקלים כוללת את הנושאים
הבאים ( :)Axelrod, 2010


משק המים  -הפחתה בהיצע המים השפירים בישראל והרעה באיכותם .בנוסף ,עלייה בהסתברות
לאירועי שיטפון.



משק החקלאות  -מחסור באספקת מים לחקלאות; נזקים לתפוקת הגידולים ושינויים בעונת צמיחת
הגידולים ; המלחה ובליית הקרקע וירידה במספוא טרי; ירידה בפריון ,סיכונים מוגברים להופעת
מזיקים וכן למחלות במשק החי.



אזורי החוף  -עליה של גובה פני הים וגידול בתדירות של אירועי אקלים קיצוניים אשר יגרמו לנסיגת
החוף וגריעת החול ; נזקים לתשתית החוף ,לתיירות ולמצוק החופי ; גידול בסיכון לחדירת מינים
פולשים.



בריאות הציבור  -שכיחות מוגברת של מחלות זיהומיות וטפיליות וסיכון מוגבר לנזקים מאירועי מזג
אוויר קיצוניים ועומסי חום.



מערכות אקולוגיות והמגוון הביולוגי  -אובדן מי ני צמחים ונזק לאוכלוסיית חיות הבר ונזקים לשמורות
טבע ועלייה בסיכון לשרפות יער.



אנרגיה ותשתית  -ירידה בביקוש לאנרגיה לצרכי חימום ועליה בביקוש לאנרגיה לצרכי קירור ופגיעה
בתשתיות באזורים רגישים.



פגיעה בענף התיירות עקב עלייה בעומס חום ,ירידה באיכות החופים ופגיעה במגוון ביולוגי כפי שתואר
לעיל.
השינויים יגרמו לנזק לרכוש ציבורי ופרטי ,עלייה במחירי מוצרים ושירותים ולנטל מוגבר על ענף הביטוח.

כלומר לשינויים בהרגלי תצרוכת ואף בתמהיל גורמי הייצור אשר עשויים להביא לשינויים מבניים במשק ,לשינוי
בתנאי סחר חוץ ובסופו של דבר לירידת התמ"ג .נזקים משמעותיים לרכוש פרטי וציבורי עלולים לפגוע ברווחיות
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ענף הביטוח וביכולות הפדיון שלו ,שהיא היכולת הבסיסית לשלם תשלומים למבוטחים כתוצאה מהפסדים
הנגרמים ממקרי אסון .נדרשת התמודדות מסודרת עם התרחבות הענף כתוצאה מתשלומי פרמיות ביטוח כנגד
אסונות טבע ועלייה בתביעות ביטוח ,הנובעת מ עליה בגובה פני הים ובתדירות אירועי מזג אויר קיצוניים.
כתוצאה מכך ,פרמיית הביטוח עשויה לגדו ל ואיתה סך ההוצאה של מרבית ענפי הכלכלה על ביטוח .הנזקים
הצפויים משינויי אקלים עונים ברובם על הגדרת סיכון בר -ביטוח .אי -לכך ,ענ ף הביטוח יכול לשמש בתפקיד
מרכזי במתן מענה לחוסר הודאות של השפעות תופעת שינוי האקלים
במחקר זה נבחנו ההשלכות וההשפעות של שינויי האקלים בישראל עד שנת  5202על שוק הביטוח ועל
כלכלת ישראל .המחקר הינו מחקר מקיף ובין תחומי שבמסגרתו בוצע לראשונה ניתוח יסודי של כלל העלויות
אותן עלול המשק הישראלי ,בדגש על ענף הביטוח ,לשאת במקרה שיתממשו תחזיות של שינויי האקלים עד שנת
.5202
המחקר הינו ראשוני וייחודי בתחום ומשלב הן את מודל  IGEMוהן אמידה אקונומטרית של הקשר בין
שינויי אקלים לתביעות ביטוח בישראל שלמיטב ידיעתנו נבחן לראשונה בארץ .תוצאות האמידה שימשו להגדרת
הזעזוע (ערעור) במודל ה  IGEM -ולבחינת ההשלכות על גורמי המודל השונים .על -פי הניתוח ,תיווצר השפעה
ריאלית על השווקים הפיננסיים ,שתגרום להשלכות נרחבות על ענפי המשק השונים בהיבט המוניטארי.
תוצאות המחקר מצביעות על ההשפעה המשמע ותית הצפויה בענף הביטוח ובכלכלת ישראל עד לשנת 5202
כתוצאה משינוי האקלים ועל מגמת השפעה מתמשכת לעתיד הרחוק יותר וממליצה על מדיניות כלכלית -לאומית
לצורך התאמת המשק לשינוי האקלים ויצירת מוצרי ביטוח להתמודדות.
הממצאים העיקרים מצביעים על כך ששינוי של  1°Cבטמפרטו רה הממוצעת המקסימאלית בישראל צפויה
לגרום לעליה של  0.1%בהוצאות ענף הביטוח בישראל .מכיוון שעליית הטמפרטורה הממוצעת בישראל צפויה
לגדול ב  2.4-2.1° -בעשור ,אזי העלייה בהוצאות הביטוח החל בשנת  5202צפויה לעלות בכ  2-1% -ואילו עד לשנת
 5222עליה זו צפויה לגדול בכ  .9-12% -בהתאם לכך ,צפויה עלייה במחירי הביטוח בשנת  5202בכ  .5% -לעומת
זאת ,צפויה ירידה בענף הביטוח בכמות ו בתעסוקה של  2.2%כל -אחד וירידה משמעותית בצריכה בענף של כ -
.5.2%
בהיבט ההשפעה על התוצר המקומי הגולמי ) (GDPצפויה ירידה בכ  .2.1% -השפעה זו דומה לתוצאות
מחקרים דומים שבחנו את ההשפעה של תופעת שינוי האקלים על התמ"ג במדינות אגן הים התיכון .אולם,
במידה שההשפעה על ענף הביטוח תגדל ,צפוי שינוי משמעותי יותר על התמ"ג שעלול להגיע במצבי הקיצון
לירידה של כ  2.9-1.0% -מהתמ"ג ובכך להוביל להשפעה משמעותית ביותר על כלכלת ישראל
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Abstract
The insurance industry has a major role in the efficient and sustainable development of modern
economies. The insurance industry premium accounted for a significant 6.6% of global GDP (Swiss
Re., 2012). The insurance industry premium in Israel is about 3.5% of the 2000 Israeli GDP.
Climate change is considered one of the most severe risks which could affect the whole socioeconomic structure with emphasis on the insurance industry. During the 21st century, substantial
changes in climate around the world are expected. Moreover, the changes in the Mediterranean
basin are expected to be extremely significant, which could have adverse consequences for the
insurance market and the Israeli economy at large (Bar-or and Golan, 2008). An incomplete list of
potential impacts includes (Axelrod, 2010):


Sea level rise and more frequent extreme weather events which will cause coastal land
loss leading to capital loss and increase in insurance costs.



Extreme precipitation events - increased water demand, increased frequency of extreme
events.



Sharpen water shortage.



Changes of pattern of tourism.



Decline in energy demand for heating and increase in energy demand for cooling.



Effects on agriculture cultivation - Increase in agricultural pests, plant diseases and
weeds, changes in crop yields.



Changes in biodiversity, especially in the Mediterranean Sea.



Effects on human health: Spread of illnesses by vectors and increased illnesses caused by
heat.

These effects might cause changes in consumption patterns and even in the means of production
which may lead to structural changes in the economy, in the terms of foreign trade and eventually
reduce the GDP growth. One of the most vulnerable industries to climate change is the insurance
business.
Significant damages to public and private property can affect its profitability and its redemption
abilities - the ability to pay installments on losses as a result of disasters (Axelrod, 2010).
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This study examined the implications and impacts of climate change on the insurance market
and the Israeli economy. The study is based on an assessment of the predicted consequences of
climate change on the Israeli economy in the medium- long term by 2030. The research is based on
unique insurance market model in light of anticipated climate changes according to "Business as
Usual" scenarios. The study represents an original attempt to shed light on the economic impacts of
climate-change- induced impacts on insurance sector and corresponding economy-wide costs.
The study is innovative and unique integrating both the IGEM model and econometric
estimation of the relation between climate change and insurance claims in Israel. The economic
analysis was conducted by using econometric estimation in order to examine the impact of climate
change indicators for the insurance industry. The estimation results were used to define the change
(shock) in the IGEM model and examine the implications on various model elements. Accordingly,
a real impact on the financial markets will cause extensive implications on ind ustries monetary
aspect.
The results indicate the expected significant impact in the insurance industry and the Israeli
economy by 2030 as a result of climate change and trend lasting effect in more distant future and
recommend economic policies - national economy in order to adapt to climate change and new
adaptive insurance instruments.
The main findings indicate that a change of 1°C maximum average temperature in Israel is
expected to cause an increase of 3.8% in insurance industry expenditures. S ince the average
temperature in Israel is expected to increase by 0.4-0.8 °c in a decade, the increase in insurance
expenditures until 2030 is expected to rise by about 5-8% and by 9-15% until 2050. In accordance,
the expected increase in insurance prices in 2030 is expected to grow by 2%. However, there is
expected decrease of 0.5% in employment and quantity and a significant decrease in consumption
of insurance industry of about 2.5%.
In terms of the impact on gross domestic product (GDP), it is expected to decrease by 0.1%.
This effect is similar to other studies that have examined the impact of climate change on GDP in
Mediterranean countries. However, if the effect on the insurance industry grows, a significant
change is expected in GDP as well. Natural disasters and extreme situations could constitute a
major shock to finances and a decrease of about 0.9 to 1.3% of GDP and thus lead to a significant
impact on the Israeli economy.
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(keywords ) מילות מפתח
 אירועי מזג אויר קיצוניים.0

 שינויי אקלים.5

 ענף הביטוח.1

 מודל שיווי משקל ממוחשב.6

 הערכה אקונומטרית.2

 אסטרטגית התאמה.4

לישראל

רשימת קיצורים
CET - Constant Elasticity of Transformation
CO2 – chemical formula of Carbon dioxide
CVM - Contingent Valuation Method
GAMS – General Algebraic Modeling System (by GAMS Development Corporation)
CGE - Computable General Equilibrium
GDP – Gross Domestic Product
GHG – Greenhouse Gas
GNP – Gross National Product
GTAP - Global Trade Analysis Project
ICES - Inter-temporal Computable Equilibrium System
IGEM - Israeli General Equilibrium Model
IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
NAIC – U.S. National Association of Insurance Commissioners
NIS – New Israeli Shekel
TCM – Travel Cost Method
USD – US Dollar
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 .1מבוא
שינוי האקלים עלול לגרום לעלייה בתדירות ו בעצמה של אירועי מזג אוויר קיצון ,לכך עלולות להיות
השלכות שליליות על ענף הביטוח והמשק בכללותו (  .)Botzen et al., 2010הסיכונים מאסונות טבע הול כים
וגדלים ברחבי העולם כתוצאה מפיתוח כלכלי -חברתי ושינוי האקלים (  .)Schwarze, 2012הנזק האנושי והכלכלי
שהמיטו אסונות מזג האוויר האחרונים – כולל הוריקנים ,שיטפונות ,בצורות וגלי חום  -הגבירו את החשש של
מקבלי החלטות רבים אודות פגיעות המערכות הכלכליות שלהם לכוחות הטבע .שתי מגמות רבות עוצמה עשויות
להגביר את הפגיעות בעשורים הקרובים .האחת היא המשך פיתוח כלכלי ,אשר צפוי להכניס אנשים נוספים וערך
רב יותר בנתיב מזג אוויר הרסני .השנייה היא התחממות כדור הארץ ,אשר מדענים רבים מאמינים כבר עתה כי
צפויה להגדיל את התדירות והחומרה של מצבי מזג אויר קיצוניים.
הדו" ח האחרון המיוחד של ) ,IPCC (2012מצביע על כך שהשפעות נחשבות לאסונות כאשר נגרם נזק
נרחב ו שינויים חמורים בתפקוד התקין של חברות או קהילות .ישנן ראיות לכך שמקרי קיצון השתנו כתוצאה
מהשפעות אנתרופוגניות ,כולל עלייה בריכוזים האטמוספריים של גזי חממה .לפי המודלים ניכרת התחממות
בטמפרטורות קיצוניות ע ד סוף המאה ה  51-על פני רוב האזורים בעולם .ניתוח מודלים גלובליים ואזוריים צופים
עלייה גדולה בטמפרטורה מקסימאלית קיצונית ברחבי אזור הים התיכון ,כולל אירועים כגון ימים חמים
)C

( ולילות טרופיים (C

> .)Tminהחשיפה והפגיעה הן דינמיות ,משתנות בכל קני מידה של זמן

ומרחב ותלויות בגורמים כלכליים ,חברתיים ,גיאוגרפיים ,דמוגרפיים ,תרבותיים ,מוסדיים וסביבתיים.
במהלך  22השנים האחרונות ,אסונות מזג אוויר קשים גרמו לכ  122,222-מקרי מוות והפסד כלכלי מעל
טריליון דולר .בעשור הראשון של המאה ה  51 -הנזק שנגרם על ידי אסונות כאלה הגיע לרמות שיא (ECA
) .Working Group, 2009כלכלות בחלקים רבים של העולם חשופות כבר היום לשיבושים משמעותיים בעקבות
האקלים ובהמשך צמיחת המשק יכולה לסכן ערכים נוספים .שינוי האקלים עלול לגרום להפסד מצטבר
משמעותי ,אפילו בתוך  52השנים הבאות .עם זאת ,הידע על האקלים בעתיד – במיוחד ההשפעות המקומיות של
מגמות שינוי האקלים הגלובלי  -אינו מלא .נכון להיום מקבלי ההחלטות קובעים מדיניות השקעה בתנאי אי
ודאות .מטרת מחקר זה היא להוסיף למאמץ הכולל להפחתת אי הודאות .בפרט ,מטרת המחקר היא לאמוד את
התרחישים של ההשפעה העתידית של שינויי אקלים על ענף הביטוח ודרכו על כלל המערכת הכלכלית בישראל.
דו"ח ה  )5222( IPCC -מעריך כי שינוי האקלים הצפוי במאה הקרובה יגרום להתחממות עולמית .כתוצאה
מכך ,צפויה הטמפרטורה הגלובלית העולמית לעלות ב  1.1 -מעלות צלזיוס (מע"צ) עד  4מע"צ עד סוף המאה ה -
 ,51בתלות בתרחישי פליטת גזי החממה השונים .יתר על כן ,השינויים באגן הים התיכון צפויים להיות גדולים
במיוחד (גולן-אנגלקו ובראור .)5221 ,תחזיות האקלים למדינת ישראל מצביעות על התחממות בשיעור ממוצע
שבין  2.4מע"צ ל  0.8 -מע"צ לעשור תלוי באזור ובעונה .באופן כללי ניתן לומר שכמויות המשקעים צפויות לרדת
ברוב האזורים ,אם כי מגמה זו בלתי מובהקת ברובה .בנוסף ,צפויה עלייה בשכיחותם של אירועי מזג אויר
קיצוניים ,שנות בצורת חריפות ,שיטפונות ואירועי שרב( .מרכז הידע לשינוי אקלים .)5211 ,לשינויים אלה עשויות
להיות השפעות משמעותיות על ענפים רבים במשק הישראלי ובמיוחד על ענף הביטוח.
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לפי דוח של ה  IPCC(2012) -נמצא בסבירות גבוהה כי הפסדים כלכליים מאסונות הקשורים למזג האוויר
והאקלים גדלו ,אך עם השתנות אזורית/מרחבית ובין -שנתית גדולה .הפסדי אסונות טבע כלכליים ,לרבות
הפסדים מבוטחים הקשורים לאקלים מזג האוויר ,ואירועים גיאופיסיים משמעותיים יותר במדינות מפותחות
מאשר במדינות מתפתחות .בצורה דומה ,שיעורי התמותה והפסדים כלכליים הבאים לידי ביטוי כשיעור מהתמ"ג
גבוהים יותר במדינות מתפתחות.
הפסדי אסונות מזג אוויר מהווים אתגר לתעשיית הביטוח ברחבי העולם כולו .ענף הביטוח הינו בעל תפקיד
מרכזי במערכות כלכלי ות מודרניות ומחזיק בנתח שוק של  2%מכלל המשק העולמי.
רשימה חלקית של ההשפעות הפוטנציאליות על המגזרים הרגישים לשינויי אקלים כוללת את הנושאים
הבאים ( :)Axelrod, 2010


משק המים  -הפחתה בהיצע המים השפירים בישראל והרעה באיכותם .בנוסף ,עלייה בהסתברות
לאירועי שיטפון.



משק החקלאות  -מחסור באספקת מים לחקלאות .נזקים לתפוקת הגידולים ושינויים בעונת צמיחת
הגידולים .המלחה ובליית הקרקע וירידה במספוא טרי .ירידה בפריון ,סיכונים מוגברים להופעת מזיקים
וכן למחלות במשק החי.



אזורי החוף  -עליה של גובה פני הים וגידול בתדירות של אירועי אקלים קיצוניים אשר יגרמו לנסיגת
החוף וגריעת החול .נזקים לתשתית החוף ,לתיירות ולמצוק החופי .גידול בסיכון לחדירת מינים ימיים
פולשים.



בריאות הציבור  -שכיחות מוגברת של מחלות זיהומיות וטפיליות .סיכון מוגבר לנזקים מאירועי מזג
אוויר קיצוניים ועומסי חום.



מערכות אקולוגיות והמגוון הביולוגי  -אובדן מיני צמחים ונזק לאוכלוסיית חיות הבר .נזקים לשמורות
טבע ועלייה בסיכון לשרפות יער.



אנרגיה ותשתית  -ירידה בביקוש לאנרגיה לצרכי חימום ועליה בביקוש לאנרגיה לצרכי קירור .פגיעה
בתשתיות באזורים רגישים.



פגיעה בענף התיירות עקב עלייה בעומס חום ,ירידה באיכות החופים ופגיעה במגוון ביולוגי כפי שתואר
לעיל.

השינויים יגרמו לנזק לרכוש ציבורי ופרטי ,עלייה במחירי מוצרים ושירותים ולנטל מוגבר על ענף הביטוח.
כלומר לשינויים בהרגלי תצרוכת ואף בתמהיל גורמי הייצור אשר עשויים להביא לשינויים מבניים במשק ,לשינוי
בתנאי סחר חוץ ובסופו של דבר לירידת התמ"ג.
אחת התעשיות הפגיעות ורגישות לשינויי אקלים היא תעשיית הביטוח .נזקים משמעותיים לרכוש פרטי
וציבורי עלולים לפגוע ברווחיות ענף הביטוח וביכולות הפדיון שלו ,שהיא היכולת הבסיסית לשלם תשלומים
למבוטחים כתוצאה מהפסדים הנגרמים ממקרי אסון ( .)Axelrod, 2010נדרשת התמודדות מסודרת עם
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התרחב ות הענף כתוצאה מתשלומי פרמיות ביטוח כנגד אסונות טבע ועלייה בתביעות ביטוח ,הנובעת מעליה
בגובה פני הים ובתדירות אירועי מזג אויר קיצוניים .כתוצאה מכך ,פרמיית הביטוח עשויה לגדול ואיתה סך
ההוצאה של מרבית ענפי הכלכלה על ביטוח.
נזקים הצפויים משינויי אקלים עונים ברובם על הגדרת סיכון בר -ביטוח .ענף הביטוח יכול לשמש בתפקיד
מרכזי במתן מענה לחוסר הודאות של השפעות תופעת שינוי האקלים .ערכה של תעשיית הביטוח לצורך ניהול
בעיות בהקשר לתופעת שינוי האקלים יכול לבוא לידי ביטוי במספר מובנים :התמודדות עם תשלומים בצורה
מנוהלת ומשולבת ,העברת הסיכון והגבלת הצורך של גורם עצמאי לבצע פעילות עצמאית יקרה ,ייצוג עלות חזויה
כולל עלויות סיכונים בלתי צפויות ).(Mills, 2005
מטרת המחקר היא לבחון את ההשלכות וההשפעות של שינויי האקלים בישראל עד שנת  5202על שוק
הביטוח ועל כלכלת ישראל .המחקר הינו מחקר מקיף ובין תחומי שבמסגרתו מבוצע לראשונה ניתוח יסודי של
כלל העלויות אותן עלול המשק הישראלי ,בדגש על ענף הביטוח ,לשאת במקרה שיתממשו תחזיות של שינויי
האקלים עד שנת  .5202הייחודיות במחקר באה לידי ביטוי הן בראיה הכוללת של המשק הישראלי והן בשילוב
כלי אמידה אקונומטריה ומודל  IGEMלבחינת ההשפעה על ענף הביטוח .כמו כן ,המחקר מצביע על זליגה צפויה
של השפעות השינוי אל הסקטור הפיננסי והרחבת ההשלכות לכלל המשק הישראלי.
בדוח המסכם המוגש בזאת ,נסקר המידע הקיים על השפעות שינויי האקלים בישראל ,אשר מתורגם
בהמשך לפרמטרים כלכליים שנבחנו באמצעות אמידה אקונומטרית ומהווים זעזועים במודל  .IGEMבהתאם,
נבנתה התפתחות הכלכלה הישראלית בתוואי הצפוי ללא שינויי האקלים כדי שתשמש נקודת מבחן
(  .)benchmarkביחס לנקודת המבחן הנ"ל ,הוכנס שינוי אקלימי ,אשר משפיע על הוצאות ענף הביטוח ,בדמות
זעזוע אחד (או יותר) ממשת ני המפתח של הכלכלה ובדיקה איך ישתנו המדדים הכלכליים העיקריים של המשק
עפ"י המתודולוגיה שפותחה ע"י ).Bosello and Roson (2007
הדו" ח בנוי בצורה הבאה :בפרק  5רקע מדעי נרחב בנושאי שינוי אקלים ותעשיית הביטוח .בפרק 0
מתוארת שאלת המחקר ,שיטת המחקר ,מודל ה  IGEM -ובסיסי הנתונים למחקר .בפרק  ,4מוצגות תוצאות
המחקר ובהמשך בפרק  2המסקנות הנובעות מתוצאות אלו .בפרקים  6ו  2 -מצוינים אפשרויות יישום תוצאות
העבודה בישראל והמלצות להמשך המחקר ,בהתאמה .ולבסוף ,בפרק  ,1סיכום המחקר .לאחר מכן רשימת
הספרות הנרחבת שנסקרה במחקר ונספחים המתארים בצורה פרטנית מודלים מתמטיים -כלכליים ,בסיסי
נתונים ותוצאות של הרצות סטטיסטיות.
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 .2רקע מדעי
פרק זה סוקר את הרקע המדעי של השפעות השינויים האקלימיים בארץ ובעולם וכן את ההשלכות של
שינויים אלו על הכלכלה בכלל ועל ענף הביטוח בפרט .רקע זה מדגיש את הצ ורך המחקרי לבחינת ההשלכות
במשק הישראלי ומיועד לספק רקע נרחב של מגמות המחקר בארץ ובעולם .יש להדגיש ,שהביטוח צפוי לכסות את
מרבית ההשפעות ועל כן השינוי הצפוי באקלים ,יגרום לעליה בהוצאות הביטוח של ענפי הכלכלה השונים.
 . 2.1שינוי האקלים העולמי
עפ"י דו"ח של ארגון ה  ,IPCC -שינוי האקלים צפוי להגדיל את התדירות והחומרה של מצבי מזג אויר
קיצוניים .שינויים אלו עלולים להשפיע על הכלכלה בכלל ועל תעשיית הביטוח בפרט .ההתחממות העולמית
צפויה לגרום לעלית הטמפרטורה הגלובלית העולמית ב  1.1º -עד  4ºעד סוף המאה ה  51 -בתלות בתרחישי פליטת
גזי החממה השונים ) .(IPCC, 2007תופעת שינוי האקלים צפויה לגרום לשינוי בדפוסי ירידת הגשמים ,הגדלת
תדירות וחומרת סופות ובצורות ,ולשינויים הדרגתיים בגובה פני הים ואזורי אקלים ).(ECA, 2009
בדוח  Sternהמפורסם ,תרחישי שינויי אקלים הסטנדרטיים ,כלומר התחממות ממוצעת של  0.9מעלות
צלזיוס עד  ,5122נבחנו בהיבט השוק הגלובלי עבור שינוי אקלים רחב -היקף ובלתי צפוי ).(Stern, 2007a
התוצאות מצביעות על השינויים הבאים בתוצר העולמי הגולמי :ירידה של  2.5%ב  ,5262 -ירידה של  2.9%ב -
 ,5122ירידה של  2.0%ב  .5522 -ההתחממות הגלובלית עשו יה להוביל לעליה בגובה הים ,אשר צפויה לפגוע
במקומות ישוב לאורך החופים ,שעלול להשפיע בצורה משמעותית על מדינת ישראל מכיוון שמרבית תושביה גרים
במישור החוף .בהתאם לדו"ח  ,Sternעליה של  52-12ס"מ בגובה הים שתיגרם מעליה של  0-4מעלות צלזיוס
עשויה לגרום לחשיפת כ  2 -עד  022מיליון אנשים נוספים לשיטפונות בכל שנה ) .(Stern, 2007aבחינה נוספת של
 (2007b) Sternכללה הערכה של עלויות הנזק משינויי האקלים בכ  2-14 -אחוזים בתוצר העולמי הגולמי בשנת
 .5522עלויות אלו כוללות השפעות משקיות כלכליות ישירות והשפעות עקיפות ( כדוגמת :בריאות ,איכות הסביבה
וכדו ') .ההשפעה הכוללת תלויה בטיפול בשינויי האקלים .המודל הכלכלי מניח כ  92% -השפעה של גורמי שינויי
אקלים במדינות עשירות וכ  22% -במדינות עניות ) .(Stern, 2007bהתוצאות מצביעות על השינויים הבאים
בתוצר הגולמי העולמי :ירידה של  1%ב  ,5262 -ירידה של  0%ב  ,5122 -ירידה של  14%ב .5522 -
חברת הביטוח  ,Munich Reהמובילה בתחום ביטוחי המשנה ,פיתחה מסד נתונים אשר מקטלגת אסונות
ט בע גדולים בעלי השפעה חמורה על המערכת הכלכלית .אולם ,מסד נתונים זה מכיל הערכת חסר של הנזקים
כתוצאה משינוי האקלים ,מכיוון שרק האירועים הגדולים נכללים בו .עדיין ,ההפסדים המוערכים הינם בסדר
גודל של  2.2%מהתמ"ג העולמי ,וקיימת עליה בעלויות הנזקים בקצב של  6%בשנה .באמצעות מידע זה והתאמתו
להכללת כלל הנזקים בוצעה הערכה שבשנת  5202העלויות הכוללות יהיו  1%-1.2%מהתוצר העולמי .הערכה
נוספת הצביעה על הערכות דומות עבור עליית טמפרטורה של  ,2.5ºcהצפויה לקראת סוף המאה הנוכחית
).(Nordhaus and Boyer, 2000

אוניברסיטת חיפה

UNIVERS ITY OF HAIFA

 Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone: +972-(0)4-8240083 / 8249069הר ה כרמל חיפה 50913
Internet: http://nrerc.haifa.ac.il E-mail: nrerc@research.haifa.ac.il Fax: + 972-(0) 4-8240059

- 13 -

עבור עליית טמפרטורה מעל  2.5ºcמרבית המודלים הכלכליים אשר משמשים להערכת העלות הכוללת של
שינוי האקלים ,מעריכים עלויות של עד  .5%תרשים  1מציג את ההערכות בצורה השוואתית.

תרשים  :1נזקי שינוי אקלים כפונקציה של עלית הטמפרטורה הגלובלית הממוצעת
)Source: Bosello et al. (2010a

תרשים  5מתאר את ההשפעות האפשריות של ההתחממות הגלובלית על הענפים השונים בעולם בהתאם
לשנים בהם קיימת ההשפעה ).(IPCC, 2007

תרשים  :2השפעות אפשריות של ההתחממות העולמית על ענפים שונים
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 . 2.2השפעת שינוי האקלים העולמי על ישראל
חלקה הצפוני של ישראל מאופיין באקלים ים-תיכוני וחלקה הדרומי באקלים צחיח (  )aridוביניהם רצועה
צרה של אקלים צחיח למחצה (  .)semi-aridבאזור זה של מפגש בין אזורי אקלים שונים ,ניכרות תנודות רבות
במזג האוויר בעקבות השפעות של מערכות אקלימיות ממקורות בעלי מאפיינים סינופטיים שונים .הדבר בא
לידי ביטוי ,בין היתר ,בשונות רבה במשטר הטמפרטורות ובתנודות במשטר הגשמים – על כל מרכיביו.
עפ"י דו" ח המשרד להגנת הסביבה בנושא היערכות ישראל לשינויי האקלים (גולן-אנגלקו ובראור)5221 ,
נמצא כי במהלך המאה ה  51 -צפויים שינויים ניכרים באקלים ב רחבי העולם בדגש על אגן הים התיכון .יתר על
כן ,השינויים באגן הים התיכון צפויים להיות גדולים במיוחד .בישראל ,תרחיש  A1Bחוזה עליה של 1.5° C
בטמפרטורה הממוצעת בישראל בשנת  ,5252בהשוואה לשנים  .1961-1992בתרחישי  A2ו  B2 -הטמפרטורה
הממוצעת בישראל בשנים  5221-5122צפויה לגדול ב  5° C -וב  3.5° C -בהתאמה.
כמויות הגשמים בישראל צפויות לקטון ב  12% -בשנת  5252וב  52% -בשנת ( .5222גולן -אנגלקו ובראור,
 .)5221השפעה צפויה נוספת היא גידול במספר האירועים הקיצוניים בישראל ,במקביל עם ירידה בכמות העונות
הגשומות .ההבדלים בכמויות המשקעים הממוצעות צפויים לגדול משנה לשנה .צפויה עלייה במספר ובתדירות
אירועי אקלים קיצוניים ,שנות בצורת חריפה ,שיטפונות ואירועי שרב .יתר על כן ,משכי הזמן בין פרקי השנה
היבשים לרטובים צפויים לגדול .כלל ההשפעות האלו מצביעות על נטייה ברורה של שינוי באופי האקלים בישראל
לאקלים צחיח ויבש .שינויים אלו ישפיעו בצורה משמעותית על ענף הביטוח ,ענף האנרגיה ,תעשיית החשמל,
חקלאות ,ניהול משק המים ,ובצורה כוללת על התוצר הלאומי של ישראל.
דוגמאות עיקריות להשפעות של תופעת שינוי האקלים כוללות את הנושאים הבאים:
במשק המים צפויה עליה בתדירות ובחומרת השיטפונות ואובדן מים לאורך מישור החוף ,בעקבות עליית
מפלס ים פוטנציאלית של  02ס"מ עד לשנת  12( 5202מ"מ לשנה ,גולן -אנגלקו ובראור .)5221 ,משק המים
בישראל צפוי להיפגע בצורה ישירה משינויי האקלים הצפויים .צפויה הפחתה משמעותית באגן ההיקוות של
הכנרת בעקבות הפחתה במשקעים .כבר עתה ניכרת ירידה בעובי המשקעים באגן ההיקוות של הכנרת .כמויות
המשקעים באגן מראות שונות גבוהה ונעות בין  022אחוז בסביבה הצחיחה של האגן ועד ל  22%-באזורים היותר
לחים .בעשורים האחרונים תועדה ירידה בכמויות המשקעים באזורי ההזנה של מקורות הירדן הניכרת בשפיעת
המעיינות הגדולים וירידה בנפח המים המגיעים לכנרת .גם בדרום הארץ נמצאה ירידה מובהקת במשקעים.
השינויים באופי המשקעים וריבוי אירועי קיצון יגבירו את השיטפונות והנגר העילי ויפחיתו את ההעשרה של
המילוי החוזר .הפער בין היצע המים הטבעי לבין הביקוש למים יושלם על ידי התפלת מי ים ומים מליחים ועל ידי
הגברת הטיפול בשפכים והעלאת איכותם כדי להתאימם לכל סוגי הגידולים החקלאיים .עם זאת ,התפלה וטיפול
בשפכים מצריכים שימוש יקר באנרגיה ,פליטת מזהמים קונבנציונאליים ופליטת גזי חממה ו כן ,יש לכלול גם
שיקולים של מניעת זיה ום סביבתי וזיהום מקורות המים .העלות השולית של המים בישראל היא עלות ההתפלה.
לעלות ההתפלה יש להוסיף מחירי קרקע ,אנרגיה וזיהום סביבתי .ניתן לראות בכך כשל שוק במשאבי הקרקע או
האנרגיה אבל יש הטוענים שמשום שהקרקע היא ציבורית ,ואנרגיה יוצרת גזי חממה יש לכלול במחי ר המים
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המותפלים את אלה .אם הללו יוכנסו לתחשיב עלות ההתפלה ,הם יוסיפו  19.1סנט עלויות פליטות גזים
(מקומיים וגלובליים) ו  6-סנט למ"ק עבור הקרקע והיו מייקרת את עלות המים המותפלים בכ  .42%-עלויות אלה
אינן נלקחות בתחשיב המים המותפלים ( רוזנטל וחוב '  .)5212עלות האנרגיה בפועל היא  0.1קוט"ש .בפועל,
קיימת השבת אנרגיה ,ולכן במתקני התפלה שונים ניתן אף לרדת ליחס של  5-5.2קוט"ש לכל מ"ק מותפל.

1

בהיבט ים וחופים עלולים להיפגע מבנים חופיים ( כגון :מזחים ומעגנות ,קירור תחנות כוח חופיות)
ובאתרים ארכיאולוגיים ,צפויה פגיעה בתיירות ובפעילות הנופש והקיט בחופים ,נסיגת המצוק החופי והרחבת
תחום הסיכון של תשתיות הבנויות עליו ,פגיעה במינים ובמערכות אקולוגיות של הסביבה החופית.
ענף החקלאות צפוי להיפגע במגוון תחומים וביניהם :מחסור במים זמינים לחקלאות ,ירידה באיכות
ובכמות היבולים כתוצאה ממחסור במים ,ירידה בפריון של חיות משק ,פגיעה בערך התזונתי ובזמן המדף של
התוצרת החקלאית .מכיוון שההשפעה של שינויי האקלים כוללת היבטי בצורת וגלי חום הפגיעה בחקלאות צפויה
להיות משמעותית ).(Moriondo et al., 2010
במסגרת ענף האנרגיה והחשמל הביקוש לחשמל בזמן עומסי חום וקור צפוי לעלות ,כתוצאה מכך עלויות
האנרגיה צפויות לעלות .ענף האנרגיה צפוי להתפתח כענף בעל רגישות גדלה לאירועי שינויי אקלים קיצוניים ככל
שהכלכלה מפותחת יותר .תשתיות אנרגיה (תחנות כוח וכדו ') הינם רגישות לשינוי האקלים ובהתאם לכך
המשמעות על תעשיית הביטוח הרלוונטית .טכנולוגיות אנרגיה מתקדמות וחדישות הינן בעלי משמעות ביטוחית
אף הן ועשויות להוות תחום בעייתי מכיוון שלא קיים עבורן מידע היסטורי.
במסגרת ענף הבריאות צפויה פגיעה באוכלוסיות קשישים ,ועליה בחולי בקרב עובדים החשופים לחום
כתוצאה מעלייה בעומסי החום .כמו כן ,תיתכן עליה באירועים של מחלות זיהומיות ומחלות מדבקות .ענף
הבריאות מושפע במספר דרכים מהאקלים  -הן באופן ישיר דרך השפעות פיזיולוגיות והן באופן עקיף דרך השפעה
על מחלות כרוניות ומדבקות וכן על שיעורי תמותה ותחלואה מגורמים חיצוניים .מנגנון השפעתו של האקלים על
מ חלות כרוניות אינו ברור לגמרי ,אך ידוע כי תנאי מזג אוויר קיצונים (חום ,קור ולחות) ,מעלים את השכיחות של
הופעת מחלות שונות ,כגון מחלות קרדיו -וסקולאריות ומחלות נשימתיות .שינויי האקלים משפיעים על זמינותם,
נוכחותם והתנהגותם של הווקטורים השונים מחוללי מחלות מדבקות; שינויים אלה באים לידי ביטוי בדפוס
עונתי המוצג על ידי רבות ממחלות אלה .בעוד חלק מהגורמים האחראיים לעונתיות זו ידועים ,חלק נרחב
מהתופעה עדיין אינו מוסבר .גורמים אקלימיים נוספים ,כגון רמת הקרינה האולטרה סגולה (קיים קשר בין
שינויי האקלים ועליית הטמפרטורות ובין פיחות שכבת האוזון בסטרטוספרה) ,משפיעים על הופעת מחלות
אחרות לדוגמא סרטן וקטראקט .אקלים משפיע גם על שיעורי תמותה ותחלואה כתוצאה מגורמים נוספים ,כגון
תאונות דרכים ,שריפות ,מצב תזונתי וכדומה .ענף הבריאות בישראל צפוי להיות מושפע משינוי האקלים בצורה
משמעותית .על פי ארגון הבריאות העולמי ישנן שלוש תוצאות בריאותיות אפשריות לשינויי אקלים :ראשית,
תוצאות ישירות  -המתרחשות לרוב בעקבות מזג אוויר קיצוני .שנית ,תוצאות המתרחשות בעקבות תהליכי שינוי
סביבתיים ואקולוגיים הנובעים משינוי האקלים .לבסוף ,תוצאות הנובעות מטראומה ,זיהומים או השפעות
תזונתיות ופסיכולוגיות בקרב אוכלוסיות חלשות ומהגרות בעקבות הגירה כלכלית ,הנובעת משינוי האקלים.
 1טנא ,מבוסס על תקשורת אישית .2.1.5211
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התוצאות הבריאותיות הישירות של שינויי אקלים יבואו לידי ביטוי בעיקר בעליית העוצמה והתדירות של גלי
החום והקור ובהתגברות העומס הנוצר על הגוף בע קבותיהם וכן בשינויי דפוס העונתיות והפיזור הגיאוגרפי של
מחלות כרוניות ומדבקות שונות .השינויים הסביבתיים והאקולוגיים שיתרחשו כתוצאה משינויי אקלים צפויים
להביא לעלייה בשכיחות של תופעות טבע ,כגון בצורת ושיטפונות ,אשר ישפיעו לרעה ו באופנים שונים על
האוכלוסיות הנמצאות באזור (התפרצות מחלות ,זיהום מים ,פגיעה בתשתיות סנטריה וכ דומה) .כלל ההשפעות
הבריאותיות הצפויות של שינויי האקלים ,כפי שפורטו למעלה ,עשויות לכפות הגירה ונדידה של אוכלוסיות
אנשים ובעלי חיים שונים (ובניהם גם בעלי חיים המשמשים כווקטורים מעבירי מחלות) לחלקים שונים בעולם.
תהליך זה עלול להביא גם הוא לשינויי בהתפלגות הגיאוגרפית של המחלות השונות.
במערכות האקולוגיות צפויה עליה בהסתברות לשריפות יער ונזקים שיגרמו לשמורות טבע וכן לפגיעה
במגוון הביולוגי.
בראיה הארצית ,מחקרים כלכליים שבוצעו בשנים האחרונות בישראל בח נו את השפעת שינויי האקלים על
ישראל ,תוך התמקדות בענף בודד כמו החקלאות (  )Yehoshua and Shechter , 2003; Kan et al., 2007או
משק החשמל ) .(Gressel et al., 2000מחקרים אחרים אמדו את העלויות הנובעות מהצטרפות פעילה לאמנת
פוסט -קיוטו ( .)Palatnik, 5229מספר מצומצם של מחקרים עסק בהערכת העלויות והתועלות כתוצאה מצמצום
תופעת פליטת גזי חממה .מחקרים אלו עסקו בחלקם בהתמקדות ענפית ,בדגש על ענף האנרגיה ( Avnimelech et
; ,)Gressel et al., 2000 al., 2000ענף החקלאות ;(Yehoshua and Shechter, 2003; Kadishi, et al., 2003
) .)Kan et al.,2007; Haim et al., 2008מחקרם של ) Yehoshua et al. (2007התמקד בהשפעות של עליית גובה
פני הים על חופי ישראל .בראיה הייחודית של קו החוף בישראל ,תוארו כלים ייעודיים לבחינת הנזקים הכלכליים
של המשאב הציבורי באמצעות גישות  CVMו  Tiraspolsky (2003) .TCM -בחן את האפקטיביות של מסי
פליטה לאומיים בחלוקה לסקטורים שונים תוך הצבעה על היתרונות והחסרונות שלהם.
בשנת  5229הופקו שני דו" חות הכוללים אפיון של מצב פליטות גזי החממה בישראל ואת פוטנציאל
ההפחתה בעתיד .דו"ח חפץ ( )5229תיאר את המצב הקיים בישראל והמליץ על כיווני מדיניות אפשריים להפחתה.
ב דוח מקינזי ( )5229מוצגת תחזית של סה"כ פליטת הגז בישראל וכן תחזיות פליטה של כל ענף כלכלי בנפרד עד
לשנת  .5202הדו"ח מתאר אמצעים טכנולוגיים שעשויים לגרום להפחתת פליטות גזי חממה ואת העלויות
והתועלות הנגזרות ממימושם.
עם זאת ,טרם בוצע מחקר כלכלי -סביבתי ייעודי שבו נאמדה השפעת שינויי האקלים ואי הודאות הכרוכה
בו על ענף הביטוח ומכאן על כלכלת ישראל.
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 . 2.2ענף הביטוח
 . 2.2.1כללי
ביטוח הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד.
בהיבט הכלכלי מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים של אי -ודאות סיכון ,זוהי למעשה דרך לנהל
סיכונים באמצעות גידור .כאשר מתקיים סיכון טהור ,כלומר ,סיכוי לקרות נזק או לאי קרות נזק שיכול להביא
הפסד בלבד ,לוקח הצד המבטח את הסיכון על עצמו ובמקרה שהנזק קרה הוא יביא את המבוטח למצב הקרוב
ביותר שהיה בו ערב קרות מקרה הביטוח .ההיבט החוקי מסדיר את הדרך בה הביטוח נעשה.
ביטוח יכול שיתקיים מכוח חוק או מכוח חוזה .המבטח יכול שתהיה המדינה ,חברת ביטוח ממשלתית או
חברת ביטוח פרטית .לפי ההסכם מתחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח .בהתאם
להסכם ,משלם המבוטח למבטח פרמיה ( דמי ביטוח) במועדים שסוכמו ביניהם ,בתשלום אחד או במספר
תשלומים חודשיים או בתשלומים חודשיים או שנתיים קבועים .גובה דמי הביטוח נקבע בהסכמה בין המבטח
לבין המבוטח.
המבטח נעזר באקטואריה לצורך חישוב הפרמיה הדרו שה בעבור הביטוח ,לפי סטטיסטיקה של האירועים
נגדם נרכש הביטוח ,תוך התחשבות במצב הספציפי של המבוטח .למשל ,ב ביטוח חיים משתמשים בטבלאות
אקטואריות ,תוך התחשבות במחלות קודמות של המבוטח ( המשפיעות על הסיכון של מבוטח ספציפי למות בגיל
מוקדם יותר) .לא פעם נקבעת הפרמיה בביטוח כללי גם לפי שיקול מסח רי של המבטח (איגוד חברות הביטוח
בישראל.)5215 ,
לענף הביטוח שלושה תפקידים מרכזיים בכלכלה הגלובלית .ראשית הענף אחראי על תחום החיתום ,ניהול
הסיכונים ושיפוי הלקוחות .חיתום הוא מונח מרכזי הנוגע להליך קבלת החלטה של חברות הביטוח האם לקבל
את המועמד כמבוטח ואם כן  -באילו תנאי פוליסה וגובה הפרמיה .חברת חיתום הינה חברה אשר תפקידה גיוס
הון /חוב לחברות מקרב משקיעים מוסדיים ומקרב הציבור בדרך של הנפקה פרטית/ציבורית .מבצעי תהליך
החיתום (לרוב גופים מוסדיים ובנקים) נקראים בשם "חתמים" .בהתאם לכך ,ענף הביטוח מעביר אליו את
הסיכונים של הלקוחות ,כך שתשלום הפרמיה מאפשר להם להעביר את כלל הסיכון אל חברת הביטוח ,ולבסוף,
אחריות לכל השיפוי (החזר הוצאות) ללקוחות לאחר שהוגשו הת ביעות .שנית ,ענף הביטוח משקיע את כספי
המבוטחים בקרנות מתאימות ובהתאם אחראי על היבטים פיננסיים רבים בכלכלה .ולבסוף ,קיימת חשיבות
מרובה על מערכת הבנקאית .לעיתים קרובות ,כספי ההלוואות או ההשקעות מבוטחים ע"י ענף הביטוח על -מנת
להקטין את הסיכון של המערכת הבנקאית ).(Dlugolecki, 2008
אחת מההגדרות הקלסיות לביטוח מתארת אותו כרכיב סוציאלי או מסחרי המספק פיצוי פיננסי לאפקט
של אסון (או פורענות) ,כאשר תשלומי ההחזרים מבוצעים מכלל הגורמים השותפים לתשלום פרמיית הביטוח.
הביטוח מתבסס על קרן אשר גובה ערך פרימיום (המשתנה בין המבוטחים השונים בהתאם לפרופיל הסיכון
הנלקח) ובאמצעותה ניתן לייצר את כספי הביטוח כאשר האירוע קורה .מרכיב מרכזי בנושא ביטוח הינו הצורך
בהערכה מיטבית של הסיכון והיכולת לנהל אותו ובהתאם לכך לקבל החלטה בדבר קבלת /דחיית מבוטח מכניסה
לקרן .שינויים לא צפויים שהערכת הסיכון לגביהם היא בעלת אי ודאות גבוהה מהווים בעיה משמעותית .דוגמא
לשינוי בעל אי ודאות גבוהה הוא הסיכון הנובע משינוי אקלים ).(Liedtke, 2009
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ענף הביטוח מאגד בתוכו הן גופים ציבוריים /פרטיים המבטחים כנגד הפסדים והן גופים שייעודם הוא
ביטוח משנה כנגד חברות הביטוח הראשיות .ביטוח משנה ) (Reinsuranceהינו רכישה של ביטוח ע"י חברות
הביטוח כנגד הפסדים ומטרתו לבטח בצורה חלקית או מלאה את המבטח הראשי .עפ" י גישה זו ניתן לבזר את
סיכוני הביטוח ,הן ביטוחי חיים והן ביטוחים כלליים ,בין גופים שונים ).(Reitz, 2003
תיאורית הביטוח ) (Schumaker, 1982; Gollier, 2000מניחה כי קיימים לקוחות רבים שרוצים להימנע
מסיכונים ולכן משלמים פרמיית ביטוח לגוף ביטוחי בתמורה להגנה מפני הפסדים עתידיים אפשריים .על -פי חוק
המספרים הגדולים והידע הקיים בדבר התפלגות הסיכון ,מטרת חברת הביטוח היא להגיע לנקודת שיווי משקל
שבה העלויות הכוללות הצפויות יהיו שוות לרווחים הצפויים הכוללים מתשלומי הפרמיות .האפקטיביות של שוק
הביטוח לפעילויות התאמה לתופעת שינוי האקלים עלולה להיפגע בשל שתי תופעות ידועות בתחום ,אשר
מצריכות התערבות ממשלתיות.
התופעה הראשונה ,שנקראת  Moral Hazard Problemהוגדרה ע"י  )1960( Arrowוהיא נובעת מהשפעת
התנהגות הלקוחות על הסיכון .תופעת  Moral Hazardמייצגת מצב שבו התנהגות של צד אחד עשוי להשתנות
לרעה לאחר שעסקת הביטוח התרחשה .לדוגמה ,אדם בעל ביטוח מפני גניבת רכב עשוי להיות זהיר פחות לגבי
נעילת המכונית ,מכיוון ש התוצאות השליליות של גניבת כלי רכב הינן באחריות של חברת הביטוח .המבוטח
מקבל החלטה על הסיכון שברצונו לקחת ,ואילו המבטח נושא בעלויות במידה שאירע נזק .בראיה כלכלית ,תופעת
 Moral Hazardניתנת להכללה כמקרה ייחודי של מידע אסימטרי ) (information asymmetryשבו לצד המבוטח
קיים מידע רב יותר מאשר לצד המבטח.
התופעה השנייה ,שנקראת  ,Adverse Selectionהוגדרה ע"י  ,)1926( Rothschild and Stiglitzוהיא
נובעת מחוסר היכולת של חברת הביטוח להעריך האם הלקוח הוא בעל סיכון גבוה או בעל סיכון נמוך ,מכיוון
שהסיכון הוא מידע פרטי של הלקוח ,וחברת הביטוח מציעה חוזה ביטוח אחיד ללקוחות ומייצרת מאגר משותף
של סיכונים .קשיים אלו רלוונטיים במיוחד לביטוח מפני השפעות שינוי האקלים מכיוון שההסתברות לאירועי
אקלים קיצוניים היא לא רק לא ודאית אלא אף משתנה בהתאם להתחממות העולמי
קיימים שני סוגי ביטוח מ רכזיים :ביטוח כללי (לא -חיים) ,ביטוח חיים.


ביטוח כללי :נקרא גם ענף ביטוח אלמנטארי ,אינו כולל ביטוח חיים .המדובר בענפי ביטוח הרכוש,
כגון ביטוח דירה מפני פריצה או שריפות ,ביטוח רכב ,ביטוח נזקים ,ביטוח מפני אבדן רווחים ,ביטוח
אשראי ,ביטוח תאונות אישיות ,ביטוח נוסעים לחו"ל ,ביטוח הנדסי הכולל ביטוח עבודות קבלניות
וכן ביטוח אחריות חוקית הכולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (צד ג') ,אחריות מעבידים ,אחריות
מקצועית ,אחריות המוצר ,אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה ועוד.



ביטוח חיים :ענף ביטוח החיים הוא ענף ייחודי בכך שמקרה הביטוח יתרחש בוודאות (ובכך הוא שונה
משאר ענפי הביטוח בהם לא ידוע אם מקרה הביטוח יתרחש) ,אך לא ידוע מתי יתרחש .מטרתו של
ביטוח החיים היא להבטיח קרן אשר תשולם למשפחה או לכל מוטב אחר עם מותו של המבוטח או עם
הגיעו לגיל מסוים .בישראל ,כל נוטל משכנתה מחויב גם בביטוח חיים בגובה ההלוואה ולכן רבים
מכנים אותו בטעות ביטוח משכנתה.

אוניברסיטת חיפה

UNIVERS ITY OF HAIFA

 Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone: +972-(0)4-8240083 / 8249069הר ה כרמל חיפה 50913
Internet: http://nrerc.haifa.ac.il E-mail: nrerc@research.haifa.ac.il Fax: + 972-(0) 4-8240059

- 19 -

קיים סוג נוסף של ביטוח ,ביטוח בריאות ,המבטיח למבוטח סכום כספי ,או שיפוי ,או שילוב של השניים,
בשל אירוע רפואי .ביטוח הבריאות הוא בדרך כלל במסגרת פוליסת בריאות ,אך יכול שיהיה גם כיסוי שעניינו
בריאות בפוליסת ביטוח חיים או בפוליסת ביטוח כללי
סיכון בר -ביטוח
סיכון כלשהו יהיה בר -ביטוח רק אם ימולאו ארבע דרישות שמציג המבטח:
 .1מספר גבוה מספיק של אובייקטים מבוטחים ,כדי שאפשר יהיה לחשב באורח סביר את התדירות
והחּומרה של נזק אפשרי.
 .5פיזור סביר של מבוטחים; למשל ,יש להימנע ממצב שבו כל הבניינים באזור אחד מבוטחים אצל מבטח
אחד ,כי אם ייפגעו רובם מש ריפה או משיטפון ,לא יוכל מבטח זה לשאת הוא לבדו בתשלום הנזקים.
 .0הנזק שמפניו מבטחים יהיה מקרי באופיו ומחוץ לשליטת המבוטח ,שכן אילו יכול היה המבוטח לגרום
לנזק ,היה נעלם גורם האקראיות וחיזוי הסיכויים לנזק היה הופך לבלתי אפשרי.
 .4צריכה להיות דרך לקבוע אם נגרם נזק ומהו היקפו; בכך עוסקת השמאות.
לאור ההגדרה לעיל ,ברור כי נזקים הצפויים משינויי אקלים עונים ברובם על הגדרת סיכון בר -ביטוח .ענף
הביטוח יכול לשמש בתפקיד מרכזי במתן מענה לחוסר הודאות של השפעות תופעת שינוי האקלים .ערכה של
תעשיית הביטוח לצורך ניהול בעיות בהקשר לתופעת שינוי האקלים יכול לבוא לידי ביטוי במספר מובנים.
ראשית ,באמצעות ביטוח ניתן להתמודד עם תשלומים בצורה מנוהלת לעומת סיכון של עלויות בלתי -מנוהלות.
יתרה מכך ,באמצעות משאבי הקרן המשותפת של הביטוח ,תוכנית הביטוח יכולה באופן משותף להתמודד עם
ההפסדים ,שגופים עצמאיים לא יכולים לעמוד בפניהם .שנית ,מעצם היותו של ענף הביטוח כלי להעברת הסיכון
ניתן להגביל את הצורך של גורם עצמאי לבצע פעילות עצמאית יקרה .שלישית ,באמצעות תשלומי הפרמיות של
המבוטחים ,הביטוח מי יצג עלות חזויה אשר מסייעת בתכנון והיערכות גם של עלויות סיכונים בלתי צפויות.
ולבסוף ,מכיוון שהפרמיה היא מבוססת -סיכון ,קיים תמריץ למבוטחים לבצע פעילויות מניעה להפחתת הסיכון
ובכך לקבוע עלויות פרמיה נמוכות יותר .בהתאם לכך ,הביטוח מאפשר סיבה ברורה להיות שקול וזהיר (Duus-
) .Otterstrom & Jagers, 2011לעומת זאת ,יתכן מצב שבו התנהגות המבוטח ,לפני התרחשות האירוע ,עלולה
להיות ברמת סיכון גבוהה יותר מכיוון שההפסדים הפוטנציאליים מבוטחים ולו בצורה חלקית .לאחר התרחשות
האירוע צפוי המבוטח לעלות את דרישותיו מכיוון שיש כיסוי ביטוחי לכך .כמו כן יתכן מצב שבו רק אלו
שנמצאים בסיכון גבוה יבצעו ביטוח וכך המאגר המשותף של המשאבים אינו מספק (Jagers and Stripple,
).2003; Persson et al., 2009
תעשיית הביטוח הינה אחד הענפים הגדולים במשק העולמי עם תפוקות של  0.2טריליון דולר בשנת .5229
ענף הביטוח תורם  1.21%לתוצר העולמי הגולמי במדינות מפותחות ( $0192לנפש) ו  5.20% -במדינות מתפתחות
) .(Swiss Re., 2012בתרשים  0מוצג תיאור סכמטי של הנתונים הללו במדינות המפותחות :פרמיית ביטוח
חיים ,פרמיית ביטוח אחרת (לא חיים) ,פרמיה ביחס לתוצר הלאומי הגולמי.
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תרשים  :2שיעור הפרמיה לנפש בדולרים במדינות מפותחות
מקורSwiss Re., 2012 :
בתרשים  ,0ניתן לראות כי ההיקף היחסי של תעשיית הביטוח בישראל (מוקף באדום) קטן משמעותית
(מקום חמישי מהסוף) בהסתכלות השוואתית על המדינות המפותחות (הממוצע בכחול).
 . 2.2.2ענף הביטוח בישראל
פעילויות מרבית חברות הביטוח בישראל עוסקות הן בביטוח חיים והן בביטוח כללי .בישראל ,היקף
הפרמיות המקומי עומד על כ  2.5% -מהתמ"ג (נכון לשנת  .)5211היקף התביעות בישראל בשנת  5229על נזקי
הטבע שנגרמו לענפי החקלאות השונים בלבד עומד על למעלה מ  122 -מיליון ( ₪עפ"י סיכום שנת  5229של חברת
הביטוח קנט ,המבטחת נזקי טבע בחקלאות).
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הביטוח ה כללי (  )Non-Lifeשעמד על  5.2%מהתמ"ג ,נגזר מההוצאה הביטוחית לנפש שעמדה על $625
והתמ"ג לנפש שעמד על  ( $56222דו"ח המפקח על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון לשנת  .)5229ישראל נחשבת
כמדינה מפותחת שבה שיעור האוכלוסייה המבוטחת הינו גבוה .בהשוואה למדינות המפותחות ,חדירת הביטוח
הכללי (  )Non-Lifeבישראל גדולה מזו של יפן או הונג קונג ואילו ההחזקה ברכב פרטי הינה רק שני -שליש לעומת
מדינות מערב אירופה וצפון אמריקה .שוק הביטוח בישראל הינו ש וק בוגר שבו הפרמיות גדלות בצורה קבועה
בקצב אחיד ומגמה זו צפויה להימשך .המשבר הכלכלי העולמי שארע בשנת  5221לא השפיע על פרמיות הביטוח
בישראל ועובדה זו מהווה הוכחה נוספת ליציבות הגבוהה של כלכלת ישראל ( דו"ח המפקח על שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון לשנת .)5229
בהסתכל ות על החלוקה בישראל בין ביטוחי חיים ) (Lifeלבין ביטוחים כללים ) (Non-Lifeניתן לתאר את
חלוקת השוק הבאה :בתחום הכללי ,חברות הראל ,כלל ,מנורה -מבטחים ,הפיניקס מחזיקות בנתחי שוק של
 15.0% ,10.2% ,11.1% ,19.0%בהתאמה (נכון לשנת  .)5229שאר החברות אוחזות בנתחים נמוכים יותר .בתחום
ביטוח החיים החברה המובילה הינה חברת "מגדל" המחזיקה בכ  02% -מהשוק ולאחריה חברת " כלל" ()51%
וחברות הראל ופיניקס ( 12%כל -אחת).
ענף מרכזי שבו באה לידי ביטוי תפיסת הביטוח הינו ענף החקלאות .ענף זה עבר בעשור האחרון שינויים
רבים ומשמעותיים כתוצאה מהקידמה הטכנולוגית .עם זאת אופי הסיכונים החקלאיים משתנה כתוצאה
מחשיפה לסיכונים חדשים :הגידול בחלקות שבעבר נחשבו לשוליות ,ריכוז השקעות גדול ,חשיפה מוגברת לסיכוני
שוק עולמיים ולתחרות גוברת וכ דומה .אחד מכלי ניהול הסיכון הוא ביטוח כנגד נזקי הטבע .בעזרת ביטוח זה
יכולים החקלאים לתכנן מראש את מידת הסיכון אליה יהיו חשופים .הביטוח כנגד סיכוני הטבע בחקלאות הוא
מכשיר חשוב גם בידי המדינה .ברגע שיש מסגרת ביטוחית ,תשלום הפיצויים נעשה בצורה מושכלת ומסודרת ,לפי
קריטריונים מקצועיים ,ולא במסגרת הממשלה ,או על חשבון פריצת התקציב השוטף .לביטוח יש יתרון מרכזי
נוסף באפשרות ריכוז מאמץ משותף למניעת מפגעים התוקפים את כלל החקלאות ( כהנא .)5212 ,אינטרס משותף
זה ,של החקלאים ושל הממשלה ,הוליד לפני  42שנה את " הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות" .הקרן ,בשמה
המקוצר – "קנט" ,הינה חברת ביטוח ממשלתית עסקית ,המשותפת לממשלה ולארגונים החקלאיים המובילים,
במטרה לבטח נזקי טבע חמורים שנגרמו לחקלאים ובכך לסייע להם להמשיך ולתפקד בעקבות נזקי טבע קשים.
הקרן ,מאפשרת למעשה לממשלה ולארגונים החקלאיים ,מנגנון מסודר ומפוקח המאפשר תוצאות ביטוחיות
איכותיות ויעילות לרווחת כל הצדדים.
בגלל אופיו המיוחד של הביטוח החקלאי ,כאשר חלק מהסיכונים הם בעלי אופי קטסטרופלי ,נוצרת בעיה
מיוחדת הקשורה לתעריפי הביטוח .על כן ,יש למצוא דרך שתאפשר למבטח ,שמטפל בענפים קטסטרופליים,
להחזיק בעתודות מתאימות ולשמור את העודפים משנה לשנה ( כהנא.)5212 ,
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 . 2.2ביטוח ושינויי אקלים
 . 2.2.1כללי
שינוי האקלים עשויים לגרום לגידול בתדירות ובעוצמה של אירועי מזג אויר קיצוניים ,אשר עלולים לגרום
להשלכות שליליות על תעשיית הביטוח בפרט ועל הכלכלה בכלל ).(Botzen et al., 2010
ענף הביטוח משלב סיכונים הנובעים מאירועי שינויי אקלים בכל אחד מענפי הכלכלה ).(Mills, 2007
בהתאם לכך ,אחד היעדים המרכזיים של ענף הביטוח בהקשר לשינוי אקלים הוא לתמוך בעמידות הכלכלה
לשינוי האקלים ) .(Mills, 2005לביטוח תפקיד מרכזי בהתפתחות יעילה ובת קיימא של כלכלות מודרניות.
לזמינות של ביטוח השפעות חיוביות ותופע ות לוואי הרבה מעבר להיבט הפיננסי .בהקשר לשינויי אקלים ,הביטוח
אינו רק כלי לצורך הערכת הסיכונים וניהולם ,אלא מהווה מנגנון רב ערך לצורך קביעת ההתנהגות הרצויה .ענף
הביטוח צפוי להאטה בגדילה בעקבות העלייה בתדירות ובעוצמת אירועי מזג אוויר קיצוניים ואסונות ואף
להפלת הנטל הכלכלי מנזקים אלו על ממשלות ויחידים.
התמונה הכוללת של אירועי טבע קיצוניים בשנת  5212מצביעה על כך שמרבית האירועים נובעים מתופעת
שינוי האקלים הגורמים לאירועי אקלים קיצוניים ובנוסף קיים מספר מצומצם של אירועי רעידת אדמה קשים
ביותר בהם קיימים נפגעים ר בים בנפש וברכוש ) .(Munich Re., 2011הכמות הגדולה של אירועי אקלים ושיאים
חדשים שנמדדו בטמפרטורה ,הן ברמה הגלובלית והן באזורים מסוימים מספקים הוכחה נוספת לתהליך שינוי
האקלים שמתרחש בעולם .השוואה של אסונות טבע בשלוש העשורים האחרונים מוצגת בטבלה  .1בנוסף,
טבלאות  5ו  0 -כוללות את חמשת אסונות הטבע הגדולים בשנת  5212הן בדירוג על פי ההפסדים הכוללים והן
בדירוג על פי הפסדים מבוטחים ,בהתאמה.
טבלה  :1טבלה השוואתית של אסונות טבע בשנים 1891-2111
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טבלה  :2חמשת אסונות הטבע הגדולים בשנת  2111מדורגים עפ"י הפסדים כוללים

טבלה  :2חמשת אסונות הטבע הגדולים בשנת  2111מדורגים עפ"י הפסדים מבוטחים

בהתאם לכך ,חברת ביטוח המשנה  Munich Reהצביעה על עליה קבועה של כ  6% -לשנה החל משנת
 1851בעלויות הנובעות כתוצאה מאסונות טבע הנובעים משינוי האקלים ) .(UNEP FI, 2006בתרשים 4
מתוארת בצורה גרפית באמצעות דו"ח של חברת  )5211( Munich Reההתפתחות של ההפסדים (הכלליים
והמבוטחים) במהלך השנים  ,1922-5211אשר מצ ביעה על מגמת העלייה הרציפה בהפסדים ב  62 -השנים
האחרונות .ההפסדים הכלכליים מאסונות טבע גדלו מ  251מיליארד דולרים בשנים  1,192 ,1911-1992מיליארד
דולרים בשנים  1991-5222ל  1,510-מיליארד דולרים בהשוואה לתקופה .5221-5212
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תרשים  :2הפסדים כלליים והפסדים מבוטחים מאסונות טבע גלובליים

(במיליארדי דולרים) בשנים  ,1912-5211מקורMunich Re Geo Risks Research, 2011 :
עפ" י ניתוח פרטני וממוקד של הנתונים ניתן להצביע על השפעה ישירה של תופעת שינוי האקלים על
ההפסדים בקצב של כ  5% -לשנה ) .(Miller at el., 2008בראיה העולמית בשנים  ,1912-5211ניתן להצביע כי
אסונות הטבע ג ורמים לעליה הן בהפסדים הכוללים והן בהפסדים המבוטחים .יש לשים דגש על התופעה,
הקיימת ב  52 -השנים האחרונות ,ובה האחוז היחסי של עלויות מבוטחות לעומת עלויות כוללות קטן .אי לכך,
ההשפעה הכוללת על הכלכלה מתרחבת .בשני התרשימים הבאים שמקורם במאגר  NatCatSERVICE2של
ח ברת  Munich Re.נכון לחודש אוקטובר  5211מתוארים נתונים מספריים בהקשר לכמות אירועי האקלים
הקיצוניים בין השנים  1912-5211בחלוקה ליבשות (תרשים  )2ופירוט העלויות הכוללות והמבוטחות (תרשים .)6

2

http://www.munichre.com/en/reinsurance/business/non-life/georisks/natcatservice/default.aspx
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תרשים  :5כמות אירועי אקלים קיצוניים בשנים  1891-2111בחלוקה ליבשות

תרשים  :6העלויות הכוללות והמבוטחות בראיה עולמית בשנים 1891-2111

אוניברסיטת חיפה

UNIVERS ITY OF HAIFA

 Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone: +972-(0)4-8240083 / 8249069הר ה כרמל חיפה 50913
Internet: http://nrerc.haifa.ac.il E-mail: nrerc@research.haifa.ac.il Fax: + 972-(0) 4-8240059

- 26 -

 . 2.2.2השפעת שינויי האקלים על ענף הביטוח העולמי
ניתן להצביע על חמישה כיווני השפעה מרכזיים על ענף הביטוח כתוצאה מאירועי אקלים קיצוניים
):(Dlugolecki, 2008
 .1מודלים היסטוריים של העלויות אינם ישימים ,מכיוון שעוצמת ותדירות האירועים חורגת מהניסיון
ההיסטורי הקיים .דוגמה טובה לכך הם ההוריקנים אשר אירעו בשנים  .5224-5222קיימת הערכה
כלכלית ) (Kemfert, 2006שעלויות חדשות הנובעות ממחירי האנרגיה הגבוהים שנדרשו לטיפול
באזור האסון גרמו לעלויות של כ  422 -מיליארד דולר ב  5222 -בהשוואה לנתוני  Munich Reשעומדים
על  122מיליון דולר בלבד.
 .5הסיכונים מדורגים בצורה שגויה ,מכיוון שההסתברות להפסדים קיצוניים מוערכת כנמוכה מדי.
בדומה לדוגמה בסעיף  ,1חברת  Munich Re.העלתה את פרמיית הביטוח לאירועים מסוג זה פי
שתיים על -מנת ל התמודד עם התופעה מנקודה זו ואילך.
 .0החשיפה של חברות הביטוח הינה גבוהה מדי ,מכיוון שקיימת הערכת חסר להפסדים הצפויים
המקסימאליים .כתוצאה מכך ,תכנון ביטוח המשנה הכולל שגוי.
 .4יכולת המענה לטיפול בתביעות הינה נמוכה מכיוון שהיקף האירועים והפגיעה בנפש וברכוש אינם
מתאימים לאירועים היסטוריים קודמים .מצד אחד ,ניתן לציין את זמן הטיפול הארוך כתוצאה
מהוריקן "קתרינה" בשנת  ,5222כאשר העיר ניו -אורלינס פונתה לחלוטין מתושביה למשך מספר
שבועות לעומת אירועים אחרים בהם ניתן מענה מהיר כדוגמת ההוריקן בפלורידה ( )5224והשיטפונות
בבריטניה ).(2007
 .2הערכת /דרוג האשראי נדיבה מדי מכיוון שההסתברות לפגיעה בהון הפיננסי כתוצאה מאסון מוערכת
בהערכת -חסר .כתוצאה מכך ,המשקיעים עלולים להיחשף לסיכונים בלתי -צפויים וחברות הביטוח
עלולות להיחשף לחוסר יכולות כיסוי של חברות ביטוח המשנה.
לעומת זאת ,קיימת גישה הט וענת כי למעשה לא קיים גידול מובהק בעלויות הכספיות כתוצאה מהשפעות
תופעת שינוי האקלים ,אלא בהתאם לגידול באוכלוסיה ולהיקף ההון העולמי .במחקרו של )5211( Bouwer
נסקרו  55מחקרים בנושא הפסדים כלכליים כתוצאה מאסונות טבע הנובעים משינוי האקלים .המסקנה
המרכזית היא שלא ניתן להסיק מסקנות עפ"י נתונים היסטוריים .אולם ,לנוכח התחזית ששינוי האקלים יגבר
בעתיד הקרוב והרחוק יש לאמוד את ההשפעה הכלכלית בהתבסס על מחקרים שמתמקדים בשערוך ההפסדים
העתידיים.
 . 2.2.2אסונות טבע
חברות הביטוח הביעו את דאגתן בדבר שינוי האקלים החל מתחילת שנות ה .(Munich Re., 1973) 22 -
החל מתקופה זו החלו תביעות ביטוח רכוש שנבעו מאסונות טבע ,שגדלו באופן יחסי לתביעות ביטוח מסוגים
אחרים .כתוצאה מכך ,הועלתה פרמיית הביטוח בכלל הענפים על -מנת לוודא מתן מענה ביטוחי .היבט אי -
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הודאות בתופעת שינוי האקלים שבאה לידי ביטוי בעוצמה ,תדירות ,מיקום ונזק ,גורמת לבעיה משמעותית
ביכולת המענה הביטוחי מכיוון שהיא אינה צפויה ולא ניתנת לאומדן ) .(Mills et al., 2005תופעת שינוי
האקלים מהווה בעיה הן בהיבט ביטוח החיים והן בהיבט ביטוח הרכוש .ניכר כי תחום ביטוח החיים מושפע יותר
כתוצאה מגודלו וקצב גי דולו המהיר וכן כתוצאה מחוסר ההבנה בדבר ההשפעות של שינוי האקלים על תחום זה
).(Epstein and Mills, 2005
רוב סוגי הביטוח פגיעים לשינויי האקלים הצפויים ,כולל ביטוח רכוש ,ביטוח בריאות ,ביטוח חיים,
ביטוח יבול וחיות משק וביטוח אובדן שירותי ציבור ) .(Mills, 2005לדוגמה ,שימוש נרחב בביטוח מבנים עלול
להוביל לתפיסת בניה פחות זהירה ולתשתיות לא מספקות.
תרשים  4לעיל מראה כי כ  55% -מהעלויות הכלכליות הנובעות מאסונות אקלים קיצוניים אינם
מבוטחים .בנוסף ,הפער בין ההפסדים לתקציב הנדרש הינו משמעותי וצפוי להגיע למאות מיליארדי דול רים
) .(UNEP FI, 2006במקרים מסוימים ,כגון :שיטפונות והרס יבולי ,חברות הביטוח והציבור יחדיו נושאים
בנטל הכלכלי .שינויים בלתי צפויים במיקומם  ,בהיקפם ובטבעם של אסונות טבע ,הם האיום הגדול ביותר
עבור חברות הביטוח  ,ולאורך ההיסטוריה ,הציבור וחברות הביטוח לא היו ע רוכים לרוב לאסונות טבע בלתי
צפויים (גולן -אנגלקו ובראור .)2119 ,סוגי הסיכונים העיקריים שאינם מבוטחים הינם חקלאות ,הסקטור
הציבורי ושיטפונות .ניתן להצביע על אחריות לנושא הן בצד הגורם המבטח והן בצד הגורם המבוטח .על -מנת
להתגבר על כך ,נדרש שיתוף פעולה משמעותי בין הסקטור הציבורי לבין הסקטור הפרטי .במקרים מסוימים,
הסקטור הפרטי לא יסכים לקבל סיכונים בתפיסת הביטוח הקלסית ,אבל עדיין יוכל לספק מערך נרחב של
שירותים נוספים ושל מקצועיות לתמיכה במערכות ביטוח המתוקצבות ברמה הציבורית ).(Dlugolecki, 2008
בנוסף לתעשיית הביטוח המסחרית קיים צורך באחריות ממשלתית לפעול כגוף ביטוחי במקרים של
אירועי אקלים קיצוניים ועל -מנת לוודא יכולת התאמה מינימאלית לבעלי הכנסות נמוכות .בנוסף ,קיימת
הצדקה למעורבות ממשלתית הנובעת מהיבט ראיה של צדק הן בין מדינות שוות מעמד כדוגמת האיחוד האירופי
והן בין מדינות מתפתחות למדינות מפותחות .ביטוח פרטי עשוי להיות יעיל במגוון תחומים ,אולם לא ניתן
להתייחס אליו במובן של צדק והוגנות ) .(Mendelsohn, 2000טיעון זה הינו בעל משמעות חזקה בראיה
הבינלאומית של תופעת שינוי האקלים מכיוון שהמדינות המפותחות הן האחראיות העיקריות לעליה
המשמעותית בפליטת גזי חממה ואילו נזקי תופעת שינוי האקלים צפויים להשפיע בצורה רבה יותר על מדינות
מתפתחות שבהן יכולות ההתאמה יחסית נמוכות ).(Goklany, 2007
ככל שהמחיר של הנזקים שייגרמו ע"י תנאי מזג אויר קיצוניים גדל ,קיים צורך להגדיר דרכים אפקטיביות
להתמודדות עם הסיכונים .ניתן לצפות ששותפויות פרטיות -ציבוריות במימון סיכונים ,החל מביטוחי מזג אויר
והמשך בקרנות ייעודיות כנגד אסונות ,יתפתחו ויהיו פופולאריות .נדרש שהממשלות יזהו את הצורך במתן
סובסידיות או פתרונות בעלי אופי חוקי אחר .ההתמקדות צריכה להיות באופציות המימון (כדוגמת ביטוח)
ולהציע דרכים לשיפור התפקיד של הסקטור הציבורי ( .)Aakre et al., 2010
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עד שנת  5222התמקדה הפעילות בנושא ענף הביטוח ותופעת שינוי האקלים בעיקר באירופה ,אולם החל
משנה זו חברת הביטוח הגדולה בעולם ) (AIG, 2005וסוכן הביטוח הגדול בעולם ) ,(Marsh, 2006ששניהם
בבעלות גורמים בארה" ב ,הביעו את דאגתם העמוקה מהתופעה .הדרישה לביטוח המשויך לתופעת שינוי האקלים
גדלה ,לדוגמה בתחום היבול החקלאי ,בתחום האנרגיה ובתחום הרכוש.
 . 2.5השפעת שינוי האקלים על תעשיית הביטוח בישראל
שינוי ים בכמות המשקעים ותדירותם כמו גם הטמפרטורה הממוצעת צפויים להגביר את האי ודאות בענפי
המשק השונים ובכך להגדיל את הביקוש לסוגי ביטוחים חדשים שיגנו מפני סיכונים אלו .למשל יגדל הצורך
בביצוע ביטוח כנגד תופעות המושפעות משינויי האקלים ובהמשך עלייה בתביעות ביטוח ,כתוצאה מעליה בגובה
פני הים ובתדירות אירועי מזג אויר קיצוניים .בהתאם ,פרמיית הביטוח תגדל ואיתה סך ההוצאה של מרבית ענפי
הכלכלה על ביטוח .עליית גובה פני הים עשויה לגרום גם לאובדן הון פיזי הנמצא צמוד לחוף ובעקבות זאת
לירידה בפריון ועליה בהוצאות לשחזור ההון שאבד.
בנוסף ,שינויים אלו עשויים להוביל לשינויים בתחומים נוספים:


החרפת מחסור המים בישראל  -עלייה בביקוש למים מצד אחד וירידה בהיצע יגבירו את הצורך
במים מותפלים וכתוצאה מכך מחירי המים יעלו לכלל המשתמשים הסופיים.



ירידה בביקושי אנרגיה בחורף ועליה בביקוש בקיץ – כתוצאה מעליית הטמפרטורה הממוצעת,
היכ ולת המותקנת של תחנות כוח בישראל תצטרך לגדול ובנוסף תגדל ההוצאה השנתית על הפקת
וצריכת אנרגיה.



שינויי טמפרטורה ומשקעים ישפיעו על חקלאות בישראל .תהליך גידול של חלק מהסחורה

החקלאית יוטב משינויים אלה ולעומת זאת עבור גידולים מסוימים העלויות יגדלו.
כל הזעזועים לעיל עלולים לגרום לשינויים בהרגלי תצרוכת ואף בתמהיל גורמי הייצור אשר עשויים להביא
לשינויים מבניים במשק ולירידת התמ"ג.
אסון השריפה בהר הכרמל שארע בסוף שנת  5212הינו דוגמא לאירוע שחומרתו הרבה נבעה משינויי
האקלים ,בעקבות תקופה ארוכה של בצורת ויובש .הנזקים הכוללים בעקבות השריפה גבוהים מאוד ומערכים
ע"י חברת  Munich Re.בכ  522 -מיליון דולר ) .(Munich Re., 2011הפסדים אלו מכוסים בצורה חלקית בלבד
ע" י ביטוחים פרטיים שבוצעו ע"י האזרחים הנפגעים .בנוסף ,מכוסים חלקים מסוימים ע"י הממשלה באמצעות
קרן קנט.
בתרשים  7מתואר אסון השריפה בכרמל כמקרה בוחן ) .(Case Studyהתרשים מתבסס על מקרה בוחן
דומה שתואר על -ידי  )5222( Millsשינויי האקלים משפיעים על בארבעה אפיקים מרכזיים :עליה בטמפרטורה,
יובש ,מחסור במשקעים ,רוחות חזקות .כתוצאה מכך ,בעת אירוע השריפה בכרמל נגרמה התפשטות מהירה
ובעו צמה גדולה של האש אשר גרמה לגידול בנזק לחיי אדם ,נזק בריאותי לאדם ולחי ואובדן נכסים פרטיים
וציבוריים .המשמעות שנבעה מכך בהיבט ענף הביטוח באה לידי ביטוי בגידול בתביעות הביטוח בשלושה
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אפיקים :הביטוח הפרטי הישיר ,ביטוח המשנה הבינלאומי ,מעורבות ממשלתית לכיסוי הנזקים .כתוצאה מכך,
נגרמת עליית פרמיות בכלל ענפי הביטוח על -מנת לכסות את הפסדי תעשיית הביטוח הכוללים.

תרשים  :7אסון השריפה בכרמל כמקרה בוחן ).(Case Study
קיימים שני אופני פעולה מרכזיים כמענה לשינויי האקלים ) .(IPCC, 2007אופן הפעולה הראשון הינו
הפחתה ) (Mitigationשל התופעה באמצעות כלי מניעה שונים ,בעיקר התערבות אנושית להפחתת שימוש
במקורות אנרגיה שגורמים לפליטת גזי חממה ) .(GHGאופן הפעולה השני הינו התאמה של מערכות אנושיות
וטבעיות בתגובה לתופעות הנובעות משינוי האקלים ,לצורך מיתון הפגיעה בהן ).(Adaptation
לא ור ההבנה כי צעדי ההפחתה הנוכחיים לא ימנעו את שינויי האקלים וכי עליית הטמפרטורה הממוצעת
ב  1.2-מע"צ בשנת  5202לעומת נתוני תחילת המאה ,תתרחש בסבירות גבוהה ,יש מקום להיערך באמצעות מגוון
של צעדי התאמה .פעילות מרכזית מסוג התאמה ניתנת למימוש באמצעות ענף הביטוח וההיערכות מתאימה של
ענף זה לשינוי האקלים .מכיוון שמדובר על ענף שרלוונטי לשאר ענפי המשק השונים נדרש לבחון את השפעתו הן
ברמה הכוללת על כלכלת ישראל ) (Top-Downוהן ברמה הענפית על כל -אחד מענפי המשק המרכזיים (Bottom-
).Up
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 . 2.6ביטוח כאסטרטגית ההתאמה  /ההפחתה לשינויי אקלים
 . 2.6.1כללי
שינוי האקלים משפיע על תעשיית הביטוח בשני אופנים מרכזיים .האופן הראשון בא לידי ביטוי בהשפעות
של שינוי האקלים בפועל על הלקוחות המבוטחים ופעולותיהם .האופן השני בא לידי ביטוי בפעולות הסדרה
( רגולציה) ופעולות נוספות שנועדו להפחית את פליטת גזי החממה .אסטרטגיות ענף הביטוח להתמודדות עם
האופן המרכזי הראשון נקראות התאמה ) (Adaptationועם האופן המרכזי השני נקראות הפחתה ).(Mitigation
אסטרטגית ההפחתה תשפיע על ענף הביטוח משתי סיבות עיקריות .ראשית ,כמשקיעים בשל השינויים
המשמעותיים הצפויים בכלכלה העולמית ושנית ,כענף האחראי על תחום החיתום אשר יושפע מהמוצרים
והתהליכים החדשים שדורשים אחריות ביטוחית ).(Dlugolecki, 2008
אסטרטגית ההתאמה צפויה לבוא ליד ביטוי בצורה גוברת והולכת יחד עם התפתחות אסטרטגית
ההפחתה .במהלך העשורים האחרונים בוצע שימוש בכלי הביטוח ,או חלוקת/שיתוף בסיכונים ,על -מנת להתמודד
עם שינוי האקלים וסיכוני מזג אויר .מכיוון שמגמת שינוי האקלים מתחזקת והמידע ההיסטורי מאבד
מהרלוונטיות שלו ,ענף הביטוח יידרש לפתח כלים חדשים לצורך פיזור הסיכון ,תוך עידוד המבוטחים בסיכון
להתאמה לסביבה החדשה .מנקודת מבט של מדיניות ציבורית ,השאלה תהיה האם תוצאת התאמות אלו תהיה
רמה מספקת של כיסוי ביטוחי והקצאה הוגנת של הסיכונים ).(Agrawala et al., 2008
 . 2.6.2אסטרטגיית התאמה
התאמה לשינויי אקלים בהיבט תעשיית הביטוח כוללת סדרת פעילויות שמטרתן לתת מענה להשפעות
שינויי האקלים .מגוון הפעילויות הינו נרחב ורלוונטי לתחומים רבים ,כדוגמת :תשתיות המים ,היבטי בניה ועוד.
באופן כללי ,פעילויות ההתאמה מבוצעות הן ברמה הציבורית והן ברמה הפרטית .במסגרת דו"ח ה )5222( IPCC -
נבחנו העלויות והתועלות של ההתאמה ,כולל בחינת העלות לעומת הנזק השולי הנובע מהתופעה .בשונה
מפעי לויות למניעת והפחתת ההשפעות של שינוי אקלים אשר נדרש לבצען תוך תיאום בין מדינות וארגונים
ציבוריים חוצי גבולות ,פעילויות ההתמודדות ניתנות להגדרה וליישום באמצעים עצמאיים ברמת המדינה
הבודדת או הארגון הבודד ,תוך בחינה מקיפה של מרחב קבלת ההחלטות ברמת ההשקעה של הארגון או תכנון
ממשלתי ציבורי .במסגרת ההחלטות על אסטרטגיית ההתמודדות נדרשות הרשויות להיעזר בכלים תומכי
החלטה כגון :ניתוח עלות -תועלת ,ניתוח רב -קריטריונים.
חברות הביטוח מעוניינות לפעול למניעת ההפסדים ,תוך מימוש השקעה כספית מתאימה ,מאשר לממן את
תיקון הנזקים בדיעבד .בהתאם לכך ,מספר חוקרים טענו שתעשיית הביטוח תגרום לביצוע פעילויות התאמה
) (Adaptationלשינוי אקלים ) (Milne, 2004במקביל לביצוע פעילויות הפחתה של התופעה ).(Mills, 1996
תעשיית הביטוח צפויה לפעול לקידום טכנולוגיות התאמה/צמצום על -מנת להתמודד עם תופעת שינוי האקלים
תוך הגדרת פרמיות מוקטנות לגורמים המאמצים טכנולוגיות אלו וצעדים כלכליים נוספים .סקירה מקיפה של
פעילויות מסוג זה מתוארת ע"י  .)5220( Millsאסטרטגיה מקיפה כוללת שותפות ציבורית -פרטית על -מנת לאפשר
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ניהול סיכונים מתאים עבור השווקים השונים כולל פיזור של הסיכון והקטנת השפעתו הצפויה (Hoff et al.
 .2003).בתרשים  8המתואר ע"י  )5222( Millsמתואר העיקרון של זרימת הידע והמשאבים הפיננסיים באמצעות
הגורמים השונים הפעילים בתעשייה .שיתוף פעולה ציבורי -פרטי ) (PPPמערב את המבטחים וגופים נוספים
( כדוגמת גופי סיוע בינלאומיים) ומאפשר לשפר את האפקטיביות של הביטוח באמצעות הגדלת מאגר האנשים
המבוטחים .לדוגמה ,חברות ביטוח מסחריות מציעות ביטוח כנגד שיטפונות המשלימות תוכניות ממשלתיות
שונות( .מקדונלנד  .)5220דוגמאות נוספות כוללות מערכות חדשניות לאספקת ביטוח למעוטי יכולת ( micro
 insuranceאו גידור כנגד מזג האוויר בעלות נמוכה לחקלאים ממדינות מתפתחות) .שילוב של טכנולוגיות
ופעילויות שונות מקטין בו זמנית הן את הפגיעות מהפסדי ביטוח כתוצאה מאסונות טבע והן תמיכה בפיתוח בר -
קיימא והפחתת פליטות גזי חממה .עקרון זה ניתן לשלב בין התאמה/הפחתה תופעת שינוי האקלים ,הפיתוח
הכלכלי וניהול הסיכונים.
ברמת האו" ם נעשים כיום מאמצים באמצעות כלים פיננסיים יצירתיים של  UNEPלספק מענה ביטוחי גם
למדינות מתפתחות באמצעות שיתוף פעולה ציבורי -פרטי .גישות כאלה עשויים לעזור גם כדי למנוע עומס על
הגדלת תקציבי הסיוע הבינלאומי ול הפחית את תביעות הביטוח מגופי ה  Reinsurance -הבינלאומיים אשר
משפיעים על תעשיית הביטוח ברחבי העולם ) .(UNEP FI, 2006כפי שמתואר בתרשים  ,1מערכות ציבוריות -
פרטיות מקשרות בין הפחתה  -התאמה לשינויי אקלים ,פיתוח כלכלי וניהול סיכונים.

תרשים  :9עיקרון זרימת ידע ומשאבים פיננסיים בתעשיית הביטוח
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שלושה סוגי פעילויות עשויים לתמוך בשילוב שבין ביטוח לבין התאמה לשינוי אקלים .הראשון ,הפצת ידע
ומידע ויכולת ניתוח מתקדמת כדי להפחית את הסיכון בשווקים אטרקטיביים לתעשיית הביטוח .שנית זיהוי
ופיתוח של טכנולוגיות קיימות לתמיכה ביכולת המשולבת התאמה ) (Adaptationוהפחתה ) (Mitigationשל
אסונות טבע .ולבסוף ,לעודד מוצרי ביטוח חדשניים ותקצוב מנגנונים להרחבת הביזור של הסיכונים (Mills,
) .2007עם זאת ,קיים אתגר מהותי בקביעת העדיפויות ופיתוח שיתוף פעולה ציבורי/פרטי הנדרשים להצלחה.
ההבדלים המרכזיים ויחסי הגומלין בין התאמה לבין הפחתה אשר צפויים להיכלל בתעשיית הביטוח באים
לידי ביטוי ביעוד של כל -אחד מהם .הפחתה מיועדת למניעת ההשפעות הבלתי -מנוהלות של שינוי האקלים,
לעומת התאמה שיעודה לנהל את ההשפעות הבלתי -נמנעות .עם זאת ,התאמה והפחתה הם שני סוגי מדיניות
תגובה לשינוי אקלים שיכולות להיות משלימות ,חליפיות או עצמאיות .ללא תלות בפעילויות ההפחתה ,ידרשו
פעילויות התאמה עקב השינויים הנוכחיים והצפויים במערכת האקלים .בהיבט ניהול סיכונים בביטוח ,העלויות
כתוצא ה מיישום מדיניות חלקי ולא מספק למניעת תופעת פליטת גזי החממה (מדיניות ההפחתה) ,צפויות לגדול
מאוד ועלולות לגרום להתמוטטות במערכת האקלים ).(Dlugolecki, 2008
ניתן להגדיר את נושא הביטוח בתפיסת התאמה יזומה .עם זאת ,פעילות באמצעות חברות מסחריות
בלבד למתן מענה ב יטוחי להפסדים הנובעים מתופעת שינויי האקלים אינם מספקים & (Duus-Otterstrom
).Jagers, 2011
 . 2.6.2איומים והזדמנויות בענף הביטוח
בטבלה מס '  4מסוכמים האיומים וההזדמנויות לענף הביטוח כתוצאה משינוי האקלים (UNEP and
) .Innovest, 2002שינויים מבנים בשוק הביטוח עלולים לש חוק את נתח השוק של החברות הפרטיות ועלולים
להוביל להתכווצות של כלל הענף .במקביל לכך ,מבטחים שלא יגיבו בהתאם למצופה מהם ע"י הלקוחות יחוו
פגיעה בשמם המקצועי וכלן ההיערכות הנדרשת בענף הביטוח הינה צורך מובהק של כלל הגורמים(Vellinga et .
) .al., 2001; Milss, 2004ענף הביטוח יכול לשמש כגורם מרכזי בניהול הסיכון וצמצומו הן בגלל היקפו הפיננסי
הרחב והן בשל יכולתו לעודד התנהגות מתאימה להפחתת הנזקים בצורה יעילה יותר מאשר מאמצי הסקטור
הציבורי ) .(World Bank, 2002צמצום הסיכון מבוצע ע" י פיזורו בן כלל המבוטחים ולכן סיכויי הפגיעה בגוף
יחיד מצטמצמים והקרנות הזמינות לתשלום בעת הפסד יכולות להכילן .בנוסף ,המבטחים יכולים לשמש כמנהלי
סיכון בעלי אופי יזום ) ,(Proactiveע" י הדרישה להתנהגות או טכנולוגיות מפחיתי/מונעי הפסדים ,כדוגמת :תקני
בנייה ,כיבוי אש ,בטיחות מוצרים ועוד ) .(Mills et al., 2001דוגמה נוספת לפעולה יזומה מתייחסת לשוק
האנרגיה וכוללת ביזור של השוק לצורך פיזור הסיכון וצמצומו והבטחת היכולת הלאומית להספקת חשמל ומים
נקיים.
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טבלה  :2איומים והזדמנויות של ענף הביטוח כתוצאה משינוי האקלים )(UNEP and Innovest, 2002
תחום ביטוחי

הזדמנות

איום

משק הביטוח שווקים חדשים/קיימים נהיים לא
רלוונטיים כתוצאה מחשיפה אזורית
הכללי
מוגברת לשינוי האקלים
ירידה בפעילות עסקית והרעה במצב בראיה
מקרו -כלכלית

מוצרים /שווקים חדשים מותאמים לפעילויות/
פרויקטים לצמצום ) (Mitigationתופעת שינוי
האקלים.
מוצרים/שווקים חדשים מותאמים לפעילויות/
פרויקטים להתאמה ) (Adaptationתופעת שינוי
האקלים.
שת"פ פרטי -ציבורי בשווקים שאינם ברי -קיימא
מסחרית על -מנת לשמרם
פעילויות ביטוח טכנולוגיות למניעת כישלונות
הנדסיים של פתרונות אנרגיה ירוקה

ביטוח רכוש

גידול בדרישה להעברת סיכונים ושירותים
נוספים כדוגמת סיכוני אקלים
מימוש ביטוח לפרויקטי צמצום )(Mitigation

ביטוחי
בריאות
נוספים

פגיעה כוללת בכלל שוק הביטוח כתוצאה
מהתממשות הסיכונים
במדיניות
צפויים
בלתי
שינויים
הממשלתית ,סיכונים פוליטיים של שימור
פעילויות הצמצום
נזק פיזי לרכוש מבוטח כתוצאה מאירועי
אקלים קיצוניים
הגדלת הסיכון בתחומים נוספים ( בניה,
חקלאות ,תחבורה ועוד)
הגידול הצפוי באוכלוסיה ובתשתיות יגדיל
בצורה משמעותית את הנזק הפוטנציאלי
כתוצאה מאירועי שינוי האקלים
סיכון קבוע ולא בר שינוי
גידול בסיכון בענף הבריאות

פתרונות העברת סיכון
המוגדרים כבעלי סיכון גבוה

חדשניים

לענפים

תגובות יזומות )(Proactive
גידול בדרישה למוצרי ביטוח חיים מתאימים

סיכונים עסקיים עלולים להיות בלתי  -שיתוף מספר סקטורים בהון ביטוחי משותף
צפויים ורלוונטיים יותר מבחינה כספית
שיבושים משמעותיים בענפי הבניה מוצרי מיקרו -ביטוח יעודים )(Microinsurance
והתחבורה

כפי שכבר הוסבר בפרק הקודם קיימת גישה ביטוחית לאירועי אקלים אשר ממומשת ע"י תעשיית הביטוח
הפרטית ,אולם היקפה מוגבל מאוד ומגיע לכרבע מעלות הנזקים ) .(Mills, 2005כאשר מציינים את המושג
" ביטוח אקלים" הכוונה היא לייצר מנגנון ביטוח מספק בשונה מהשוק הפרטי בלבד אשר קיים כיום בצורה לא
מתואמת ולא מספקת ) .(Jagers and Stripple, 2003יתרה מכך )5229( Mills ,טוען כי מכיוון שתגובת שוק
הביטוח הפרטי הינו מוגבל ,חלקי ובעלויות גבוהות נדרשת מעורבות ממשלתית להתמודדות עם סיכוני האקלים
כאשר הסקטור הפרטי אינו מספק .הרעיון ש אמצעי ביטוח ישמשו בעתיד כגורם מרכזי בהתמודדות עם תופעת
שינוי האקלים באה לידי ביטוי במספר מחקרים (Mace, 2006; Linnerooth-Bayer and Vari, 2006; Persson
) .et al., 2009בהתאם לכך ,חברות ביטוח וחברות ביטוח משנה מנסות להתמודד עם הנושא ,בהתאמה
להתפתחות הנושא במסגרת ה  .UNFCCC -במפגשים הראשונים של ה  (Conference of the Parties) COP -של
הארגון ,שנערכו בסוף שנות ה  92 -ובתחילת המאה הנוכחית ,הדגש בנושא הביטוח התמקד בפעילויות הפחתה
למניעת פליטת גזי חממה על -מנת להקטין את השפעת התופעה ולהימנע כלל האפשר מפעילויות התאמה .בשנים
האחרונות ,הכיוון המרכזי השתנה לפעילויות התאמה ,שבהן מוצע כי תעשיית הביטוח תתרום מניסיונה העשיר
במגוון נושאים כדוגמת :הערכת סיכונים וניהולם ,תכנון פעילויות להפחתת הסיכון ,פיתוח מוצרי וכלי ביטוח
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חדשים ייעודיים ) .(Climatewise, 2010מוצרים אלו מיועדים בעיקר לשוק הביטוח הישיר (ולא המשני) .השיטה
שבה משנים סיכון פיננסי למוצר שניתן לשווקו נקרא ,"Securitization" :והמוצר נקרא בשם(Insurance ILS :
) ,Linked Securitiesדוגמה למוצר מסוג זה הן קרנות אירועי אסון  ,(Cunningham, 2007) Cat Bondשבהם
המשקיעים הפרטיים משמשים למעשה כתחליף לחברות ביטוח המשנה ) (Re- insuranceבאופן הבא :המשקיע
הפרטי משקיע באמצעות קרן למשך זמן מוגדר .במידה שארע אסון מתבצע שימוש בכסף ההשקעה לכיסוי
הוצאות חברות הביטוח .לעומת זאת ,במידה שלא ארע אסון בפרק הזמן המוגדר מקבל המשקיע רווח משמעותי.
המבטחים נדרשים להשתתף כמרכיב מרכזי במעבר הנדרש לכלכלה תומכת בהפחתת פליטת גזי חממה.
יכולת זו ניתנת למימוש במספר אפשרויות .לדוגמא ,יצירת מוצרי ביטוח חדשניים המאפשרים טכנולוגיות
מופחתי -פחמן כמו אנרגיה ממוחזרת ואנרגיה יעילה .דוגמא נוספת באה לידי ביטוי בהיבט של המבטחים כאחד
מגופי ההשקעה הגדולים בעולם .השקעה נכונה בטכנולוגיות מופחתות -פחמן יכולה להוות פוטנציאל להשפעה
ישירה של ענף הביטוח על הפחתת תופעת שינוי האקלים .בנוסף ,שימוש בכלי ביטוח רכב בהתאם לכמות הק"מ
שמבצע הרכב ,כך שתשלום הביטוח קטן בהתאמה למספר הקילומטרים שהרכב עובר ,מעודד הפחתה של פליטת
גזי -חממה ומסייע בהפחתת תופעת שינוי האקלים.
בישראל ,שתי חברות ביטוח ,הכשרת הישוב ואריה חברה לביטוח ,ניסו לפתח גישה חדשה למוצר ביטוח
מקיף לרכב ,אשר מבוססת על תשלום פרמיית ביטוח בהתאם למידת השימוש ברכב .חברת הביטוח "אריה"
הוציאה את התוכנית אל הפועל ובשיתוף פעולה עם חברת הדלק "פז" ,השיקה החברה בתחילת  5222את המיזם,
אולם לאחר זמן קצר נאלצה להפסיקו בשל ביקוש נמוך מאוד של הלקוחות .לעומת זאת ,ברחבי העולם קיימת
כיום פרמיית ביטוח על בסיס משתנה על פי קילומטרים אכן קיימת .חברת ביטוח מהגדולות בבריטניה מפעילה
תוכנית הנקראת  ,Pay As You Driveהמבוססת על הרגלי נהיגה ועוקבת אחרי הנתונים באמצעות מכשיר GPS
המשדר את נתוני הנסיעה ישירות למחשב חברת הביטוח .המידע הכולל את המרחקים שגומע הרכב ,השעות בהן
הוא נוהג ובאילו כבישים .בטבלה  2מצוינות דוגמאות פרטניות לשירותים ומוצרי ביטוח ידידותיים לסביבה
שמתמודדים עם תופעת שינוי האקלים.
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 .2תיאור העבודה
 . 2.1שאלת המחקר
מטרת המ חקר היא לבחון את ההשלכות וההשפעות של שינויי האקלים בישראל עד שנת  5202על שוק
הביטוח ועל כלכלת ישראל.
במסגרת המחקר מבוצעת הערכה של השלכות שינויי האקלים החזויים על כלכלת ישראל בטווח הזמן בינוני -
ארוך עד  .5202בפרט ,מטרת המודל היא לבחון את ההשלכות של תרחיש אקלימי של "עסקים כרגיל" המאופיין
באי נקיטת צעדים ולאמוד את ההשפעות על שוק הביטוח והתמ"ג הנגזרות מכך .בייחוד ,מוערכות השפעות
שינויי האקלים על ענפים כדוגמת :ענף הביטוח ,משק המים ,ענף החקלאות ועו ד .כתוצאה מכך ,מושפעים גם
תנאי הסחר ,תעסוקה ,צריכה ,רווחה ותפוקה במשק.
המודל בבסיס הניתוח הינו מודל שווי משקל כללי ממוחשב ,המשמש כ כלי האנליטי המתאים והנפוץ ביותר
לניתוח מסוג זה .במסגרת המחקר בוצע שימוש במודל שווי משקל כללי דינאמי ממוחשב (Israeli General
) Equilibrium Model - IGEMהמותאם לתיאור הכלכלה הישראלית .המודל מניב הערכה כמותית של השינוי
במחירים ,בכמויות וכמובן – העלויות במערכת הכלכלית במצב של אי הפחתה של פליטות גזי החממה ל  02-שנים
הבאות .נתוני הכניסה למודל ה  IGEM -מתבססים על אמידה אקונומטרית של השפעת גורמי שינוי האקלים על
הוצאות ענף הביטוח באמצעות ניתוחי רגרסיה ליניארית בלוגריתם בבסיס טבעי.
השאלה המחקרית בה מתמקד המחקר היא :מה העלות הנגרמת משינויי האקלים הצפויים לכלל המערכות
במשק כתוצאה מעלויות הביטוח (עלויות ישירות ועלויות עקיפות) וכיצד ניתן למזער אותן בהנחה שהמשק
ממילא יאלץ לשאת בהן .עלויות הביטוח נובעות מפרמיית ביטוח ישירה מול חברות ביטוח פרטיות ישראליות
וביטוחי מ שנה מול חברות ביטוח בינלאומיות ,כאשר פרמיית הביטוח תיקבע פרטנית בהתאם להערכת הסיכון
של המבוטח.

 . 2.2שיטת המחקר
 . 2.2.1כללי
העבודה מבוססת על המחקר של ) Palatnik and Shechter (2009בה פותח לראשונה מודל שיווי משקל
כללי ממוחשב ( )CGEשל המשק הישראלי IGEM- Israeli General Equilibrium Model ,ונותחו השפעות
תמריצים כלכליים להפחתת הפליטה של דו -תחמוצת הפחמן .המודל מבוסס על מודל קיים המשמש לאומדן כלי
מדיניות להפחתת הפליטה של גזי החממה בישראל .במסגרת המחקר שודרג המודל לצורך הערכה של השפעות
שינויי האקלים על ענף הביטוח והמשק הישראלי וכן לגילוי היקף והתוואי של ההשפעות הכלכליות לטווח
הבינוני – ארוך.
בבסיס של מודל זה עומדת בדיקת השפעה של שינויים במשק על הדורות הבאים ,כאשר השינויים עצמם
נעשים בדור הנוכחי.
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במבנה המודל יושם דגש על ענף הביטוח ,משק המים ,ענף החקלאות כגורמים המושפעים והמשפיעים על
תופעת שינויי האקלים .זהו מודל מבני ריאלי של משק קטן פתוח ,הכולל ענפי אנרגיה ,ביטוח ,חקלאות ומים,
ענפים נוספים של הכלכלה ,ממשלה ,סקטור ההשקעה ,סחר חוץ ומשק בית מייצג .המודל ישלב תזרימי אנרגיה
(  )energy flowsבין היצרנים לבין עצמם ובין היצרנים והצרכנים .בנתוני הבסיס אנו מניחים ,כמקובל ,כי המשק
נמצא בשווי משקל בכל השווקים .בתרחישים נבחנו זעזועים חיצוניים כתוצאה משינויי האקלים החזויים.
תוצאות המודל מאפשרים לאמוד את השפעת השינויים הצפויים עד שנת ( 5202לפי מודלים ותחזיות קיימים ועל
בסיס מידע קיים) לפי תרחיש של "עסקים כרגיל" על שוק הביטוח ,תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) ,תעסוקה ויתר
מדדי הביצועים הכלכליים של המשק עד לשנת  .5202הערכה זו התבצעה לפי תרחיש של "עסקים כרגיל".
באמצעות המודל הוער כו העלויות ה כלל -משקיות בהן עשויה לשאת כלכלת ישראל כתוצאה משינויי
האקלים הצפויים  -לעומת יתר המחקרים הנפוצים בארץ המאפשרים הערכה לגבי שינויים בענף אחד ספציפי
תוך התעלמות מקשרים מאקרו כלכליים .בנוסף ,נאמדו כמותית הנזקים הכלכליים משינויי האקלים הצפויים,
ובהתאם נבחנו כיווני והיקפי השינויים בהתנהגות הצרכנים ,בפעילות ענפי המים ,החקלאות ויתר ענפי המשק,
ובתעסוקה ,ב רווחה החברתית ו בתוצר המקומי.

 . 2.2.2מודלים כלכליים להערכת השפעת שינויי האקלים
נושא ההתאמה לשינוי אקלים בהיבט הכלכלי הופיע לראשונה בספרות עם פרסום דו"ח ההערכה הראשון
של ה  (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC -בשנת  .1991עם זאת דו"ח זה והמאמרים
השונים שהופיעו לאחריו במהלך שנות ה  92 -של המאה הקודמת עסקו בעיקרם בפעילויות ההפחתה של פליטת
גזי חממה ורק מיעוטם עסק בנושאי ההתאמה .ניתן לייחס זאת לניסיון להתמודד עם הפחתת התופעה והרצון
למנוע אותה בתחילת הדרך ,אולם כאשר התברר כי התופעה צפויה להתרחש החל מחקר מקיף יותר בנושא
ההתאמה הנדרשת לתופעה זו .מחקר אנליטי כלכלי בנושא ההתאמה הינו מורכב מכיוון שהוא נדרש להכיל
היבטים מרובים של התופעה וההתאמות הנדרשות להתמודד עם שינויים ו רמת אי -ודאות גבוהה המשתנה לאורך
זמן כפי שתואר בדו"ח הרביעי של ה  .(IPCC AR4, 2007) IPCC -אשר על כן ,המידע המחקרי ממוקד במחקר
הכמותי של העלויות והתועלות הכוללות של פעילויות ההתאמה לשינוי אקלים ,המצריכות פיתוח של מודלים
תיאורטיים -כלכליים על -מנת לבחון את מדיניות ההתאמה השונות .מחקרים מרכזיים אשר בחנו בצורה כוללת
את העלויות והתועלות של ההתאמה לשינוי אקלים קיימים בצורה מצומצמת(Callaway, 2004; Perry et al., .
).2007; EEA, 2007; Fankhauser 2010; Watkiss 2009
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. 2.2.2.1

גישות לאומדן עלויות התאמה לשינויי אקלים

באופן כללי ,טכניקות האומדנים הכלכליים ניתנות לסיווג לשתי קטגוריות .הקטגוריה הראשונה ,הינה
גישת  ( Top-downבגישת שיווי משקל כללי ממוחשב) אשר כוללת בו -זמנית את כלל השווקים והתעשיות ואת
ההשפעות ההדדיות שלהן זו על זו .הקטגוריה השנייה ,הינה גישת ה  ,Bottom- up -גישת שיווי המשקל החלקי,
אשר מתמקדת בהשפעות שינוי האקלים על שווקים מסוימים בלבד .הבחירה בטכניקת האומדן הכלכלית הנכונה
תלויה בניתוח הנדרש לביצוע .שתי הגישות בקטגוריות השונות הינן למעשה שיטות משלימות ,מכיוון שגישת
שיווי המשקל הכללי הממוחשב ) (CGE - Computable General Equilibriumמתבססת על טכניקות אומדן
 Bottom-upלצורך זיהוי וההערכה של ההשפעות הספציפיות אשר נכללות במודל הכלכלי(Agrawala et al., .
).(2010
המתודולוגיה המומלצת להיערכות להתאמה לתופעת שינויי האקלים כוללת מספר שלבים .ראשית ,נדרש
להבין ולכמת את רמת החשיפה לסיכונים הנובעים משינויי אקלים ואת הרגישות של הכלכלה לשונות זו כולל
ההשפעות האפשריות .בפועל ,השלב הראשון יכלול הגדרה הן של הגורמים שצריכים להתאים עצמם והן של
התופעה שאליה צריכה להתבצע ההתאמה .השלב השני ,הוא ללמוד מניסיון העבר בהתאם לפעילויות התאמה
שבוצעו בעבר שהצליחו או לא .בהתאם לכך ,ניתן להעריך את יכולתה של המדינה לעמוד בהתאמה הנדרשת.
יכולת זו הוגדרה ע"י ה  IPCC -בשם ."Adaptive Capacity" :השלב הבא כולל הערכה תקציבית של עלויות
ההתאמה והגדרת נקודת העבודה האופטימאלית בהיבטי עלות -תועלת של פעילויות ופרויקטים להתמודדות עם
שינויי האקלים .לצורך בחינת העלויות המדויקות תבוצע הערכה השוואתית של עלויות הפעילויות/פרויקטים
עם/ללא השפעת שינויי האקלים .בנוסף ,יש להתחשב בפעילויות הייעודיות שמבוצעות תחת ההנחה של השפעת
שינויי האקלים .השלב הרביעי מאגד את כלל השלבים שלעיל לתמונה כוללת ב רמת המקרו ,כולל ההשפעות על
כלל המערך הכלכלי כולל לדוגמא :שוק העבודה ,שוק הנדל"ן ועוד .למעשה ההערכה התקציבית שהוגדרה
בהסתכלות של " "bottom upמשתלבת בתוך הערכה משלימה בשיטת ה  "top down" -כולל שימוש במודלי
 .CGEכאשר במודלים נבחנים שלושה תרחישים :ללא היבטי שינויי אקלים ,עם השפעות שינויי אקלים אך ללא
תכנון התאמה מתאים ,עם ההשפעות ועם תכנון התאמה מוגדר מראש ).(Agrawala et al., 2010
תקצוב של פעילויות להתאמה ) (Adaptationעם תופעת שינוי האקלים תלויים במבנה הממשל המקומי
וקיימים מספר אופנים לתעל את התקציב למקום שבו הוא נחוץ ואפקטיבי יותר (Przyluski & Hallegatte,
) .2010כאשר מטרות התקציב הוגדרו בצורה ברורה ניתן להגדיר בצורה ברורה את האסטרטגיה הכלכלית
לטיפול בהם .לעומת זאת ,כאשר המטרות הינן כלליות לא ניתן להגדיר בצורה ברורה את היבטי התקצוב.
כתוצאה מכך ,על -מנת להיערך כלכ לית בצורה נכונה לבעיית שינוי האקלים נדרש להגדיר יעדים ברורים
וממוקדים כדוגמת " :הפחתה האוכלוסייה הנחשפת לשיטפונות" ולא יעד כללי כדוגמת" :התמודדות עם שינויי
אקלים" .השימוש בתקציבים פרטיים לצורך השקעה הינו בעייתי מכיוון שתקציב זה מתמקד בהפקת רווח ע"י
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המשקיעים ולא יכול לתת מענה לנושאי תשתית רחבים הנדרשים לתקצוב ברמה הממשלתית -ציבורית .לדוגמא
מימוש הגנה לחופים כנגד בעיית עליית גובה פני הים לא תצלח לאורך זמן ללא מעורבות ממשלתית בתשתיות.

 . 2.2.2.2אומדני עלויות התאמה בקנה מידה גלובלי
הערכת  Bottom-upשל עלויות ההתאמה הגלובלי ות בהתאם לתרחישים מוגדרים בשבע מדינות מתפתחות
בוצעה ע"י הבנק העולמי ( )5212באמצעות ה .(Economics of Adaptation to Climate Change) EACC -
הערכה זו בוצעה בראיה של עלויות ציבוריות -ממשלתיות בלבד (ללא עלויות פרטיות) מכיוון שהוא מיועד בעיקרו
למקבלי ההחלטות הציבוריות .המחקר כולל הגדרת מתודולוגיה חדשה של העלויות הכולל ארבעה שלבים:
הגדרת ה  ,Baseline -בחירת חיזוי אקלים ,הגדרת השפעות החיזוי ,זיהוי חלופות התאמה ועלויות בהתאם .בכל
הסקטורים הנבחנים מבוצעת הערכה מלאה של עלות התאמה לשינוי אקלים ,כך שתתאפשר שמירה על איכות
הח יים והרווחה שהיו קיימים לפני ההשפעות של תופעת שינוי האקלים.
הערכות עלות התאמה גלובלית סווגו ע"י  )5212( Fankhauserלשתי קטגוריות מרכזיות המתבססות על
מתודולוגיות שונות בחישובי עלויות ההתאמה .הקטגוריה הראשונה מתבססת על המחקר שבוצע בבנק העולמי
בשנת  5226ואשר כלל הערכה של עלויות ההתאמה במדינות מתפתחות ,באמצעות הערכה של ההשקעות
המבוצעות במדינות אלו עבור פעילויות הרגישות לשינויי אקלים .במחקר זה עלויות ההתאמה מחושבות בהתאם
להשקעות הנוכחיות שמוגדרות כרגישות לתופעת שינוי האקלים ,בחלוקה לשלוש קבוצות:


(Official Development Assistance) ODA



(Foreign Direct Investment) FDI



(Gross Domestic Investment) GDI

מחקר הבנק העולמי כולל הבחנה ברורה בין עלויות התאמה ציבוריות לפרטיות .העלויות הפרטיות
מיוצגות ע"י ה  FDI -וה  GDI -ומייצגים את מרבית עלויות ההתאמה (כ  .)22%-12% -לעומת זאת ,הסקטור
הציבורי המיוצג ע"י קבוצת ה  ,ODA -שלגביו מבוצעות מרבית המחקרים מייצג רק כשליש מהעלויות (World
) .Bank, 2006מחקר זה של הבנק העולמי הינו המחקר הראשון והיחיד אשר עוסק בעלויות פרטיות מעבר
לעלויות הציבוריות -ממשלתיות .אשר על כן ,קיימת חשיבות מרובה לעלויות ההתאמה בסקטור הפרטי ,אך
המידע המחקרי בנושא מצומצם מאוד .מתודולוגיית המחקר של הבנק העולמי באה לידי ביטוי בדו"ח שנכתב ע"י
 ,)5226( Sternשכלל עדכון לגבי תזרים ההשקעות .מסגרת זו שימשה בנוסף להערכת עלויות ההתאמה שבוצע ע"י
 ,)5222( Oxfamבמסגרתה התווספו שלושה מרכיבי עלות נוספים :עלויות ארגונים לא -ממשלתיים ,עלויות
התאמה מיידיות של ממשלות במדינות מתפתחות ,הכללת עלויות התאמה שלא נכללו בהערכות הבנק העולמי.
מחקר נוסף אשר השתמש בתשתית זו בוצע ע"י  )5222( UNDPוהעריך את ההשקעות השנתיות הנדרשות לצרכי
התאמה בשנת  .5212במחקר זה התווספו למודל עלויות התאמה של אסטרטגיות להפחתת העוני לשינוי אקלים
ולהגדלת המאמצים להפחתת סיכוני מחלות.
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הקטגוריה השנייה כוללות מחקרים שבוצעו בנושא בהתאם להגדרה של ה  )5222( UNFCCC -שבהן נבחנו
ההשקעות ותזרים המזומנים הנדרש לצרכי התאמה לשינוי אקלים לשנת  5202בחמישה תחומים עיקריים:
אספקת מים ,בריאות הציבור ,חופים ,חקלאות יערנות ודיג ,ותשתיות .כל -אחד מהפרקים בדו"ח זה נכתב בצורה
בלתי תלויה ע"י צוות חוקרים עצמאי .הגישות שנבחרו בכל -אחד מהסקטורים ניתנים לחלוקה לשני תחומים.
האחד ,תזרים ההשקעות הנדרש והשני ,המשמעויות הנגזרות .לאחרונה ,נבחן במסגרת מחקר של הבנק העולמי
נושא עלויות ההתאמה בגישה דומה ל  .UNFCCC -אולם ,בעבודה זו התמקדו ההערכות הכלכליות בנושא
תשתית ובמודל שיווי משקל כללי.
עם זאת ,בשתי הקטגוריות קיימות מגבלות משמעותיות המהוות חסרון בהערכת העלויות .בגישה
הראשונה ,ההכללה הרבה והגישה הכוללנית מהווה חסרון ואינה בוחנת את הפרטים הסקטוריאליים ,כך שהיא
קשה ליישום ואכן כמות המחקרים בגישה זו הינו מצומצם .הגישה השנייה ,בוחנת אמנם את ההיבטים
הסקטוריאליים אולם יכולת ההרחבה מהמקרה הסקטוריאלי המסוים עם הכיסוי הגיאוגרפי החלקי לרמות
הגלובליות הוא בעייתי ועלול להוביל להטיית התוצאות .החשיבות הרבה בהגדרת ההשערות שעליהן מתבססים
מתוארת ע"י .)5211( Watkiss
בהמשך למחקרים אלו  )5229( Parry et al.הגדירו חסרונות משמעותיים בעבודה שבוצעה ע"י ה -
 .UNFCCCטענתם המרכזית היא שבוצעה הערכת חסר של העלויות מכיוון שלא נכללו כל הסקטורים .יתר על
כן ,גם הסקטורים שנכללו במחקר כללו השפעות חלקיות של תופעת שינוי האקלים .אי -לכך ,להערכתם התוצאות
במחקר של ה  UNFCCC -צריכות להיות מוכפלות פי  5ואפילו פי  .0בנוסף ,לטענתם הרעיון של התאמה מושלמת
אינו ישים ולהערכ תם ההשפעות השיוריות שעבורן אין התאמה צפויות להיות בהיקף של כשני שלישים מסך כל
ההשפעות .מתודולוגיית תזרים ההשקעות צריכות להתבסס על הערכה של ההשקעות הנדרשות בעתיד ולא על
הערכת השקעות הנוכחית כפי שבוצע ע"י ה  )5226( World Bank -ובשלושה סקטורים בדו"ח ה UNFCCC -
(.)5222
מסגרת כלכלית גנרית התומכת בקבלת החלטות של בעלי עניין בסקטור הציבורי לצורך הגדרת
אסטרטגיות התאמה יעילות הוצעה ע"י  .)5211( Hallegatte et al.ארבעת תחומי העיסוק העיקריים המוצעים
כוללים :ייצור והפצה של מידע על שינוי האקלים והשפעותיו; התמודדות בהיבטי תקנים ,תקנות ומדיניות
פיסקאלית; השינויים הנדרשים במוסדות; פעולות של ממשלות וקהילות מקומיות במונחים של תשתיות
ציבוריות ,מבני ציבור ומערכות אקולוגיות .מוצעת שיטה לבניית תוכניות התאמה ציבוריות אשר תכלול הערכה
של הכדאיות של המדיניות האפשרית.
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 . 2.2.2.2הערכת עלויות ההתאמה לפי ענפים
מרבית ההערכות האמפיריות של עלויות התאמה לעומת תועלת מבוצעות בחלוקה לענפים .הענפים
העיקריים הם :חופים ,חקלאות ,משאבי מים ,אנרגיה ,תשתיות ,תיירות ,בריאות הציבור כפי שמתואר בדו"ח
 .(Agrawala and Fankhauser, 2008) OECDמרבית הידע על העלויות והתועל ות של ההתאמה נלמד ממחקרי
 case studiesשל ענפים מסוימים או מדינות .סקר שביצע ה  OECD -מצא כי הידע שלנו על התאמה ברמת
הסקטוריאלית גדל ,אך מידע זה מופץ בצורה לא אחידה ( .)Fankhauser and Agrawala, 5221עם זאת ,נמצא כי
להתאמה השפעה חזקה מאוד בהתמודדות עם כמויות מתונות של התחממות .מאחר שמחקרים אלה מתמקדים
בעלות הנמוכה של התאמה ,ניתן לצפות לעלות תועלת גבוהים .השאלה היא כיצד ההחזר על התאמה משתנה
כאשר עולים בעקומת עלות התאמה ומתחילים ליישם באמצעים יקרים יותר .מחקרים בנושא עלויות התאמת
תשתיות בצורה כוללת ורב -ענפית אינם רבים .התשתיות מוגדרות הן בהיבט הפתרונות התשתיתיים המהווים
התאמות והן בהיבט תשתיות כלליות הנדרשות לענות לתופעת האקלים המשתנה .המחקרים הקיימים בנושא
בראיה הגלובלית כלל -עולמית כוללים את הדו"ח של הבנק העולמי ) (World Bank, 2010המצביע על עלויות
תשתית של כ  10-52 -מיליארד דולר לשנה בין השנים  5212-5222בהתאם לתרחישי אקלים שונים ואת הדו"ח של
 )5222( UNFCCCהמעריך עלויות שנתיות של  4-41מיליארד דולר עד לשנת  .5202מחקר נוסף בחן את עלויות
ההתאמה התשתיתיות והעריך אותן בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים עד לשנת .(Satterthwaite, 2007) 5202
מחקרים נוספים בוצעו ברמת המיקרו ולא בצורה גלובלית ,כדוגמת :מחקר העוסק בעלויות תשתית בקנדה בחן
את עלות החלפת והתאמת תשתית הכבישים לעליה בטמפרטורה ואת עלויות תשתית האחסון למי גשמים (Dore
) .& Burton, 2001מחקר נוסף עוסק בהערכת עלויות לשדרוג התשתיות הציבוריות באלסקה (Larsen et al.,
).2008
מרבית המחקרים ברמה הסקטוריאלית עוסקים בתופעת עליית גובה פני הים והגנה על החופים ובנוסף
בנושא החקלאות .עלויות צרכי התאמה לטווח הקצר (עד שנת  )5212-5202מוערכות בהערכה גסה בכ 4-122 -
מיליארד דולר בשנה .הטווח המינימלי ממעיט מצרכי התאמה .הטווח המקסימאלי יותר מציאותי ,כי לעיתים
נלקחות בחשבון גם פעילויות "התאמה חברתית" המהוות חלק מהבסיס לפיתוח הכלכלי ( .)Fankhauser, 2010

. 2.2.2.2

מחקרים כמותיים

המחקרים הכמותיים נפוצים יותר מאשר המחקרים התיאורטיים .רובם מבוצעים תוך שימוש במודלים
מסוג  .(Integrated Assessment Model) IAMבאמצעות מודלים אלו ניתן לייצג את הקשרים בין שלושת
הגורמים :שינוי אקלים ,הצמיחה הכלכלית והמדיניות .הפיתוח של מודלים אלו התחיל בתחילת שנות ה  92-של
המאה הקודמת לצורך הערכת מדיניות הפחתה על -מנת להתמודד עם תופעת שינוי האקלים .המחקרים השונים
אימצו את המודלים הללו לצורך בחינת המדיניות בנושא התאמה ושילוב אסטרטגיה זו במודלים כמותיים
משולבים .ההצגה המתמטית הפורמאלית של עלויות ההתאמה ניתנת לייצוג כבעיית .integer-programming
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המטרה היא לבחור פרויקטים כך שהרווחים/תועלות הצפויים ימוקסמו .נתוני ההתחלה של הניתוח הינם תקציב
נוכחי של השקעות הממשלה לצורך טיפול עקבי באיזון הפיסקאלי ( הכולל הן את הוצאות הממשלה והן את
האופן בו הן ממומנות כדוגמת :הטלת מיסים ,חוב ציבורי ,הדפסת כסף) .עלויות ההתאמה הינן עלויות מימוש
פרויקטים אשר מבוצעים ל צרכים ייעודיים של התאמה לשינוי אקלים שבמידה שהתופעה לא הייתה קיימת לא
היו מתבצעים .(Margulis et al., 2008) .לצורך הגדרת התאמה לשינוי אקלים במודלים יש לבחון את התכונות
הייחודיות של ההתאמה וכיצד ניתן לשלבה במודל ה  .(Integrated Assessment Models) IAM -התכונה
הראשונה שניתן להגדיר היא שההשפעות הן הטרוגניות ולכן ההלם למערכות אנושיות ומערכות טבעיות יהיה
שונה באופיו ובעוצמתו בהתאם לאזורים שונים בעולם .לדוגמא :ההשפעה במדינת ישראל עשויה לבוא לידי ביטוי
בתופעה של מדבור ומחסור במים לעומת ההשפעה במדינות אירופה שבהן תופעת השיטפונות ועלית פני הים
עשויה להיות מובילה .התכונה השנייה מצביעה על השפעה משתנה בהתאם לענפים הכלכליים השונים ,כך
שחומרת ההשפעה אינה דומה כאשר בוחנים לדוגמא את הסקטור החקלאי מול סקטור הבריאות .בנוסף ,תהליכי
ההתאמה בפועל צפויים אף הם להיות שונים ברמת האזור הגיאוגרפי וברמה הענפית .אי -לכך ,מודל  IAMנדרש
לכלול פרטים מספקים ברמה האזורית וברמה הענפית על -מנת לפתור את בעיית השונות בהשפעות האקלים
ובתגובות .בנוסף לכך ,מימוש פעילויות התאמה יכול להתבצע במספר אופנים כפי שתואר בפרק  5.4ואת האופנים
הללו יש לכלול במודל.
המחקרים הראשונים שעסקו בנושא ) (Hope, 1993, 2006, 2009; Plambeck et al., 1997תיארו מודל
בשם  ,(Policy Analysis of Greenhouse Effect) PAGEאשר כלל פרמטרים של קצב השינוי היחסי ושל הערך
האבסולוטי של הטמפרטורה .פעילות ההתאמה צפויה להשפיע הן על כ"א מהפרמטרים בנפרד (כך שרגישות
המודל עליהן תקטן) .מחקרים אלו הצביעו על הפחתת ההשפעה של שינוי אקלים בהיקף של החל מ 92% -
( במדינות ה  )OECD -ועד  22%באזורים אחרים .המחקרים מצביעים על הפחתת נזק של  02טריליון דולר
בהשקעה של  0טריליון דולר בין השנים  ,5222-5522ולכן מצביעים על הצו רך בהשקעה משמעותית בפעילויות
התאמה בעדיפות על פני פעילויות ההפחתה .עם זאת ,המודל הנ"ל הינו תלוי תרחיש ולכן אינו יכול לשמש
לקביעת מדיניות כוללת בנושאי התאמה והפחתה .אי לכך ,יש צורך בהגדרת מודלים גלובליים מתאימים
במחקר נוסף פותח מודל בו שולבה אסטרטגיית ההתאמ ה כמשתנה ברור בקבלת החלטות ,אולם בראיה
צרה יחסית של תופעת עליית גובה פני הים באמצעות מודל  ,(Tol, 2007) FUNDכאשר הגנת החופים הינה
משתנה קבלת החלטה הנבחר בצורה אופטימאלית על בסיס קריטריון של עלות -תועלת שהוגדר ע"י Fankhauser
( .)1994פעילויות ההתאמה בנושא הגנ ת החופים כוללים בעיקר פרויקטי תשתית ולכן פעילות ההתאמה הנכללת
הינה בעיקרה פרואקטיבית (ולא תוצאתית).
מודלים מתקדמים יותר תוארו במספר מחקרים .מודלים אלו מתבססים על משפחת מודלי DICE
) .(Nordhaus 1994, 1996, 2000מודלי  DICEו  RICE -הינם מודלים כלכליים של שינויי אקלים אשר משלבים
תפיסה כלכלית יחד עם תפיסה גיאו פיזית (שיטה פיזיקאלית כמותית לחקר גיאוגרפי) .משפחת מודלים זו כוללת
מודלים כלכליים שבהם נכללים הפרמטרים הבאים :רמת הצריכה הנוכחית ,ההשקעה בהון יצרני ,הפחתת
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הפליטה ( כולל רכיב הנזק ,המיוצג ע"י פונקצית נזק כתלות בעלית הטמפרטורה ביחס לשנת  .)1922עלות
ההתאמה נכללת במודלים אלו במסגרת פונקצית הנזק ,אולם עלות זו אינה מייצגת פרמטר החלטה או התייחסות
מקלה לנזק השיורי .אי -לכך ,המחקרים המתקדמים מרחיבים את המודל כך שעלות ההתאמה תיכלל במודל
בהגדרה המרחיבה שלו .כל המחקרים מצ ביעים על היתרון באסטרטגיה משלימה של פעילויות התאמה והפחתה,
מכיוון ששתיהן מפחיתות את נזקי תופעת שינוי האקלים ומציינים כי רווחת הציבור תגדל כאשר שתי הגישות
מטופלות .המחקרים מציגים תוצאות מספריות אשר בוחנות את המשמעויות הכלכליות כאשר אסטרטגיות
ההתאמה וההפחתה מופעלות בנפרד לעומת אסטרטגיה הכוללת שילוב שלהן.
ניתן לחלק מאמרים אלו לשתי קטגוריות בפן הכלכלי :גישת עלות -תועלת ) (Cost-Benefitוגישת עלות -
יעילות ) .(Cost-Effectivenessשתי הגישות הנ"ל מתחרות על המשאבים המוגבלים ;(Hof et al., 2009
) .Agrawala et al., 2010במחקרים בגישת עלות -תועלת ,נמצא כי ההתאמה היא האופציה הכלכלית המועדפת,
תוך שימוש יעיל במשאבים ותרומה משמעותית להפחתת הנזק .מסקנה זו נובעת מכך שהמודלים הללו אינם
כוללים שינויים פתאומיים משמעותיים וסבירות נמוכה לאירועים קטסטרופליים המתוארים ע"י Lenton et al.
( .)5221במידה שהמודלים היו כוללים השפעות אלו ,תפקיד אסטרטגית ההפחתה היה גדל ,מכיוון שפעילות
ההפחתה מקטינה את ההסתברות לאירועי טבע חמורים ואילו פעילות ההתאמה הינה רלוונטית רק לאחר
שהאירוע כבר התרחש ) .(Settle et al., 2007בהתאם לכך ,הציעו גם  )5212( Bosello et al.במחקרם שהפחתה
תוגדר בצורה עצמאית ללא תלות בהתאמה כך שהפעילויות הקשורות להפחתה יבוצעו על -מנת להימנע
מתרחישים אקלימים קיצוניים ואילו התאמה תותאם על -מנת להקטין את הנזק השיורי שפעילויות ההפחתה לא
מנעו .כאשר למעשה פעילויות התאמה מרובות יותר מפחיתות את התועלת השולית של פעילויות ההפחתה וכך
ניתן לתכנן כלכלית כמות נזק שיורי קטנה יותר שיש לצמצמה ) .(Fankhauser, 2010הכללת אי הודאות במודלי
 IAMהן בהקשר להתאמה והן בהקשר להפחתה נבחנה ע"י  .)5229( Felgenhauer & Bruinבמחקר נבחן האפקט
של תוצרי אי -הודאות בשינוי אקלים במו נחי פילוג הסתברותי עבור חמישה ערכים שונים של רגישות לאקלים.
נמצא כי עבור רגישות גבוהה לשינוי אקלים העלייה בהפחתה גבוהה יותר מאשר העלייה בהתאמה.
המחקר הראשון בגישת עלות -תועלת בוצע ע"י  .)5221( Boselloבמחקר זה בוצע שימוש במודל  RICEתוך
הגדרת עלויות ההתאמה כתוספת לפונקצית הנזק המקורית .גישה זו נובעת מאי -הודאות הגבוהה בעלויות אלו
והנזק השיורי הרלוונטי לה .במחקר נמצא כי ההשקעה בהתאמה מקטינה את נזקי תופעת שינוי האקלים ,אולם
נדרש להשלימה עם השקעה מתאימה בפעילויות מו"פ ,הון קיים ועלויות ההפחתה .תוצאות המחקר מצביעות על
עליה בהפחתת הנזק מ  12% -בשנת  5242ל  94% -בשנת  .5212כאשר נרחיב את המדיניות הכוללת כך שתכלול
פעילויות התאמה בנוסף לפעילויות ההפחתה הקיימות צפויה הקטנה של  12%בעלויות הכוללות בשנת .5122
גישה מחקרית דומה של הפרדת עלויות ההתאמה מרכיב הנזק השיורי אשר הוגדר במודל של  Nordhausקיימת
גם במחקרים נוספים )5229( De Bruin et al. .פיתחו את מודל ה  AD-RICE -המבוסס על פונקצית הנזק של
מודל  .(Nordhuas & Boyer, 2000) DICE99במודל זה ההתאמה הינה פרמטר תגובתי (ולא יזום) ולכן נדרשת
התאמתו עם הזמן לנזקים העתידיים .במחקר נמצא כי ההתאמה צפויה לגרום להפחתה של  105מיליארד דולר
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של הנזק השיורי השנתי ,לעומת  21מיליארד דולר בלבד כתוצאה מפעילויות ההפחתה )5229( Parry et al. .הציעו
שעלויות ההתאמה יגדלו בצורה לא -ליניארית ביחס להשפעות שנמנעות .לטענתם ,השפעות מסוימות לא ניתנות
לטיפול אפילו אם התקציבים היו בלתי מוגבלים מכיוון שחלק מהטכנולוגיות אינן זמינות עדייןBahn et al. .
( )5212פיתחו מודל  DICEמעודכן הכולל את היבט ההתאמה .המחקר בחן שתי חלופות דלק (מזוהם ונקי) תוך
בחינת ההתאמה אל מול פעילויות ההפחתה .החוקרים ציינו כי עלול להיווצר מצב שבו פעילויות התאמה יעילות
במיוחד אשר יאפשרו הגנה על הכלכלה העולמית מפני השפעת תופעת שינוי האקלים עלולות להוביל להשהיה
בפעילויות השונות המבוצעות לצורך הגעה לכלכלה "נקיה" ומכאן יגרמו לריכוזי פליטת גזי חממה בערכים
גבוהים מאוד לקראת סוף המאה ה  .51 -הרחבה נוספת של המחקר בוצעה באמצעות פונקציות (Constant CES
) Elasticity of Substitutionמקוננות ) .(Bosello et al. 2010, Agrawala et al. 2010בשני מחקרים אלו
נבחנות התאמות תגובתיות לעומת מקדימות ,אולם במחקר של  Boselloמתאפשר שיפור פנימי ביעילות של
ההתאמה התגובתית כתוצאה מהשקעה במו"פ כאשר הגישה היא גישת עלות -תועלת .במחקר זה נמצא כי
הפחתת הנזק השיורי בשימוש באסטרטגית התאמה בלבד עומד על  22%בשנת  5122לעומת הפחתה של 52%
בלבד באסטרטגית הפחתה בלבד .המחקר מצביע על הבחנה בין אזורים/מדינות בהקשר זה .עבור מדינות ה -
 OECDהתאמה יזומה (פרואקטבית) מהווה  11%מכלל תקציב ההתאמה ,כך ש  15% -בלבד מוקצים להתאמה
תגובתית ( ריאקטבית) ואילו במדינות שאינן חברות  OECDנמצא כי קיימת השקעה דומה בין שתי שיטות
ההתאמה.
לעומת זאת במחקר של  Agrawalaבגישת עלות -יעילות ) ,(Cost-Effectivenessמוגדרת השקעה ראשונית
ייעודית לצורך הגדרת קיבולת ההתאמה לפני הקצאת המשאבים בפועל בין התאמה מקדימה לבין התאמה
תגובתית .מדיניות הפחתה של  550ppmצפויה להשפיע על הקטנת הבזבוז בפעילויות התאמה .עפ"י מודל AD-
 DICEההקטנה היא מ  2.56% -מה  GDP-ל  2.5% -ואילו עפ"י מודל  AD-WITCHההקטנה היא מ  2.12% -ל -
 .2.1%בהקשר להבחנה בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות ,מצביע המאמר על הצורך להשקיע את מרבית
התקציב בחצי הראשון של המאה ה  51-בבניית תשתיות מתאימות ורק בהמשך להשקיע תקציבים מפעילויות
התאמה נוספות .מחקר נוסף בגישת עלות -יעילות של  )5229( Hof et al.כלל הצעה לשלב את מודל ההתאמה
במודל האזורי  FAIRאשר מיועד לבחון את היעילות של תקצוב בינלאומי של עלויות התאמה באמצעות שימוש
ברווחים שייוצרו מפעילויות ההפחתה .פעילויות ההתאמה צפויות להביא להקטנת עלויות ההתאמה ב  5122 -מ -
 1%ל  2.4% -מהתוצר הגולמי העולמי (עבור עליה של  )3ºCול ( 2.1% -עבור עליה של  .)2ºCמחקרם של Bosello et
 )5212( al.מצביע על קיום אסימטריות בין פעילויות ההתאמה לבין פעילויות ההפחתה .למרות שקיימת הדדיות
בין שתי השיטות ,פעילויות ההתאמה חזקות יותר ומשפיעות יותר מאשר פעילויות ההפחתה במיוחד בראיה
קצרת טווח ,שבה מעריכים כי הירידה בנזקי תופעת שינוי האקלים כתוצאה מפעילויות ההפחתה תהיה קטנה
מדי ולכן לא תשפיע בצורה ישירה על פעילויות ההתאמה שיש לבצע.
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מודל נוסף המתמקד בשילוב אסטרטגית התאמה יזומה עם הסכמי מדיניות בינלאומיים להתמודדות עם
תופעת שינוי אקלים כולל התבססות על מודל ) .(De Bruin et al., 2011) (AD-STACOבמחקר נבחנה ההשפעה
של רמות שונות של התאמה יזומה על יציבות ההסכמים הבינלאומיים.
מרבית המחקרים הכמותיים שצוינו בפרק זה עוסקים בפעילויות התאמה משמעותיות המאופיינות
בספרות כגישות " ."hardעם זאת קיימות גישות נוספות המסווגות כ  "Soft" -וכוללות פעילויות התנהגותיות
ושינויים ארגוניים כדוגמת :תוכנית בנין עיר ,חינוך ועוד .מדיניות התאמה יעילה תכלול שילוב של שתי קטגוריות
אלו .אולם ,מכיוון שההערכות של עלויות ה  "Soft" -הינן קשות יותר להגדרה ,המחקרים עוסקים בעלויות
המשמעותיות יותר (מסוג .(Moore, 2011) )Hard
לסיכום ,בטבלאות הבאות מתוארים המחקרים העיקריים שבוצעו בנושא מודלי  IAMלבחינת המשמעויות
הכלכליות של תופעת שינוי האקלים בחלוקה לתתי -טבלאות ): (Fisher-Vanden et al., 2011
תת -טבלה  :6.1מחקרים בנושא מודלים כלכליים גלובליים.
תת -טבלה  :6.5מחקרים בנושא מודלים שיווי משקל מלא ).(CGE
תת -טבלה  :6.0מחקרים בנושא מודלים שיווי משקל חלקי ענפי.
תת -טבלה  :6.4מחקרי סקירת ספרות.
תת -טבלה  :6.2מחקרי סימולציה אחרים.
יש לציין כי במחקרים כלכליים אקדמיי ם המבצעים הערכה של השפעות שינויי אקלים על הכלכלה ,לא
נמצאו מחקרים מקיפים הבאים להעריך את ההשפעה על שווקי ביטוח ומטרת מחקר זה היא להשלים את הפער
המחקרי בתחום זה.
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תת -טבלה  :6.1מחקרים המשתמשים במודלים כלכליים גלובליים

איזור

מחקר

) De Bruin et al., (2009גלובלי
) Bosello et al., (2010bגלובלי ( 15אזורים)
) Nordhaus (2010גלובלי ( 15אזורים)

ענפים /סקטורים

הערות

כלל -ענפי
כלל -ענפי עם פירוט
למערכות אנרגיה
כלל -ענפי

מודל AD-DICE/AD-RICE
מודל AD-WITCH
מודל RICE-2010

תת -טבלה  :6.2מחקרים המשתמשים במודלים של שיווי משקל כללי )(CGE

איזור

מחקר

) Deke et al. (2001גלובלי ( 11אזורים)
) Darwin (1999גלובלי ( 1אזורים)
)Darwin and Tol (2001
) Jorgenson et al. (2004ארה"ב

) Bosello et al. (2006גלובלי ( 1אזורים)
Bosello and Zhang
)(2006
)Bosello et al. (2007a
)Bosello et al. (2007b
 Berittella et al (2006),גלובלי ( 1אזורים)
)Bigano et al (2008
) Eboli et al (2010גלובלי ( 14אזורים)
) Bosello et al (2010cגלובלי ( 14אזורים)
) Ciscar et al (2011אירופה ( 2אזורים)

ענפים /סקטורים

הערות

חקלאות ,עלית פני הים מודל DART
)(Klepper et al., 2003

חקלאות
עלית פני הים
חקלאות ,יערנות,
אנרגיה ,מים ,הגנת
חופים ,איכות אויר,
לחץ חום
בריאות
חקלאות

מודל GTAP-EF
)(Roson, 2003

אנרגיה
עלית פני הים
תיירות ,עלית פני הים

מודל משולב של  GTAP-EFו HTM -

מודל FARM
)(Darwin et al., 1995
מודל IGEM
)(Jorgenson and Wilcoxen, 1993

חקלאות ,אנרגיה,
מודל ICES
עלית
בריאות ,תיירות,
מודל משולב של  AD-WITCHו -
פני הים
 ICESלבחינת התאמה
חקלאות ,עלית פני
מודל GEM-E3
תיירות
הים ,הצפות,
)(Capros et al, 1997
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תת -טבלה  :6.2מחקרים המשתמשים במודלים לשיווי משקל חלקי ענפי

מחקר
)Block et al. (2008
)Nelson et al. (2010
)Butt et al. (2005, 2006
)Atwood et al. (2000

איזור

ענפים /סקטורים

הערות

אתיופיה
גלובלי
מאלי
ארה"ב

מים ,חקלאות
מים ,חקלאות
חקלאות
חקלאות

מודל IMPACT
)(Rosegrant et al., 2008
מודל MASM
מודל ASM
)(McCarl et al., 1998
מודל FASOM
)(Adams et al., 1996
מודל בקרה אופטימלי
)(Adams et al., 1996

יערנות

) McCarl et al. (2000ארה"ב
) Sohngen et al. (2001גלובלי ( 9אזורים)

יערנות

תת -טבלה  :6.2מחקרי סקירת ספרות

איזור

מחקר

 Agrawala andרב -אזורי
)Fankhauser (2008

) 6 World Bank (2010aאזורים
מתפתחים

) UNFCCC (2007aאסיה ,אמריקה
הלטינית ,אפריקה,
איים קטנים

ענפים /סקטורים

הערות

חופים ,חקלאות ,מים ,סקירת ספרות הכוללת הערכת
עלויות התאמה בחלוקה לענפים
אנרגיה ,תשתיות,
שבוצעה באמצעות סימולציות
תיירות ,בריאות
כלכליות ענפיות
סקירת ספרות הכוללת הערכת
תשתיות ,חופים,
עלויות התאמה בחלוקה לענפים
אספקת מים והגנת
הצפות ,חקלאות ,דיג ,שבוצעה באמצעות פונקציות תגובה
עם אנליזות הנדסיות וסימולציות
בריאות ,אירועי מזג
כלכליות ענפיות
אויר קיצוניים
סיכום רגישות ,תוכניות/אסטרטגיות
חקלאות ,מים,
התאמה נוכחיות/עתידיות מבוסס על
בריאות ,מערכות
אקולוגיות ,חופים
פגישות וסדנאות של ה UNFCCC-
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 מחקרי סימולציה אחרים:6.5 טבלה- תת

הערות

סקטורים/ ענפים

 עם פונקציות נזקFUND מודל
איזוריות
(Tol, 1995; Anthoff and Tol,
2008)

בריאות
עלית פני הים

PAGE95 מודל
(Plambeck et al.,2007)
HTM מודל

צקלונים
ענפי- רב
ענפי- רב
אגרגרציה
הגירה

איזור

מחקר

) אזורים16(  גלובליTol (2008)
Tol (2007), Nicholls et
al. (2008)
Naritra et al. (2010)
Link et al. (2004)
Anthoff et al. (2011)
) אזורים1(  גלובליHope (2006)

522(  גלובליBigano et al. (2005)
) מדינותBigano et al. (2007)
Hamilton et al.
(2005a,b)
Hamilton et al. (2007)
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 . 2.2תיאור המודל IGEM
מודל ה  (Israeli General Equilibrium Model) IGEM -בנוי על אבני ייסוד לשווי משקל כללי על פי
 ,Walrasקרי:
 )1ניכיון כל השווקים (  – )market clearingאיזון בין ביקוש להיצע במחיר השורר בשווקי המוצרים,
השירותים וגורמי הייצור;
 )5רווח נורמאלי – היצרנים רואים רווח אפס משום שבשווי משקל מחיר הסחורה שווה לעלותה השולית;
 )0איזון תקציבי – הצרכנים מוציאים את כל הכנסתם על רכישות ( כולל חיסכון).
המשתנים שמגדירים שווי משקל הם רמות הפעילות ומחירי הסחורות .שווקי סחורות ממזגים תרומות
ראשוניות ) (endowmentsשל משקי בית עם תפוקות היצרנים .בשווי משקל ההיצע המצרפי של כל סחורה חייב
להיות לפחות כגודל ביקושי ביניים והביקושים הסופיים .התשומות הראשוניות הן אקסוגניות .המודל מכויל
לנתוני שנת הבסיס.
מודל לשיווי משקל כללי ) (CGEמבוסס על מבנה מעגלי של המשק המתואר בתרשים .9

תרשים  :8מבנה כללי של המשק
המשתתפים העיקריים של המודל הם משקי בית שמספקים גורמי יצור וצורכים מוצרים סופיים ופירמות
(קרי סקטור יצור) שמשתמשים בגורמי יצור שמשקי בית מספקים להם ליצור של מוצרים סופיים.
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המודל בנוי על אבני ייסוד לשווי משקל כללי על פי  ,Walrasקרי:
 )1ניכיון כל השווקים ( – )market clearingאיזון בין ביקוש להיצע במחיר השורר בשווקי המוצרים ,השירותים
וגורמי הייצור;

נסמן :
 וקטור מחירים של מוצרים סופיים ,שירותים וגורמי יצור. וקטור היצע למוצרים סופיים ,שירותים וגורמי יצור. וקטור ביקושים למוצרים סופיים ,שירותים וגורמי יצור.ניתן לרשום את התנאי של ניכיון שווקים באופן הבא:

 )5רווח נורמאלי – היצרנים רואים רווח אפס משום שבשווי משקל מחיר הסחורה שווה לעלותה השולית;

נסמן :
– וקטור רווחים של הפירמות בסקטור היצור
 – Yווקטור תפוקות של הפירמות בסטור היצור
תנאי של רווח נורמאלי בכל סקטור היצור ניתן לרשום באופן הבא:

סקטור הייצור
תפוקת כל פירמה מחולקת בין סחורות באמצעות פונקצית Constant Elasticity of Transformation
) ,)CETהמאופיינת בגמישות תחלופה אפס לכל הענפים .פונקציה קשיחה לגמרי זו מבטיחה יחסים קבועים בין
הסחורות המיוצרות במונחי כמות בכל הסימולציות .תהליך הייצור במודל מוגדר באמצעות פונקציה מסוג
 )CES( Constant Elasticity of Substitutionהבנויה ממספר קנים ) ,(production nestsעם דגש על פירוט
גורמי ייצור אנרגיה ותשומות ראשוניות (הון ועבודה) .תרשים  12מציג את הצורה הכללית של פונקצית הייצור.
תצוגה מפורשת של כל המשוואות במודל מופיעה בנספח ג' .בתרשים זה ,גמישויות התחלופה בראש כל קן
מוגדרות כ" "s:וזהות לכל ענף בקן .הפונקציה בקודקוד היא מסוג ) Leontief (s:0וקובעת את ביקושי היצרנים
לתשומה מצרפית של הון עבודה ואנרגיה ( )KLEוליתר תשומות הביניים ( )Mפונקציות  CESמותאמות לקנים
ברמות שתיים עד חמש בפונקצית הייצור .פונקציות  CESמקובלות מאד במודלים  ,CGEמשום שהן סדירות
(  )globally regularוניתן לאפיין אותן מסדר אפס ,סדר ראשון וסדר שני .לפיכך ,הנקודה ( כמות ומחיר) ,השיפוע
(שיעור תחלופה שולי) והקמירות (או הקעירות) מגדירים בשלמות את פונקצית ה  CES-של ייצור או צריכה
) .(Rutherford and Light, 2001גמישויות התחלופה בכל הקנים מאומצות מתוך הספרות ה רלוונטית עקב אי
זמינות אמידתן האקונומטרית עבור המשק הישראלי.
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המודל מסגל את גמישויות התחלופה בקנים  Eו  FOS -כפי שמופיע במודל (Rutherford & GTAP-EG
) .Paltsev, 2000לבסוף ,נפט גולמי ותזקיקי נפו משולבים באמצעות פונקצית  ,Leontiefכיוון שבתי זיקוק הם
המשתמשים היחידים של נפט גולמי וכל תחלופה בין שני גורמי ייצור אלו אינה אמורה להתקיים.

)Output (Y

S:0.21
)Intermediates (M

KLE

S:0.25
)Capital-Labor(KL

)Energy (E

S:0.1
Fossil Fuels

S:0.5
Electricity

)Capital (K

)Labor (L

S:0.5
COAL

OIL

S:0
Refined Oil

Crude Oil

תרשים  :11המבנה המקונן ( ) nestedשל פונקצית היצור

מסחר בינלאומי
המודל מאפשר יצוא של מוצרים מיובאים בעקבות יישום הנחת ) ,Armington (1969כי יבוא ותוצרת
מקומית אינם תחליפים מושלמים ,תוך שילוב בין תוצרת מקומית  Yלזו המיובאת  IMבאמצעות פונקצית .CES
סחורות  Armingtonההומוגניות המתקבלות כתוצאה מכך ( כמות  Aבמחיר  )paנמכרות בישראל או מיוצאות.
פונקצית  CETקובעת את מרחב הבחירה בין ביקוש מקומי ( כמות  Dבמחיר  )pdויצוא ( כמות  EDבמחיר .)px
גמישות התחלופה בין תוצרת ישראלית לבין יבוא (גמישות
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הטרנספורמציה בין מכירות מקומיות ויצוא בפונקצית  CETנקבעו בגובה  .4כך נוצרת גמישות ניכרת בבחירת
מקור הסחורה ויעדה במודל.

צריכה
ה הנחה הבסיסית במודל היא כי סך ההיצע המקומי של כל סחורה שווה בשיווי המשקל לביקוש לה (ניכיון
שווקים) .סך הביקוש מורכב מביקושי הביניים וביקוש סופי אשר כולל צריכה ממשלתית וצריכת משקי בית,
השקעה ויצוא .סקטור משקי הבית מאופיין במודל באמצעות משק בית מייצג יחיד .צ ריכת משק בית מייצג כמו
גם ההשקעה נגזרות ממיקסום פונקציות תועלת מסוג קוב -דאגלס תחת מגבלת התקציב .תשומות ראשוניות
נמצאות בבעלות משק הבית ומכאן מקור הכנסתו בתוספת תשלומי העברה נטו .כדי להבטיח מערכת פיננסית
סגורה ,החיסכון הפרטי נקבע אנדוגנית ושווה להפרש בין ס ך ההשקעה ושינוי במלאי לבין חסכון ציבורי ועודף
במאזן המסחרי .הצריכה הציבורית וביקוש חו" ל לייצוא ישראלי נגזרים מהשאת פונקציות תועלת מסוג
 ,Leontiefהמשמרות משקלות קבועים בין הסחורות בכל הסימולציות ,בהינתן מגבלת התקציב.
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 . 2.2בסיסי נתונים למחקר
במחקר בוצעו מספר עבודות עדכון של בסיס הנתונים .תתי -הפרקים הבאים מפרטים את מהלך העבודה ואת
העדכונים שבוצעו לשיפור דיוק המודל.
 . 2.2.1איסוף נתונים לגבי שינוי האקלים והשפעתו על ענף הביטוח
לצורך בחינת השפעת שינוי האקלים על ענף הביטוח נאספו נתוני אקלים בישראל בין השנים . 1992-5211
הנתונים נאספו מדו" חות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל וממאגר מידע של השירות המטאורולוגי
הישראלי ) .(IMS, 2013הנתונים כוללים את הנושאים הבאים:
 נתוני הטמפרטורה הממוצעת המקסימאלית והמינימאלית ברמה שנתית
 נתוני הטמפרטורה הממוצעת המקסימאלית והמינימאלית ברמה רבעונית
 נתוני הטמפרטורה הממוצעת המקסימאלית והמינימאלית ברמה יומית
 כמות המשקעים הממוצעת בישראל ברמה שנתית
 כמות המשקעים הממוצעת בישראל ברמה רבעונית
 כמות המשקעים הממוצעת בישראל ברמה יומית
נתונים אלו מבוססים על מדידות יומיות ממבחר תחנות ברחבי הארץ .התחנה שנבחרה כתחנה מייצגת
לצורכי המחקר הינה התחנה הראשית ,תחנת בית דגן.
בנוסף לנתוני האקלים ,התקבלו נתוני הביטוח בשנים  1992-5211ממשרד האוצר  -אגף שוק ההון ביטוח
וחסכון .הנתונים כוללים את תביעות הביטוח בחלוקה לשתי רמות עיקריות :ביטוח חיים וביטוח רכוש (לא -
חיים).
כמו כן ,בוצעה פעילות רבה מול קרן "קנט" לקבלת נתוני ביטוח פרטניים לגבי ביטוח החקלאות בישראל,
אולם נתונים אלו לא התקבלו ולכן לא שולבו בצורה פרטנית בניתוח הנתונים.
 . 2.2.2בניית בסיס נתוני הביטוח בישראל
בנתוני החשבונאות הלאומית מבדילים ביו שני סוגים של פעילות ביטוח :ביטוח ישיר וביטוח משנה .ביטוח ישיר
הוא פוליסת הביטוח הניתנת לגורם אחר ,שלא עוסק בביטוח ,לעומת ביטוח משנה שמהווה הסכם ביטוח בין שתי
חברות ביטוח ,שמטרתו להגן מפני הפסדים כבדים במקרה של תביעות גדולות .פעילויות הביטוח בישראל
מתמקדות בביטוח ישיר ,כאשר חברות הביטוח מב וטחות בביטוח משנה מול קונצרנים גדולים בחו"ל העוסקים
בביטוח ,כדוגמת Swiss Re. ,Munich Re. :ועוד.
הפעולות בביטוח ישיר מחולקות לשני סוגים :ביטוח חיים וביטוח כללי (לא -חיים) .למרות הדמיון ביניהם ,יש
הבדל משמעותי ביניהם ,הנובע בין היתר מרמת הוודאות של התרחשות מק רה הביטוח.
ההבדל בא לידי ביטוי בכך שביטוח כללי מחלק מחדש את סכומי הפרמיות ,ששילמו כל המבוטחים ,בין מספר
המבוטחים שתבעו את הביטוח בתקופה שוטפת מוגדרת .לעומת זאת ,ביטוח החיים מחלק מחדש את סכומי
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הפרמיה ,ששילם מבוטח מסוים משך תקופה מוגדרת ,לקצבאות ,שישולמו לאותו המבוטח מאוחר יותר .הבדלים
אלו באים לידי ביטוי במדידה ורישום של פעילות הביטוח הכללי וביטוח החיים בחשבונאות הלאומית.
בניית בסיס נתוני הביטוח בישראל מבוסס על נתוני הביטוח פרטניים עבור מדינת ישראל לשנים בשנים 1992-
 5211ממשרד האוצר  -אגף שוק ההון ביטוח וחסכון .עבור ארבע השנים הראשונות  1992-1991הנתונים שהתקבלו
היו ברמה שנתית ועבור השנים  1999-5211התקבלו נתונים ברמה רבעונית פרטנית .נתונים אלו כללו פי רוט ברמה
הבאה:


ביטוח רכוש :אובדן רכוש  +מקיף בתי עסק ,מקיף דירות ,כלי טייס וכלי שייט ,מטענים בהובלה



ביטוח חיים :תאונות אישיות ,מחלות ואשפוז



ביטוח רכב :רכב חובה ,רכב רכוש



אחריות מעבידים



חבויות אחרים



ביטוח הנדסי



ביטוח אשראי



סיכונים אחרים
לצורך שימוש בנתוני הביטוח בוצע נרמול של הנתונים בשני היבטים .נרמול מול מדד המחירים לצרכן
בשנת  1991ומול כמות האוכלוסייה.
 . 2.2.2איסוף בסיס נתונים לצורך בנית מטריצת החשבונאות הלאומית ) (SAMשל ישראל

מטריצת החשבונאות החברתית ) (SAM-Social Accounting Matrixמהווה את בסיס הנתונים להגדרת
נקודת המוצא של שיווי המשקל התחילי .המטריצה מתארת את התהליך המעגלי של ביקוש המוביל להכנסה של
משקי בית ,היוצרת ביקוש למוצרי ושירותי המשק ,כפי שמשתקף בנתוני שנת הבסיס .בחרנו להשתמש במטריצת
ה  SAM -לשנת  ,5224עפ" י פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (פרסומי הלמ"ס).
המטריצה מציגה תמונת מצב של תזרימים בין הענפים והשחקנים השונים של הכלכלה בערכים נומינליים.
כל שורה במטריצה מתארת תקבולים וכל עמודה במטריצה מתארת תשלומים .מבנה מטריצת  ,SAMהמתואר
בתרשים  ,11משקף את עקרון "ההופעה הכפולה" ( דו -צידית) שבה סך כל התקבולים (סכום כל שורה) שווה לסך
ההוצאה (סכום כל עמודה) .מבנה המטריצה משקף את השוויונות הבסיסיים של החשבונאות הלאומית וכן את
ניכוי שווקי מוצרים וגורמי ייצור .מכיוון שסידור הנתונים במטריצת ה  SAM -תואם במדויק את המאפיינים של
שיווי משקל כללי עפ"י  Warlasאזי מטריצת ה  SAM -ניתנת לשימוש כבסיס נתונים אידיאלי למודל ה .CGE -

אוניברסיטת חיפה

UNIVERS ITY OF HAIFA

 Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone: +972-(0)4-8240083 / 8249069הר ה כרמל חיפה 50913
Internet: http://nrerc.haifa.ac.il E-mail: nrerc@research.haifa.ac.il Fax: + 972-(0) 4-8240059

- 55 -

תרשים  :11מבנה מטריצת החשבונאות החברתית )(SAM
מטריצת ה  SAM -שנבנתה מתבססת על לוח תשומה -תפוקה (  )IOשל המשק הישראלי .לוח ה  IO -בפרסום
האחרון של הלמ"ס ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) משנת  (ICBS, 2002) 5225מופיע במקבצים של ,62 ,14
 165ו  505 -ענפים .במחקר נתמקד ב  14 -הענפים המרכזיים תוך הרחבה שלהם ל  2 -ענפים נוספים עפ"י הפירוט
הבא:
 הפרדת ענף בנקאות וביטוח לשני תתי -ענפים :ביטוח ) ,(INSבנקאות )(BAN
 הפרדת ענף התעשייה לענף מרכזי ושלושה תתי -ענפים :זיקוק נפט ) ,(ROILנפט גולמי ) ,(COILפחם )(COAL
 הפרדת ענף מים וחשמל לשני תתי -ענפים :מים ) ,(WATחשמל ).(ELE
בהתאם לכך מתוארת בטבלה  2החלוקה לענפים של מטריצת .SAM
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SAM  חלוקה לענפים במטריצת:5 טבלה
Sector No.

Sector Code

Sector Name

)שם הענף (עברית

1
2
3

AFF
ROIL
COIL

חקלאות
זיקוק נפט
הפקת נפט גולמי וגז טבעי

4
5
6
7
8
9

COAL
MNF
ELE
WAT
CON
TRD

10

ASR

11

TRC

Agriculture
Refined petroleum
Extraction of crude petroleum and
natural gas
Mining and agglomeration of hard coal
Manufacturing
Electricity
Water
Construction
Wholesale and retail trade repairs of
vehicles and other repairs
Accommodation services and
restaurants
Transport storage and communications

12

BAN

Banking and other financial institutions

13
14

INS
BAC

15
16
17

PAD
EDU
HWS

18

CSS

19

IBS

Insurance
Real estate renting and business
activities
Public administration
Education
Health services and welfare and social
work
Community social personal and other
services
Imputed bank services and general
expenses

כריית פחם
תעשיה
חשמל
מים
בינוי
מסחר סיטונאי וקמעונאי
שירותי אירוח ואוכל
 אחסנה,תחבורה
ותקשורת
בנקאות ומוסדות
פיננסיים
ביטוח
שירותים עסקיים
מינהל ציבורי
חינוך
 רווחה,שירותי בריאות
וסעד
שירותים קהילתיים
חברתיים
שירותי בנקאות אחרים
והוצאות כלליות

תפוקה-  באמצעות שילוב בין לוח תשומה5224  לשנתSAM  נבנתה מטריצת,לצורך עדכון שנת הבסיס
( לשנתUse-Supply)  ונתונים מקובצים שמוגדרים בלוח היצע ושימושים1992 ( המפורט לשנתInput-Output)
( שימש לבנייתICBS, 2009A)  לוח ההיצע והשימושים. שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה5224
, בנוסף. הסופיתSAM -  ההיצע המצרפי ושימושים סופיים שמר כיבים את מטרית ה,מטריצת שימושי הביניים
. לגבי נתונים של שכר לפי ענפי הכלכלה5222-5221 בוצע שימוש בשנתון סטטיסטי לישראל לשנים
.' המפורטת שנבנתה בהתאם לנתונים הנ"ל מתוארת בנספח אSAM - מטריצת ה
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 . 2.2.2איסוף נתונים ובניית מודל רגרסיה לגמישות התחלופה של פונקצית הייצור במשק הישראלי
פונקצית היצור שהוגדרה במודל לשיווי משקל כללי של המשק הישראלי היא בעלת מבנה "מקונן"
) .(Nestedהמבנה של הפונקציה מוצג בתרשים  12לעיל .ברמה השנייה של המבנה קיימת תחלופה בין עבודה לבין
הון ומוגדרת גמישות התחלופה בין גורמי ייצור אלו .ברמה השלישית קיימת תחלופה בין שילוב של עבודה -הון
לבין אנרגיה ומוגדרת גמישות התחלופה בין גורמי הייצור ברמה זאת.
במחקר בוצע חישוב של גמישות התחלופה ברמות השונות עבור המשק הישראלי .חישוב גמישויות עבור
ה רמות העליונות – בין עבודה להון ובין שילוב עבודה -הון לאנרגיה נעשה ע"י מודל רגרסיה .מודל הרגרסיה
מבוסס על מחקרים של ) Oskagawa and Ban (2008ושל ) .Van der Werf (2007מחקרים אלו הציגו שיטה של
מציאת גמישות תחלופה קבועה ) Constant Elasticity of Substitution (CESע" י הרצת רגרסיה על הנתונים של
המשק הישראלי .שיטה זו יושמה עבור המשק הישראלי ע"י פייטלסון (.)5212
גמישות התחלופה בין הון לעבודה במשק הישראלי בוצעה בשלושה שלבים עיקריים:
שלב  – 1איסוף נתונים על כמות העבודה ומחיר העבודה
שלב  – 5איסוף נתונים על כמות ההון ומחיר ההון
שלב  – 0מודל רגרסיה של גמישות התחלופה בין עבודה לבין הון
שלב  ,1מבוסס על ההגדרה שכמות העבודה מוגדרת כסך העבודה שנעשתה במשק ביחידות שעות -אדם,
כאשר מחיר העבודה הוא התשלום עבור שעת עבודה אחת ) .(Van der Werf, 2007נתונים אלו חושבו על בסיס
מאגר הנתונים של הלמ"ס של תעסוקה ושכר חודשיים במשק לשנים .1992-5221
שלב  ,5מבוסס על ההגדרה שכמות ההון הינה סה"כ המלאי ההון הגולמי ומחיר ההון מורכב מריבית על
האג"ח הנומינלית ועוד ערך הפחת.
מלאי ההון מבוסס על נתוני בנק ישראל השנתיים .הערך הנתון הוא סך המלאי במשק ללא חלוקה לענפים
בפירוט הנדרש לצורך המודל .לצורך הערכת חלוקת ההון בין ה ענפים במשק נעשה שימוש בלוח מלאי הון של
הלמ"ס ,הכולל חלוקת הון בין ענפים .כמות ההון בענפים השונים חושבה על -סמך יחס ממוצע בין הענפים.
הענפים שעבורם חושב מלאי ההון כללו את ענפי החקלאות ,תעשיה ,חשמל ומים ,ענף מאוחד של מסחר
ושירותים שונים (הכולל את ענף הביטוח וענף הבנקים).
מחיר ההון כולל נתונים חודשיים לגבי ריבית האג" ח מתבססים על מאגר הנתונים של בנק ישראל .הערכת
הפחת בוצעה על בסיס לוח מלאי הון של הלמ"ס לשנת  ,5229כאשר פחת מוערך כאחוז של בלאי הון מתוך מלאי
הון גולמי .בהתאם לחישוב זה נמצא כי ערך הפחת הוא כ .6% -
בשלב  ,0בוצע מודל רגרסיה למציאת גמישות התחלופה בין העבודה להון בחלוקה לארבעת הענפים:
חקלאות ,תעשיה ,חשמל ומים ,ענף מאוחד של מסחר ושירותים .ניתוח ביצועי הרגרסיה בהתאם למחקר שבוצע
ע"י פייטלסון ( )5212מצביע על ערכי גמישות התחלופה הבאים :חקלאות –  ,2.12תעשיה –  ,2.62חשמל -מים –
 ,2.22מסחר ושירותים –  ,2.4כל המשק – .2.4
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 .2תוצאות
 . 2.1ניתוח השפעת שינוי האקלים על ענף הביטוח
ניתוח השפעת שינוי האקלים על ענף הביטוח בוצעה ע"י הרצת מודל של רגרסיה בין נתוני הביטוח לבין נתוני
שינוי האקלים באמצעות תוכנת  .SPSSתיאור בסיסי הנתונים מפורט בפרק  .0.4הרגרסיה משמשת למציאת קשר
בין שני משתנים או יותר בצורה ליניארית או לא -לינארית .שימוש ברגרסיה בוצע במחקרו של ,)5212( Botzen
במסגרתו נבחנה השפעת שינוי האקלים ,שמתבטאת בסופות גשמים וברד ,על ענף החקלאות והביטוח בהולנד.
האנליזה שבוצעה במחקר היא רחבה ועשירה וכוללת התחשבות בהשפעות עונתיות של הנתונים בהתאם
לרבעונים .הרגרסיה שבוצעה ברמת נתונים רבעונית כללה הערכה מדויקת המבוססת על רגרסיה ליניארית OLS
) .(Ordinary Least Squares Regressionעל -מנת להגדיר את המודל המתאים להשפעת שינוי האקלים על ענף
הביטוח נבחנו בצורה השוואתית מספר מודלים המתוארים בנספח ב .השוני בין מודלים אלו בא לידי ביטוי
בבחירת המשתנים הבלתי -תלויים על המשתנה התלוי.
המשתנים התלויים כללו את נתוני הביטוח הכולל ,ביטוח הרכוש וביטוח החיים (ברבעון) .המשתנים הבלתי -
תלויים כללו את נתוני הטמפרטורה המקסימאלית והמינימאלית הממוצעים ,נתוני כמות משקעים ,נתוני כמות
ימי גשם הן ברבעון הנוכחי והן ברבעון הקודם ,או ברבעון שלפניו וכן המשתנה התלוי בפיגור .לכל אילו התווספה
בחינה במימד נוסף של נתוני הבסיס ולוגריתם טבעי ) (LNשל נתוני הבסיס.
ה בחירה בלוגריתם הטבעי של נתוני הבסיס עבור ענף ביטוח נבעה משתי סיבות עיקריות .ראשית ,בצורה זו
ניתן להקטין את בעיות השערוך עבור שינויים גדולים בנתוני האקלים הרבעוניים .שנית ,בצורה זו ניתן לקבל
מקדמי רגרסיה בעלי חליפיות מלאה/חלקית ).(Semi-elasticity/Elasticity
נתוני הסדרות העיתיות ) (Time-Seriesאשר נותחו לבחינת סטציונריות באמצעות תוכנת  EViewsמוצגים
בנספח ד' עבור נתוני הבסיס השונים של ענף הביטוח ( כולל ,רכוש ,חיים) ובבחינה של סדרות ברבעון נוכחי
ורבעונים קודמים .נמצאה אוטוקורלציה בפיגור  1ו .5-
לצורך הניתוח הורצו מספר רב של מודלים שבחנו השפעה של פרמטרים שונים של שינוי האקלים על נתוני
הביטוח בחלוקה לרמות שונות כמפורט להלן .מכיוון שהניתוח בוצע ברמה רבעונית על כמות נתונים רחבה של 10
שנים ,התאפשר ביצוע מבחנים סטטיסטיים עבור  25דגימות של נתונים.
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הפרמטרים שנבחנו במחקר כללו את הנתונים הבאים:













טמפ רטורה מקסימאלית ממוצעת רבעונית
טמפ רטורה מינימאלית ממוצעת רבעונית
כמות משקעים ממוצעת רבעונית
כמות ימי גשם ממוצעת רבעונית
טמפ רטורה מקסימאלית ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-1
טמפ רטורה מינימאלית ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-1
כמות משקעים ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-1
כמות ימי גשם ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-1
טמפ רטורה מקסימאלית ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-2
טמפ רטורה מינימאלית ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-2
כמות משקעים ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-2
כמות ימי גשם ממ וצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-2

נתוני הביטוח כוללים את המשתנים הבאים:
 - OverAllIns סה"כ תביעות ביטוח רבעוניות
 - OverAllIns1 סה" כ תביעות ביטוח רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 - OverAllIns2 סה" כ תביעות ביטוח רבעוניות לפני שני רבעונים )(t-2
 - NonLife סה" כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות
 - NonLife1 סה" כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1











 - NonLife2סה" כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות לפני שני רבעונים )(t-2
 - Lifeסה" כ תביעות ביטוח חיים רבעוניות
 - Life1סה" כ תביעות ביטוח חיים רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 - LNLife2סה" כ תביעות ביטוח חיים רבעוניות לפני שני רבעונים )(t-2
 - LNOverAllInsלוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רבעוניות
 - LNOverAllIns1לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 - LNOverAllIns2לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רבעוניות לפני שני רבעונים )(t-2
 - LNNonLifeלוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות
 - LNNonLife1לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 - LNNonLife2לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות לפני שני רבעונים )(t-2

 - LNLife לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה"כ תביעות ביטוח חיים רבעוניות
 - LNLife1 לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה"כ תביעות ביטוח חיים רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 - LNLife2 לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה"כ תביעות ביטוח חיים רבעוניות לפני שני רבעונים )(t-2
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המודל שנבחר לצורך בחינת ההתאמה בין שינוי האקלים לבין נתוני ענף הביטוח הוגדר כמודל מורחב
המשלב נתוני ביטוח בלוג טבעי עם נתוני טמפרטורה מקסימאלית ומשקעים ברמה הרבעונית .בנוסף אליו,
מתוארים להלן  2מודלים עיקריים נוספים .בטבלה  1מסוכמות תוצאות הרצת המודלים ,עם הסבר לגבי אופן
הצגת הנתונים בהערה בתחתית הטבלה.
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 סיכום תוצאות הרצת המודלים:9 טבלה
Vari ables

Best Predicti on

Life Model

Non-Life Model

Model

Overall Model

Life Model

Overall Model

(Previous Q)

(Previous Q)

(Tmi n)

Dependent

LN[OverallINS(t)]

LN[Life(t)]

LN[NonLife(t)]

LN[OverallINS(t)]

LN[Life(t)]

LN[OverallINS(t)]

Constant (  0 )

0.913
[0.840]

-0.956
[1.184]

3.569***
[1.038]

2.799***
[0.848]

3.663
[1.133]

2.815***
[0.763]

Q1(  1 )

0.284**
[0.136]

0.552**
[0.262]

0.489**
[0.215]

0.052
[0.201]

-0.443
[0.353]

-0.031
[0.062]

Q2(  2 )

-0.010
[0.051]

0.047
[0.096]

0.312*
[0.180]

0.056
[0.164]

-0.189
[0.285]

-0.345*
[0.179]

Q3(  3 )

n.a.

n.a.

0.058
[0.065]

0.009
[0.057]

-0.052
[0.101]

-0.314
[0.200]

Q4 (  4 )

0.400**
[0.165]

0.899***
[0.314]

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

MaxTemp (t) (  5 )

0.038**
[0.019]

0.106***
[0.035]

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

MaxTemp(t-1) (  6 )

n.a.

n.a.

0.055**
[0.024]

0.004
[0.022]

-0.062
[0.039]

n.a.

MinTemp (t) (  7 )

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.023
[0.017]

Precipitation(  8 )

0.000
[0.000]

0.001
[0.001]

n.a.

n.a.

n.a.

0.000
[0.000]

Precipitation(t-1) (  9 )

n.a.

n.a.

0.000
[0.000]

0.000
[0.000]

-0.002
[0.001]

n.a.

LN[OverallINS(t-1)]

0.330**

n.a.

n.a.

0.552***

n.a.

n.a.

Best Predicti on

Vari ables

Life Model

Overall Model

Non-Life Model

(Previous Q)

Model

Life Model

Overall Model

(Previous Q)

(Tmi n)

(  10 )

[0.129]

LN[OverallINS(t-2)]

0.348**
[0.136]

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.590***
[0.106]

n.a.

n.a.

0.700***
[0.121]

n.a.

n.a.

0.100
[0.146]

n.a.

n.a.

n.a.

( 11 )
LN[Life(t-1)] ( 12 )
LN[NonLife(t-1)] (

13 ) 

n.a.

[0.134]



R²

0.529

0.511

0.157

0.372

.464

.398



F

6.744***

7.652***

1.365

4.344***

6.346***

4.853***

Notes: Significance level are indicated as follows: *** Significance at the 1% level; ** Significance at the 5% level; * Significance at the 10% level;
n.a. stands for not applicable; Coefficients are stated without brackets and standard-errors are given in brackets below the coefficients.
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תוצאות המודל הנבחר ,שנקרא " ,"BEST PREDICTION MODELמצוינות בעמודה הראשונה .ניתן להגדיר
מודל זה באמצעות משוואה  ,4.1בצורה הבאה:
(4.1) LN[OverallINS(t)]=  0 +  1 *Q1+  2 *Q2+  3 *Q3+  4 *Q4+  5 *MaxTemp(t)+
]) 8 *Precipitationt)+ 10 *LN[OverallINS(t-1)]+ 11 *LN[OverallINS(t-2
יש לציין ,כי קיימת חשיבות גבוהה לשילוב התל ות בעונות השנה במודל מכיוון שהשפעת הטמפרטורה ,כמות
המשקעים וכמות ימי הגשם תלויה בעונת השנה .בהתאם לכך ,שולבו במודל  4משתני דמה )(Dummy Variables
לכל -אחת מעונות השנה עפ"י הפירוט הבא – Q1 :חורף (רבעון ראשון) – Q2 ,אביב ( רבעון שני) – Q3 ,קיץ ( רבעון
שלישי) – Q4 ,סתיו ( רבעון רביעי).
תוצאות הרגרסיה של המודל מצביעות על מתאם גבוה המוגדר ע"י  ,R=0.727כאשר  ,R²=0.529על מבחן
 ANOVAבעל תוצאות מובהקות ועל תוצאות מובהקות למקדמים העיקריים ,בדגש על מקדם הטמפרטורה
המקסימאלית המובהק לעומת מקדם המשקעים שאינו מובהק .בנוסף ,למודל המיטבי ,של הביטוח הכללי נבדקו
מודלים מתאימים של ביטוח חיים וביטוח רכוש (לא -חיים).
המודל לביטוח החיים ,הכולל נתוני טמפרטורה מקסימאלית ומשקעים ברמה הרבעונית ,נקרא "LIFE
" MODELומופיע בעמודה השנייה .תוצאות הרגרסיה של המודל מצביעות על מתאם גבוה המוגדר ע"י ,R=0.715
כאשר  ,R²=0.511על מבחן  ANOVAבעל תוצאות מובהקות ועל תוצאות מובהקות למקדמים העיקריים.
בהרצת המודל לביטוח רכוש ,הכולל נתוני טמפרטורה מקסימאלית ומשקעים ברמה הרבעונית ,שנקרא:
" ,"NON-LIFE MODELנמצא כי התוצאות אינן מובהקות והמתאם באיכות נמו כה ולכן נבדק מודל שונה שבו
שולבו נתוני הטמפ רטורה המקסימאלית ונתוני המשקעים ברבעון הקודם .תוצאות הרגרסיה של המודל מצביעות
על חוסר במתאם .אולם ,מבחן ה  ANOVA -מצביע על רגרסיה מו בהקת.
לאור התוצאות שהתקבלו בהרצת המודל עם בדיקת רגרסיה לרבעון הקודם ,עבור ביטוח לא -חיים ,נבחנו
מודלים דומים (של רבעון קודם) עבור הביטוח הכולל ועבור ביטוח חיים.
עבור ביטוח כולל הוגדר המודל שנקרא ."Overall Model (Previous Q)" :מודל זה הצביע על מתאם גבוה
 ,R=0.610כאשר  .R²=0.372בנוסף ,במבחן ה  ANOVA -נמצאה רגרסיה מובהקת ,אולם מקדמי מודל הרגרסיה
אינם מובהקים.
עבור ביטוח חיים הוגדר המודל שנקרא ." Life Model (Previous Q) " :מודל זה הצביע על מתאם גבוה
 ,R=0.681כאשר  .R²=0.464בנוסף ,במבחן ה  ANOVA -נמצאה רגרסיה מובהקת  ,אולם מקדמי מודל הרגרסיה
אינם מובהקים.

מודלים דומים נבנו לצורך בחינת ההשפעה של הטמפרטורה המינימאלית בצורה דומה הן ברבעון הנוכחי והן
ברבעון הקודם .במודלים אלו נמצאו מתאמים ומבחני  ANOVAמובהקים ,אולם מקדמי הרגרסיה אינם
מובהקים .המודל המייצג לנושא טמפ רטורה מינימאלית נקרא מודל ") ."Overall Model (Tminהמודל מצביע
על מתאם גבוה  ,R=0.631כאשר  .R²=0.398בנוסף ,במבחן ה  ANOVA -נמצאה רגרסיה מובהקת ,אולם מקדמי
מודל הרגרסיה אינם מובהקים ולכן לא ניתן להסיק ממודל זה מסקנות לגבי ההשפעה.
לסיכום ,ניתן להצביע על מובהקות חיובית של מקדם המודל של הטמפרטורה המקסימאלית והשפעתו על
נתוני הביטוח הכוללים ,עפ"י המודל הנבחר ) .(Best Prediction Modelהממצא העיקרי מניתוח הנתונים
המקיף במודל הנבחר הוא ששינוי של  1°Cצפוי לגרום לעליה של  0.1%בהוצאות בענף הביטוח בישראל .מכיוון
שעליית הטמפרטורה המקסימאלית הממוצעת בישראל צפויה לקצב של  2.4-2.1°בעשור (עליה של כ  °1.2-עד שנת
 ,)5202אזי העלייה בהוצאות הביטוח החל משנת  ,5224השנה שעל -פיה נבנתה מטריצת ה  SAM -ועד לשנת 5202
צפויה לגדול בכ  2-1% -ועד לשנת  5222צפויה עליה של כ .9- 12% -
ממצאים אלו ישמשו כנקודת המוצא בתת -הפרק הבא לבחינת ההשפעה של הגידול בהוצאות הביטוח על
ענפי המשק וכל כלת ישראל .יש להדגיש שההשפעה צפויה לזלוג לכלל הסקטור הפיננסי בישראל מכיוון שיחסי
הגומלין הינם הדדיים ובעלי השפעה בהתאם.
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 . 2.2ניתוח השפעת השינוי בהוצאות ענף הביטוח על כלכלת ישראל וענף הביטוח
לצורך ניתוח השפעת השינוי בהוצאת ענף הביטוח על כלכלת ישראל נבנה מודל באמצעות תוכנת GAMS
המתאר את המשק הישראלי .נתוני הבסיס למודל זה הוגדרו באמצעות מטריצת ה  SAM -המתוארת בסעיף 0.4
(המפורטת בנספח א').
המודל כולל את  19הענפים שתוארו במודל בפרק  ,0.4את הביקושים הסופיים של הסקטורים השונים
(פרטי ,ממשלתי ,ייצוא לשאר העולם ,השקעה ,שינוי במלאים) ,ואת ערכי הערך המוסף ).(Value Added
המודל כולל משתנים ייעודיים המייצגים את נתוני הביטוח בהיבט ההוצאה על ענף הביטוח ,הדרישה לענף
הביטוח והביקוש לביטוח בכל -אחד מענפי המשק המיוצגים במודל.
הניתוח בוצע בשלושה שלבים .בשלב א ' ,נבדקה ההשפעה הישירה על ענף הביטוח הכולל ונבחנה המשמעות
של השינוי הישיר על ענף הביטוח והעקיף על הענפים האחרים .בשלב ב' ,נ בחנה בצורה נקודתית ההשפעה של
השינוי בענפים מסוימים .בשלב ג ' ,נבחנה ההשפעה על כלכלת ישראל בהיבט השינוי בתוצר הלאומי הגולמי
).(GDP
 . 2.2.1שלב א'  -ניתוח השפעת עלייה בהו צאות הביטוח בענפי המשק המושפעים משינויי אקלים
הניתוח התמקד ב  2 -ענפים מתוך  ,19משתי סיבות מרכזיות .הראשונה ,ענפים אלו צפויים להיות מושפעים
יותר משינוי האקלים .הסי בה הש נייה נובעת מכך שמרכיב הביטוח בענפים אלו משמעותי יותר לעומת הענפים
האחרים 2 .הענפים הללו כללו כמובן את ענף הביטוח שהוא בעל ההשפעה המשמעותית ביותר ואת הענפים
הבאים :חקלאות ) ,(AFFתעשיה ) ,(MNFמים ) ,(WATמסחר סיטונאי וקמעונאי ) ,(TRDתחבורה אחסנה
ותקשורת ) ,(TRCשירותי בריאות רווחה וסעד ) .(HWSענפים אלו צפויים להיות מושפעים משינוי האקלים
בראי ית ענף הביטוח הן בהיבט ביטוח רכוש (לא -חיים) והן בהיבט ביטוח חיים וכמובן בבחינת ההשפעה של
הביטוח הכולל.
ניתוח הנתונים של השפעת שינוי האקלים על הענף המרכזי במחקר ,ענף הביטוח ,בוצע בצורת הרצת
מחזורית של שינוי בענף במדרג של  1%החל מ  2 -ועד ל  .52% -כפי שציינו בתת -הפרק הקודם ,השינוי הצפוי
בישראל עומד על כ  2.5-2.0% -לשנה ( עבור עליה צפויה של הטמפרטורה הממוצעת בישראל של  2.4-2.1°בעשור)
ולכן מדרג זה צפוי לכלול הן את שינוי האקלים הצפוי והן מצבי קצה אופטימיים/פסימיים של שינוי טמפרטורה
גדול/קטן מהצפוי .השינוי הישיר בענף הביטוח מוצג בתרשים מס' .15
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תרשים מס'  :12שינוי ישיר בענף הביטוח במדרג שינוי של 1%-21%
בתרשים מוצג השינוי בארבעת הפרמטרים שנכללו במודל :מחיר ) ,(Priceכמות מיוצרת ) ,(Quantityצריכה
פרטית ) ,(Consumptionתעסוקה בענף ).(labor
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של עליית מחירי הביטוח (עד כ  )4% -ולעומת זאת ירידה בכמות
(עד כ  ,)1.0% -ירידה בצריכה (עד כ  )2% -וירידה בתעסוקה בענף (עד כ  .)1% -ניתן לציין כי השפעה זו היא
מיידית ,גם עבור שינוי אקלים מינימאלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית ומובהקת בהתאם לעוצמת שינוי האקלים.
בהמשך לכך ,נבחנה ההשפעה העקיפה על ששת ( )6הע נפים הנוספים בצורה השוואתית .ההשפעה נבדקה
בכל -אחד מהפרמטרים בצורה נפרדת ומוצגת בתרשימים  ,10-16בתרשים נפרד לשינוי במחיר ,בכמות ,בצריכה,
ובתעסוקה .ההשפעה העקיפה בכל ענף נבחנה אל מול שינוי בהוצאות ענף הביטוח הכללי ללא שיוך לענף מסוים
ולכן מוגדרת כשינוי עקיף ולא שינוי ישיר .הזעזוע שבוצע הינו בצורה אחידה בכל -אחד מהניתוחים.
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בתרשים מס '  10מתואר השינוי העקיף במחיר בכל -אחד מששת הענפים ,כאשר הערעור בענף הביטוח קיים
במדרג של  1%החל מ  2 -ועד ל .52% -

תרשים מס'  :12שינוי עקיף במחיר עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 1%-21%
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של ירידת מחירי הביטוח הריאלי בכל אחד מששת הענפים .בנוסף,
השפעה זו היא מיידית ,גם עבור שינוי אקלים מינימלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית בהתאם לעוצמת שינוי
האקלים.
ההשפעה המשמעותית ביותר בהיבט המחיר ניכרת בענף שירותי בריאות רווחה וסעד ) (HWSובהמשך בענף
מסחר סיטונאי וקמעונאי ) ,(TRDתעשיה ) (MNFותחבורה אחסנה ותקשורת ) .(TRCלעומת זאת בענפי החקלאות
והמים ההשפעה היא מינימלית.
בנוסף ,הניתוח מצביע על שונות גבוהה בהשפעה על הענפים השונים.
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בתרשים מס'  14מתואר השינוי העקיף בכמות בכל -אחד מששת הענפים ,כאשר הערעור בענף הביטוח קיים
במדרג של  1%החל מ  2 -ועד ל .52% -

תרשים מס'  :12שינוי עקיף בכמות עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 1%-21%
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של ירידה בכמות המיוצרת בכל -אחד מששת הענפים .בנוסף,
השפעה זו היא מיידית ,גם עבור שינוי אקלים מינימלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית בהתאם לעוצמת שינוי
האקלים.
עם זאת ,בהיבט הכמות ,ההשפעה המשמעותית ביותר היא בענף המים ,שהיה המושפע פחות בהיבט המחיר.
לאחריו בסמיכות גבוהה נמצאים ענף החקלאות וענף תחבורה אחסנה ותקשורת ובהמשך ענפי מסחר סיטונאי
וקמעונאי ,תעשיה ,שירותי בריאות רווחה וסעד.
בדומה לניתוח השינוי במחיר ,הניתוח מצביע על שונות גבוהה בהשפעה בכמות על הענפים השונים.
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בתרשים מס '  12מתואר השינוי העקיף בצריכה בכל -אחד מששת הענפים ,כאשר הערעור בענף הביטוח קיים
במדרג של  1%החל מ  2 -ועד ל .52% -

תרשים מס'  :15שינוי עקיף בצריכה עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 1%-21%

מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של ירידה בצריכת הביטוח בכל אחד מששת הענפים .בנוסף,
השפעה זו היא מיידית ,גם עבור שינוי אקלים מינימלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית בהתאם לעוצמת שינוי
האקלים.
בהיבט הצריכה ,ההשפעה המשמעותית ביותר היא בענף המים ולאחריו נמצאים ענף החקלאות וענף
תחבורה אחסנה ותקשורת ובהמשך ענפי התעשייה ,מסחר סיטונאי וקמעונאי ,שירותי בריאות רווחה וסעד .יש
לציין ,כי ההשפעה על ענף התעשייה בהיבט הצריכה נמצאה כגבוהה יותר מאשר ההשפעה על ענף המסחר
סיטונאי וקמעונאי במגמה הפוכה לממצאים בהיבט הכמות.
בנוסף ,עפ"י הממצאים ,לעומת השונות הגבוהה בהשפעה על הענפים השונים בניתוחי השינוי הן במחיר והן
בכמות ,נמצא כי השונות בהשפעה על הענפים בניתוח השינוי בצריכה הינה נמוכה משמעותית.
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בתרשים מס '  16מתואר השינוי העקי ף בתעסוקה בכל -אחד מששת הענפים ,כאשר הערעור בענף הביטוח
קיים במדרג של  1%החל מ  2 -ועד ל .52% -

תרשים מס'  :16שינוי עקיף בתעסוקה עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 1%-21%
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של ירידה בתעסוקה בארבעה ענפים מתוך הששה .בנוסף ,השפעה
זו היא מיידית ,גם עבור שינוי אקלים מינימלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית ומובהקת בהתאם לעוצמת שינוי
האקלים.
שני הענפים יוצאי הדופן הינם ענף התעשייה בו קיימת עליה ברורה בתעסוקה שבאה לידי ביטוי בצורה
ברורה .בענף הנוסף ,ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי ,קיימת עליה פחותה בהרבה והוא נשאר ברמה כמעט
קבועה עם עליה מונוטונית קלה בהתאם למדרג השינוי.
בענף שירותי בריאות רווחה וסעד קיימת מגמה דומה לענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי ,אולם הירידה
קלה מאוד בהתאם למדרג השינוי.
בשלושת הענפים הנוספים ,הירידה היא משמעותית יותר ,החל מהשפעה ג בוהה על ענף המים ,ענף תחבורה
אחסנה ותקשורת ולבסוף ענף החקלאות.
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 . 2.2.2שלב ב'  -ניתוח השפעת הוצאות ביטוח ענפיות
בשלב זה בוצע ניתוח של השפעת השינוי בהוצאות הביטוח הענפיות בכל -אחד מששת הענפים .ניתוח זה שונה
מהניתוח שבוצע בשלב א ' ,מכיוון שבשלב ב' המיקוד הוא בשינוי בענף מסוים לעומת שינוי כללי ב ביטוח בשלב א'.
. 2.2.2.1

ניתוח השוואתי בין ענפים

הניתוח מתמקד בששת הענפים ,שצפויים להיות מושפעים יותר משינוי האקלים ,וכבר כיום ההיצע והביקוש
לביטוח בהם הוא משמעותי יותר מאשר שאר הענפים 6 .הענפים הללו כללו את הענפים הבאים :חקלאות ),(AFF
תעשיה ) ,(MNFמים ) ,(WATמסחר סיטונאי וקמעונאי ) ,(TRDתחבורה אחסנה ותקשורת ) ,(TRCשירותי
בריאות רווחה וסעד ) .(HWSענפים אלו צפויים להיות מושפעים משינוי האקלים בראיית ענף הביטוח הן בהיבט
ביטוח רכוש (לא -חיים) והן בהיבט ביטוח חיים וכמובן בבחינת ההשפעה של הביטוח הכולל.
ניתוח הנתונים של השפעת שינוי האקלים על הענפים השונים בוצע בצורת הרצה מחזורית של שינוי בענף
במדרג של  12%החל מ  2 -ועד ל  .122 -מדרג זה מייצג שינוי הדרגתי בצורה מתונה של העלייה בהוצאות הביטוח
הענפיות.
השינוי ההשוואתי במחיר הענפי מוצג בתרשים מס' .12

תרשים מס'  :15שינוי במחיר הענפי לפי ענף עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 11%-111%
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של עליית המחיר הענפי בכל אחד מששת הענפים .השפעה זו הינה
מיידית ,גם עבור שינוי מינימאלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית ומובהקת בהתאם לעוצמת שינוי האקלים.
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ההשפעה המשמעותית ביותר בהיבט המחיר ניכרת בענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת ) ,(TRCובהמשך בענף
מסחר סיטונאי וקמעונאי ) ,(TRDענף החקלאות ) ,(AFFשירותי בריאות רווחה וסעד ) .(HWSלעומת זאת,
ההשפעה בענפי תעשיה ) (MNFומים ) (WATהינה מינימאלית.
כמו כן ,הניתוח מצביע על שונות גבוהה בהשפעה על הענפים השונים.
השינוי ההשוואתי בכמות הענפית מוצג בתרשים מס' .11

תרשים מס'  :19שינוי בכמות הענפית לפי ענף עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 11%-111%
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה על הכמות הענפית ,אולם השפעה זו שונה מהותית בין הענפים
השונים .ראשית ,עבור ענף מסחר סיטונאי וקמעונאי ) (TRDקיימת עליה בכמות לעומת שאר הענפים בהם המגמה
שונה .שנית ,קיימת ירידה כמעט אפסית בענף המים ) (WATוירידה מועטה עבור ענף שירותי בריאות רווחה וסעד
).(HWS
בשלושת הענפים האחר ים יש ירידה משמעותית יותר בכמות ,אולם באופן שונה .נמצא ,כי קיימת ירידה
משמעותית מאוד בענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת ) (TRCוירידה מסוימת בענף החקלאות ) (AFFובענף התעשייה
).(MNF

השפעה זו הינה מיידית ,גם עבור שינוי מינימאלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית בהתאם לעוצמת שינוי

האקלים.
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השינוי ההשוואתי בצריכה הענפית מוצג בתרשים מס' .19

תרשים מס'  :18שינוי בצריכה הענפית לפי ענף עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 11%-111%
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של ירידה בצריכה הענפית בששת הענפים .השפעה זו הינה מיידית,
גם עבור שינוי מינימאלי ,ומתגברת בצורה הדרגת ית ומובהקת בהתאם לעוצמת שינוי האקלים ,אבל לא לכל
הענפים בצורה אחידה .במיוחד ניתן לציין כי בענף המים הירידה בצריכה הינה מזערית.
לעומת זאת ,קיימת השפעה ניכרת יותר בחמשת הענפים האחרים ,החל מענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת
) ,(TRCו המשך בענף מסחר סיטונאי וקמעונאי ) ,(TRDענף החקלאות ) ,(AFFשירותי בריאות רווחה וסעד )(HWS
ולבסוף ענף התעשייה ).(MNF
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השינוי ההשוואתי בתעסוקה הענפית מוצג בתרשים מס' .52

תרשים מס'  :21שינוי בתעסוקה הענפית לפי ענף עבור ששת הענפים במדרג שינוי של 11%-111%
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של ירידה בתעסוקה הענפית בששת הענפים .השפעה זו הינה
מיידית ,גם עבור שינוי מינימאלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית ומובהקת בהתאם לעוצמת שינוי האקלים ,אבל לא
לכל הענפים בצורה אחידה .במיוחד ניתן לציין כי בענף המים הירידה בתעסוקה הינה מזערית ובדומה לכך גם
בענף שירותי בריאות רווחה וסעד ) (HWSהירידה בתעסוקה מועטה.
לעומת זאת ,קיימת השפעה ניכרת יותר בענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת ) (TRCואילו בשלושת הענפים
האחרים קיימת ירידה בתעסוקה אולם ברמה מינורית החל מענף החקלאות ) ,(AFFהמשך בענף מסחר סיטונאי
וקמעונאי ) ,(TRDוכלה בענף התעשייה ).(MNF
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. 2.2.2.2

ניתוח ענפי

בדומה לניתוח שבוצע בצורה השוואתית עבור ששת הענפים ,הסתמכנו על ניתוח הנתונים של השפעת שינוי
האקלים על הענפים השונים בצורת הרצה מחזורית של שינוי בענף במדרג של  12%החל מ  2 -ועד ל  .122 -אולם
השינויים נותחו ברמה ענפית תוך בחינת תוצר ההשפעה :מחיר ,כמות ,צריכה ותעסוקה( .מוצג בתרשימים )51-56
. 2.2.2.2.1

ענף החקלאות

השינוי בענף החקלאות בארבעת הפרמטרים המושפעים מוצג בתרשים מס' .51

תרשים מס'  :21שינוי בענף החקלאות :מחיר ,כמות ,צריכה ותעסוקה בהתאם לשינוי בביטוח
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של עד כ  1.5% -במחיר ,לעומת ירידה של עד כ  5.0% -בכמות וכ -
 1.2%בצריכה .הירידה הבולטת ביותר היא בתעסוקה בענף של עד כ .0.1% -
. 2.2.2.2.2

ענף התעשייה

השינוי בענף התעשייה בארבעת הפרמטרים המושפעים מוצג בתרשים מס ' .55

תרשים מס'  :22שינוי בענף התעשייה :מחיר ,כמות ,צריכה ותעסוקה בהתאם לשינוי בביטוח
מניתוח הנתונים נמצא כי המגמה דומה למגמה הקיימת בענף החקלאות ,אולם ההשפעה במחיר הינה קטנה
יותר עליה של עד כ  ,2.02% -ואילו בשלושת הפרמטרים הנוספים קיימת ירידה בהיקפים דומים של עד כ ,1.2% -
בצריכה ,בכמות ובתעסוקה.
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. 2.2.2.2.2

ענף המים

השינוי בענף המים באר בעת הפרמטרים המושפעים מוצג בתרשים מס' .50

תרשים מס'  :22שינוי בענף המים :מחיר ,כמות ,צריכה ותעסוקה בהתאם לשינוי בביטוח
מניתוח הנתונים נמצא כי המגמה דומה למגמות הקיימות בענפי החקלאות והתעשייה ,אולם ההשפעה בכל -
אחד מארבעת הפרמטרים היא מיזערית .קיימת עליה במחיר של עד  ,0.06%ואילו בשלושת הפרמטרים הנוספים
קיימת ירידה בהיקפים דומים של עד כ  ,2.26% -כאשר הירידה הגדולה יותר היא בצריכה ולאחריה ירידה
בתעסוקה ובכמות.
. 2.2.2.2.2

ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי

השינוי בענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי בארבעת הפרמטרים המושפעים מוצג בתרשים מס' .54

תרשים מס'  :22שינוי בענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי :מחיר ,כמות ,צריכה ותעסוקה בהתאם לשינוי בביטוח
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת מגמה שונה מאשר חמשת הענפים האחרים בהיבט העליה בכמות (לעומת
ירידה בשאר הענפים) .קיימת עליה של כ  1.2% -הן במחיר והן בכמות וירידה של עד כ  5.2% -בתעסוקה ועד כ -
 0%בצריכה.
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. 2.2.2.2.5

ענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת

השינוי בענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת בארבעת הפרמטרים המושפעים מוצג בתרשים מס' .52

תרשים מס'  :25שינוי בענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת :מחיר ,כמות ,צריכה ותעסוקה בהתאם לשינוי בביטוח
מניתוח הנתונים נמצא כי המגמה דומה למגמה הקיימת בענף החקלאות ,אולם ההשפעה בארבעת
הפרמטרים היא משמעותית יותר :עליה במחיר בעד כ  ,4% -ירידה בצריכה בעד כ  ,2% -בכמות עד כ 9.2% -
ובתעסוקה עד כ  .15.2% -נתונים משמעותיים אלו נובעים מהמרכיב המרכזי של הביטוח בתחום התחבורה.
. 2.2.2.2.6

ענ ף שירותי בריאות רווחה וסעד

השינוי בענף שירותי בריאות רווחה וסעד בארבעת הפרמטרים המושפעים מוצג בתרשים מס' .56

תרשים מס'  :26שינוי בענף שירותי בריאות רווחה וסעד :מחיר ,כמות ,צריכה ותעסוקה בהתאם לשינוי בביטוח
מניתוח הנתונים נמצא כי המגמה דומה למגמות הקיימות בענפי החקלאות והתעשיה ,אולם עוצמת
ההשפעה שונה .קיימת עליה במחיר של עד כ  ,1% -ירידה משמעותית בצריכה של עד כ  1.0% -וירידה קלה של עד
כ  2.0% -בכמות ובתעסוקה.
אוניברסיטת חיפה

UNIVERS ITY OF HAIFA

 Mount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone: +972-(0)4-8240083 / 8249069הר ה כרמל חיפה 50913
Internet: http://nrerc.haifa.ac.il E-mail: nrerc@research.haifa.ac.il Fax: + 972-(0) 4-8240059

- 78 -

 . 2.2.2שלב ג'  -ניתוח השפעת השינוי על כלכלת ישראל
הניתוח שבוצע על -מנת לבחון את השפעת שינוי האקלים על כלכלת ישראל הכוללת נבע מהאנליזות שהוצגו
בשלבים א' ו  -ב' לעיל .הניתוח כלל את בחינת השינוי בתוצר הלאומי הגולמי ) (GDPשל מדינת ישראל ,כאשר
נבחן השינוי בהוצאות הביטוח בחמש מדרגות מ  2% -ועד .122%
תוצאות הניתוח מוצגות בתרשים מס' .52

תרשים מס'  :25שינוי בתמ"ג בהתאם לשינוי בביטוח
מניתוח הנתונים נמצא כי עבור עליה של כ  52% -בהוצאות הביטוח ,אשר נבחנה גם בשלבים א' ו  -ב' התוצר
המקומי הגולמי ) (GDPצפוי לרדת בצורה קלה של עד כ  .2.1% -השפעה זו דומה לתוצאות מחקרים דומים שבחנו
את ההשפעה של התמ"ג במדינות אגן הים התיכון.
אולם ,במידה שההשפעה על ענף הביטוח תגדל ההשפעה על התמ"ג צפויה לשינוי משמעותי בהרבה וצפויה
להגיע במצבי הקיצון לירידה של כ  2.9-1.0% -ובכך להשפיע משמעותית על כלכלת ישראל.
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 .5מסקנות
המסקנות המרכזיות מהמחקר הינן במספר תחומים עיקריים.
ראשית ,קיימת מובהקות חיובית של מקדם המודל של הטמפרטורה המקסימאלית והשפעתו על נתוני
הביטוח הכוללים .המסקנה העיקרית היא ששינוי של  1°Cבטמפרטורה המקסימאלית הממוצעת בישראל צפויה
לגרום לעליה של  0.1%בהוצאות ענף הביטוח בישראל .מכיוון שעליית הטמפרטורה הממוצעת בישראל צפויה
לקצב של  2.4-2.1°בעשור ,אזי העלייה בהוצאות הביטוח החל בשנת  5202צפויה לגדול בכ  2-1% -ועד לשנת 5222
צפויה עליה של כ  .9-12% -מסקנה זו מבוססת על מודל נרחב של אמידה אקונומטרית שכולל את המשתנים
התלויים עבור הלוגריתם הטבעי של נתוני הביטוח הכולל ,ביטוח הרכוש וביטוח החיים ברבעון הנוכחי ,ברבעון
הקודם וברבעון שלפניו ואת המשתנים הבלתי -תלויים עבור נתוני הטמפרטורה המקסימאלית והמינימאלית
הממוצעים ,נתוני כמות משקעים ,נתוני כמות ימי גשם הן ברבעון הנוכחי והן ברבעון הקודם ,או ברבעון שלפניו.
בנוסף ,באבחנה בין ביטוח חיים לביטוח רכוש (לא -חיים) נמצאה השפעה מובהקת על ביטוח החיים לעומת
ביטוח לא -חיים .מסקנה זו עולה בקנה אחד עם ממצאי המחקר של  )5222( Epstein & Millsשמצאו כי תופעת
שינוי האקלים מהווה בעיה הן בהיבט ביטוח החיים והן בהיבט ביטוח הרכוש ,אבל ניכר כי תחום ביטוח החיים
מושפע יותר כתוצאה מגודלו וקצב גידולו המהיר וכן כתוצאה מחוסר ההבנה בדבר ההשפעות של שינוי האקלים
על תחום זה .עם זאת ,למרות שלא נמצא השפעה מובהקת על ביטוח לא -חיים ( רכוש) ,צפוי כי במהלך השנים
הקרובות גם תחום ביטוחי זה יושפע ישירות משינוי האקלים ,במיוחד באירועי קיצון ,אשר ישפיעו על הסקטור
הפיננסי בישראל והמשק הישראלי.
יש להדגיש ,כי ההערכה לגבי עליית הטמפרטורה המקסימאלית הממוצעת מבוססת על אנליזת תרחישי
אקלים שבוצעה מול תרחיש  IPCCהנקרא  A1Bומתאים על -פי הנחת המודלים למדינת ישראל .במידה שיתממשו
תרחישים אחרים ההשפעה של ההתחממות על ענף הביטוח תגדל .בנוסף לכך ,לא נמצא במחקר השפעה מו בהקת
של השינוי בכמות המשקעים על ענף הביטוח ,אולם האנליזה מתבססת על תוצאות היסטוריות ויתכן ששינוי
מהותי בכמות המשקעים כפי שצפוי ,המצביע על ירידה של  12-52%בכמות המשקעים יגרום לשינוי במודל
ולהשפעה על ענף הביטוח וכלכלת ישראל .היבט נוסף ,שעשוי להשפיע בעתיד ,אך טרם בא לידי ביטוי עבור מדינת
ישראל ,צפוי לנבוע מ עליה בתדירות ובחומרת השיטפונות ואובדן מים לאורך מישור החוף ,בעקבות עליית מפלס
ים פוטנציאלית של  02ס"מ עד לשנת  .5202אי -לכך ,ניתן להסיק שהמחקר הנוכחי מצביע רק על החסם התחתון
של השפעת שינוי האקלים ובהחלט צפויה השפעה משמעותית ורחבה יותר שנדרש לעקוב אחריה באופן שוטף.
יתר על כן ,באמצעות המודל הכולל של המשק הישראלי על ענפיו השונים ,נתקבלו המסקנות הבאות
בחלוקה לשלושה נושאים:
ההשפעה הישירה של שינוי האקלים והוצאות הביטוח על ענף הביטוח הכולל ומשמעות של השינוי הישיר על ענף
הביטוח והעקיף על הענפים האחרים.
מניתוח הנתונים נמצא כי קיימת השפעה של עליית מחירי הביטוח הצפויה להגיע בשנת  5202ל  .5% -לעומת
זאת ,צפויה ירידה בכמות ותעסוקה של  2.2%כל אחד וירידה משמעותית בצריכה של כ  .5.2% -השפעה זו היא
מיידית ,גם עבור שינוי אקלים מינימלי ,ומתגברת בצורה הדרגתית ומובהקת בהתאם לעוצמת שינוי האקלים.
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תוצאה זו המתבססת על ניתוח של נתונים היסטוריים ,עלולה להיות מקלה ,מכיוון שקיימת טענה מחקרית
ברורה שהמודלים ההיסטוריים של העלויות אינם ישימים ,מכיוון שעוצמת ותדירות האירועים חורגת מהניסיון
ההיסטו רי הקיים .בעקבות כך ,הערכת /דרוג האשראי נדיבה מדי מכיוון שההסתברות לפגיעה בהון הפיננסי
כתוצאה מאסון מוערכת בהערכת -חסר ועל -כן ,המשקיעים עלולים להיחשף לסיכונים בלתי -צפויים וחברות
הביטוח עלולות להיחשף לחוסר יכולות כיסוי של חברות ביטוח המשנה ).(Dlugolecki, 2008
בבחינת ההשפעה העקיפה על ששת ענפים העיקריים הרלוונטיים לביטוח ובהם :ענף חקלאות ,ענף תעשיה,
ענף המים ,ענף מסחר סיטונאי וקמעונאי ,ענף תחבורה אחסנה ותקשורת ,ענף שירותי בריאות רווחה וסעד,
נמצאו מספר מסקנות :ראשית ,צפויה ירידה עקיפה במחירי הביטוח בכל אחד מהם ,כאשר ענפי החקלאות
והמים הם המושפעים פחות .בנוסף ,צפויה ירידה עקיפה בכמות המיוצרת ,אולם הענף המושפע ביותר הוא ענף
המים .כמו כן ,צפויה ירידה עקיפה בצריכה כאשר ההשפעה המשמעותית יותר היא בענף המים ולאחריו ענף
החקלאות .ההשפעה על ענף התעשייה בהיבט הצריכה הפרטית נמצאה כגבוהה יות ר מאשר ההשפעה על ענף
המסחר סיטונאי וקמעונאי ו במגמה הפוכה לממצאים בהיבט הכמות .לבסוף ,בתחום התעסוקה בענף צפויה
ירידה רק בארבעה ענפים מתוך הששה .שני הענפים יוצאי הדופן הינם ענף התעשייה בו קיימת עליה ברורה
בתעסוקה שבאה לידי ביטוי בצורה ברורה .בענף הנוסף ,ענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי ,קיימת עליה פחותה
בהרבה והוא נשאר ברמה כמעט קבועה עם עליה מונוטונית קלה בהתאם למדרג השינוי .בענף שירותי בריאות
רווחה וסעד קיימת מגמה דומה לענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי ,אולם הירידה קלה מאוד בהתאם למדרג
השינוי.
ההשפעה של השינוי של שינוי האקלים והוצאות הביטוח בענפים השונים
המסקנות מבחינת ההשפעה הישירה על ששת הענפים מצביעות על מגמה ברורה של עליית המחיר הענפי בכל
אחד מהם ,כאשר ההשפעה המשמעותית ביותר היא בענף תחבורה ,אחסנה ותקשורת.
לעומת זאת ,בהיבט הכמות המיוצרת ,המסקנה היא שההשפעה משתנה בין הענפים :עבור ענף מסחר
סיטונאי וקמעונאי קיימת עליה בכמות לעומת שאר הענפים בהם המגמה שונה ובמיוחד ירידה כמעט אפסית
בענף המים וירידה מועטה עבור ענף שירותי בריאות רווחה וסעד
המסקנה בהיבט הצריכה הפרטית הינה של ירידה מזערית בענף המים ובשאר הענפים ירידה משמעותית
יותר .בדומה לכך ,בהיבט התעסוקה בענף קיימת ירידה מזערית בענף המים וירידה מועטה בענף שירותי בריאות
רווחה וסעד לעומת שאר הענפים בהם הירידה משמעותית.
ההשפעה של שינוי האקלים כלכלת ישראל בהיבט השינוי בתוצר הלאומי הגולמי ).(GDP
המסקנה היא שקיימת השפעה של שינוי האקלים על כלכלת ישראל בהיבט השינוי בתוצר הלאומי הגולמי
) .(GDPעבור תרחיש של עלית טמפרטורה מקסימאלית סבירה ההשפעה היא בצורה קלה יחסית של עד כ . 2.1% -
השפעה זו דומה לתוצאות מחקרים דומים שבחנו את ההשפעה של התמ"ג במדינות אגן הים התיכון .אולם,
במידה שההשפעה על ענף הביטוח תגדל ההשפעה על התמ"ג צפויה לשינוי משמעותי גדול יותר וצפויה להגיע
במצבי הקיצון לירידה של כ  2.9-1.0% -ובכך להוביל להשפעה משמעותית ביותר על כלכלת ישראל.
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 .6אפשרויות יישום תוצאות העבודה בישראל
תוצאות העבודה המצביעות על השפעה ברורה בענף הביטוח ובענפי המשק הנוספים הנגזרים ממנו וכן
השפעה על כלכלת ישראל מדגישות את הצורך המיידי בפעולה בשני אפיקים עיקריים.
ראשית ,אפיק הצמצום וההפחתה ) (Mitigationשל פליטת גזי החממה והשינוי האקלים הצפוי ברחבי
העולם תוך שיתוף פעולה מרבי עם הגורמים הממשלתיים והציבוריים ברחבי העולם .נדרשת התערבות
רגו לטיבית להפחתת השימוש במקורות אנרגיה הגורמים לפליטה ולהתחממות כדור -הארץ .ענף הביטוח בישראל
יושפע מאסטרטגית ההפחתה בשני מובנים עיקריים ,הן כמשקיעים בשל השינויים המשמעותיים הצפויים
בכלכלה העולמית בכלל ובמשק הישראלי בפרט ,והן כענף האחראי על תחום החיתום אשר יושפע מהמוצרים
והתהליכים החדשים שדורשים אחריות ביטוחית
שנית ,אפיק ההתאמה וההסתגלות ) (Adaptationלשינוי האקלים באמצעות הכנת מוצרי ביטוח ייעודיים
להתאמת ענף הביטוח להתמודדות עם שינוי האקלים הצפוי בעתיד על -מנת למתן את הפגיעה במערכות
האנושיות והטבעיות בישראל .אפיק זה נדרש עקב החשש ש צעדי ההפחתה לא ימנעו את שינויי האקלים וכי
עליית הטמפרטורה תתרחש בסבירות גבוהה .יש להיערך לשימוש בכלי ביטוח מתקדמים המותאמים לתופעת
שינוי האקלים ,תוך חלוקת/שיתוף בסיכונים .הצורך בכך יגדל מכיוון שמגמת שינוי האקלים מתחזקת והמידע
ההיסטורי מאבד מהרלוונטיות שלו .אי -לכך ,ענף הביטוח העולמי והישראלי יידרש לפתח כלים חדשים לצורך
פיזור הסיכון ,תוך עידוד המבוטחים בסיכון להתאמה לסביבה החדשה .מנקודת מבט של מדיניות ציבורית,
נדרשת הנחיה ובקרה הדוקה על -מנת להבטיח רמה מספקת של כיסוי ביטוחי והקצאה הוגנת של הסיכונים.
עקב המורכבות והיקף ההשפעה על ענף הביטוח בישראל ,תידרש שותפות ציבורית -פרטית על -מנת לאפשר
ניהול סיכונים מתאים עבור השווקים השונים כולל פיזור של הסיכון והקטנת השפעתו הצפויה .שותפות זו
מערבת את המבטחים וגופים נוספים (כדוגמת גופי סיוע בינלאומיים) ומאפשרת לשפר את האפקטיביות של
הביטוח באמצעות הגדלת מאגר האנשים המבוטחים .שילוב של טכנולוגיות ופעילויות שונות מקטין בו זמנית הן
את הפגיעות מהפסדי ביטוח כתוצאה מאסונות טבע והן תמיכה בפיתוח בר -קיימא והפחתת פליטות גזי חממה.
באמצעות עקרון זה ניתן לשלב בין התאמה/הפחתה תופעת שינוי האקלים ,הפיתוח הכלכלי וניהול הסיכונים.
בנוסף לתעשיית הביטוח המסחרית קיים צורך באחריות ממשלתית לפעול כגוף ביטוחי במקרים של אירועי
אקלים קיצוניים ועל -מנת לוודא יכולת התאמה מינימאלית לבעלי הכנסות נמוכות.
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 .5המלצות להמשך המחקר
המחקר הנוכחי בוצע ב אופן מקיף ובחן את השפעת שינוי האקלים על ענף הביטוח וכלכלת ישראל בראיה
כוללת .המחקר מצביע על מגמה ברורה של השפעה על ענף הביטוח כתוצאה משינוי האקלים .בהתאם לתוצאות
המחקר ,ניתן להרחיבו להמשך במספר כיוונים.
ראשית ,מומלץ לבצע מחקר המשך אשר יבחן את ההשפעה של שינוי האקלים על הביטוח בענפים מסוימים
כדוגמת :חקלאות ,תיירות ,אנרגיה ועוד .מחקרים דומים בוצעו ברחבי העולם ,אך לא קיים מחקר ייעודי
בתחומים אלו הבוחן את ההשלכות על מדינת ישראל.
מומלץ להתמקד ב  2 -ענפים מרכזיים ולערוך מחקר כלכלי -סביבתי ייעודי בכל -אחד מהם .ראשית ,ענף
החקלאות שבו צפוי מחסור במים זמינים ופגיעה ביבולים ובפריון חיות המשק צפוי להשפעה משמעותית של
שינוי האקלים הגורמת לבצורת ולגלי חום קיצוניים .נתונים ראשוניים לגבי המשמעויות בענף זה ניתן לקבל
מהיקף התביעות בישראל בשנת  5229על נזקי הטבע שנגרמו לענפי החקלאות השונים בלבד שעומד על למעלה מ -
 122מיליון  ,₪אולם נדרש לייצר בסיס נתונים מלא ולנתח את ההשפעה במודל יעודי מלא.
בנוסף ,ענף המים שצפוי להיפגע בצורה ישירה משינויי האקלים הצפויים ,עקב הפחתה משמעותית באגן
ההיקוות של הכנרת בעקבות הפחתה במשקעים .ענף האנרגיה והח שמל בעל הרגישות הגבוהה לאירועי שינוי
אקלים קיצוניים ,ברמת התשתית והטכנולוגיות המתקדמות שלגביהן נתוני ההיסטוריה אינם קיימים ולא
רלוונטיים .ענף הבריאות ,שבו צפויה פגיעה משמעותית באוכלוסיית הקשישים ועליה בחולי בקרב עובדים
החשופים לחום כתוצאה מעלייה בעומסי החום .כמו כן ,צפויה עליה באירועים של מחלות זיהומיות ומחלות
מדבקות .ולבסוף ,ענף התיירות ,שצפוי לפגיעה כתוצאה מתופעת המדבור ומעליית גובה מפלס המים בים -התיכון
שתפגע בפעילות בחופים.
בנוסף לכך ,מומלץ לבצע מחקר בראיה כלכלית לבחינת עלות/תועלת בפיתוח של כלי ביטוח ייעודיים
להתאמה לתופעת שינוי האקלים ,בשיתוף פעולה בינלאומי עם חברות הביטוח הגדולות וחברות ביטוח המשנה.
מחקר זה ימליץ על כלי ביטוח המתאימים לאופי שינוי האקלים הצפוי בישראל ויכול להוות תשתית לשיתוף
פעולה עם מדינות נוספות בעלי מאפיינים גיאוגרפיים ואקלימיים דומים ,כדוגמת מדינות אגן הים התיכון.
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 .9סיכום
ענף הביטוח הינו בעל תפקיד מרכזי במערכות כלכליות מודרניות ומחזיק בנתח שוק נרחב מכלל המשק
הישראלי .שינויי מזג האוויר צפויים לגרום להפסדים שיהוו אתגר לתעשיית הביטוח בישראל .השינויים יגרמו
לנזק לרכוש ציבורי ופרטי ,עלייה במחירי מוצרים ושירותים ולנטל מוגבר על ענף הביטוח .כלומר לשינויים
בהרגלי תצרוכת ואף בתמהיל גורמי הייצור אשר עשויים להביא לשינויים מבניים במשק ,לשינוי בתנאי סחר חוץ
ובסופו של דבר לירידת התמ"ג .נדרשת התמודדות מסודרת עם התרחבות הענף כתוצאה מתשלומי פרמיות
ביטוח כנגד אסונות טבע ועלייה בתביעות ביטוח ,הנובעת מעליה בגובה פני הים ובתדירות אירועי מזג אויר
קיצוניים .כתוצאה מכך ,פרמיית הביטוח עשויה לגדול ואיתה סך ההוצאה של מרבית ענפי הכלכלה על ביטוח.
במחקר זה נבחנו ההשלכות וההשפעות של שינויי האקלים בישראל עד שנת  5202על ענף הביטוח ועל כלכלת
ישראל .המחקר המבוסס על מודלים כלכליים בשימוש בכלי ניתוח מצביע על ההשפעה הצפויה מהשינוי וממליץ
על האופנים בהם ניתן להתמודד עם התופעה.
למיטב ידיעתנו ,המחקר הינו ראשוני וייחודי בתחום ומשלב אמידה אקונומטרית ,מודל  IGEMוניתוח
ההשפעה על כלל המשק הישראלי .הניתוח הכלכלי בוצע באמצעות אמידה אקונומטרית לצורך בחינת ההשפעה
של מדדי שינוי האקלים על ענף הביטוח .תוצאות האמידה שימשו להגדרת השינוי (ערעור) במודל ה IGEM -
ולבחינת ההשלכות על גורמי המודל השונים .על -פי הניתוח ,תיווצר השפעה ריאלית על השווקים הפיננסיים,
שתגרום להשלכות נרחבות על ענפי המשק השונים בהיבט המוניטרי.
תוצאות המחקר מצביעות על ההשפעה המשמעותית הצפויה בענף הביטוח ובכלכלת ישראל עד לשנת 5202
כתוצאה משינוי האקלים ועל מגמת השפעה מתמשכת לעתיד הרחוק יותר וממליצה על מדיניות כלכלית -לאומית
לצו רך התאמת המשק לשינוי האקלים ויצירת מוצרי ביטוח להתמודדות.
הממצאים העיקרים מצביעים על כך ששינוי של  1°Cבטמפרטורה הממוצעת המקסימאלית בישראל צפויה
לגרום לעליה של  0.1%בהוצאות ענף הביטוח בישראל .מכיוון שעליית הטמפרטורה הממוצעת בישראל צפויה
לגדול ב  2.4-2.1° -בעשור ,אזי העלייה בהוצאות הביטוח החל בשנת  5202צפויה לעלות בכ  2-1% -ואילו עד לשנת
 5222עליה זו צפויה לגדול בכ  .9-12% -בהתאם לכך ,צפויה עלייה במחירי הביטוח בשנת  5202בכ  .5% -לעומת
זאת ,צפויה ירידה בענף הביטוח בכמות ותעסוקה של  2.2%כל -אחד וירידה משמעותית בצרי כה של כ .5.2% -
בהיבט ההשפעה על התוצר המקומי הגולמי ) (GDPצפויה ירידה בכ  .2.1% -השפעה זו דומה לתוצאות
מחקרים דומים שבחנו את ההשפעה של התמ"ג במדינות אגן הים התיכון .אולם ,במידה שההשפעה על ענף
הביטוח תגדל ,צפוי שינוי משמעותי יותר על התמ"ג שעלול להגיע במצבי הקיצון לירידה של כ 2.9-1.0% -
מהתמ"ג ובכך להוביל להשפעה משמעותית ביותר על כלכלת ישראל.
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248
3,657
0
5
0
1
1,911

0
40
0
0
180
22
11
58
126
0
899
1,702
3,531
2,291
0
6
203
0
797

49
1,021
0
2
7,577
496
185
2,564
1,010
142
1,918
1,408
1,478
16,800
33
621
93
1,476
4,667

7
6,120
0
2
3,932
442
142
491
1,691
78
19,635
2,282
1,931
6,755
34
48
7
585
1,381

COIL

COAL

0
0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MNF

0
0
0
0
0
0
0
0
681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ELE

10,534
9,402
0
195
122,663
2,399
294
1,149
62,038
0
1,112
2,995
1,120
10,654
37
169
10
273
3,955

WAT

10
2,198
0
3,344
798
370
3
0
22
0
202
371
27
586
37
6
3
33
81

PAD

180
1,673
0
0
19,025
759
99
3,706
346
176
2,738
547
278
3,540
360
231
1,408
362
1,345

EDU

221
543
0
0
1,754
355
76
958
230
48
1,336
51
209
2,153
239
229
172
705
200

CON

14
55
0
0
673
807
125
110
19
0
31
1
16
431
93
2
0
4
134

290
402
0
0
19,942
97
55
85
1,289
0
528
119
322
3,286
0
0
0
10
1,252

HWS

178
314
0
0
10,661
554
163
759
247
22
708
106
571
2,540
0
117
18,400
283
0

TRD

ASR

39
688
0
0
8,801
599
189
743
-60,026
0
4,186
3,554
1,441
11,321
16
55
14
25
2,457

922
76
0
0
5,528
639
202
337
433
0
529
187
376
3,084
13
6
1
500
255

CSS

101
647
0
0
2,484
303
138
520
532
60
1,110
202
383
3,995
18
156
43
3,699
0

IBS

4
111
0
0
1,157
0
5
0
0
5,035
4,733
13,871
0
756
935
78
1,500
109
2,603
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 גורמי ייצור ראשוניים.ב
AFF

Labor
Capital

ROIL

2,465
12,527

TRC

Labor
Capital

13,488
9,870

COIL

3,725
1,747

COAL

0
0

BAN

8,779
11,705

MNF

0
0

ELE

33,599
65,129

INS

BAC

2,651
6,594

35,172
95,002

WAT

2,407
2,985

CON

866
3,497

TRD

8,923
17,613

ASR

24,348
15,517

4,739
2,750

PAD

EDU

HWS

CSS

IBS

14,728
25,554

22,445
15,678

19,117
10,137

7,837
12,727

0
-14,639

 תפוקה.ג
AFF
AFF
ROIL
COIL
COAL
MNF
ELE
WAT
CON
TRD
ASR

26,847
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TRC
TRC
BAN
INS
BAC
PAD
EDU
HWS
CSS
IBS

68,922
0
0
0
0
0
0
0
0

ROIL

COIL

0
25,105
0
0
0
0
0
0
0
0

BAN

0
30,727
0
0
0
0
0
0
0

0
0
42
0
0
0
0
0
0
0

INS

0
0
19,111
0
0
0
0
0
0

COAL

MNF

0
0
0
681
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
327,728
0
0
0
0
0

BAC

PAD

0
0
0
171,715
0
0
0
0
0

0
0
0
0
77,054
0
0
0
0

ELE

0
0
0
0
0
13,482
0
0
0
0

EDU

0
0
0
0
0
47,601
0
0
0

WAT

CON

0
0
0
0
0
0
6,875
0
0
0

TRD

0
0
0
0
0
0
0
54,215
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
13,966
0

CSS

IBS

0
0
0
0
0
0
64,877
0
0

0
0
0
0
0
0
0
34,954
0

0
0
0
0
0
0
0
0
16,259
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,576

HWS
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ASR

 מיסים על היבוא, יבוא,  מיסים.ד

AFF
Hholds
Gov
tm
RoW
SavingsInvestment
Change in
Inventories

Hholds
Gov
tm
RoW
SavingsInvestment
Change in
Inventories

ROIL

COIL

COAL

0
0
0
448 9,978
0
98
511
0
4,816 13,267 11,486
0
0
0
0

0

0

MNF

ELE

0
0
0 13,389
190 21,948
2,687 157,519
0
0
0

0

PAD

WAT

CON

TRD

0
1,063
0
3
0

0
368
0
3
0

0
6,610
0
0
0

0

0

0

EDU

HWS

ASR

0
0
959 2,434
0
0
4,154
0
0
0
0

0

IBS

TRC

BAN

INS

BAC

CSS

0
2,946
0
11,902
0

0
0
76
1,974
0

0
571
0
1,787
0

0
3,286
21
2,629
0

0
0
0
0
0

0
340
0
0
0

0
1,817
0
0
0

0
1,596
0
742
0

0
1,170
0
10,050
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 הוצאות של גורמי יצור ראשוניים.ה

Labor
Hholds
Gov
tm
RoW
SavingsInvestment
Change in
Inventories

Capit al

113520
81832
0
9938
0

191694
16193
0
86507
0

0

0
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 שימושיים סופיים.ו
Hholds
AFF
ROIL
COIL
COAL
MNF
ELE
WAT
CON
TRD
ASR
TRC
BAN
INS
BAC
PAD
EDU
HWS
CSS
IBS

11,831
11,377
0
0
106,795
5,697
4,126
978
5,269
14,613
24,562
3,075
9,139
64,122
305
10,409
11,012
21,841
0

Gov

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,445
74,715
35,757
33,647
6,355
0

tm

RoW

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,103
7,781
4
0
156,820
742
291
0
4,903
2,836
17,663
0
67
30,717
220
44
89
892
6,368

SavingsInvestment

458
0
0
0
40,796
0
0
47,381
0
0
0
0
0
5,494
0
0
0
121
0

Change in
Inventories

150
401
432
4
2,084
0
0
0
0
0
0
0
0
3,589
0
0
0
0
0
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נספח ב' – תיאור המודל
: משתנים.1
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: פרמטרים.5
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:  צורות פונקציונליות בייצור.2

 תנאי רווח בייצור.2

 צורות פונקציונאליות במסחר בינלאומי.2
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 צורות פונקציונליות בסקטור משק הבית.6

 ייצוא והשקעה, צורות פונקציונאליות בצריכה ציבורית.5
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:ביקוש מקומי
:Armington היצע מצרפי
:גורמי ייצור ראשוניים
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נספח ג'  -סיכום אנליזת השפעת שינוי נתוני האקלים על ענף הביטוח
מקרא:







 - LNOverAllInsלוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רבעוניות
 - LNOverAllIns1לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה"כ תביעות ביטוח רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 - LNOverAllIns2לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רבעוניות לפני שני רבעונים )(t-2
 - LNNonLifeלוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות
 - LNNonLife1לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה"כ תביעות ביטוח רכוש רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 - LNLifeלוגריתם טבעי ) (Lnשל סה" כ תביעות ביטוח חיים רבעוניות






 - LNLife1לוגריתם טבעי ) (Lnשל סה"כ תביעות ביטוח ח יים רבעוניות ברבעון הקודם )(t-1
 – MaxTempטמפ רטורה מקסימאלית ממוצעת רבעונית
 – MinTempטמפ רטורה מינימאלית ממוצעת רבעונית
 – Precipitationכמות משקעים ממוצעת רבעונית





 – MaxTemp1טמפ רטורה מקסימאלית ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-1
 – MinTemp1טמפ רטורה מינימאלית ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-1
 – Precipitation1כמות משקעים ממוצעת רבעונית ברבעון הקודם )(t-1
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Case
No.
1A

Dependent

Independent

R
.603

RSquare
.364

ANOVA
(Sig.)
Yes
(F=5.152)

Coefficients
(Sig.)
No

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 MaxTemp1
Q1 Q2 Q3 Q4

1B

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 Q1 Q2 Q3
Q4 MinTemp1

.637

.406

Yes
(F=6.149)

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1

.610

.372

Yes
(F=5.321)

Partially
MinTemp1:
B=0.34; t=1.988
No

1C
1D

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1 MaxTemp1

.610

.372

Yes
(F=4.344)

No

1E

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1 MinTemp1

.646

.417

Yes
(F=5.245)

No

2A

LNNonLife

LNNonLife1 MaxTemp1 Q1
Q2 Q3 Q4

.369

.136

No

2B

LNNonLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4 .332
MinTemp1

.110

No

Partially
MaxTemp1:
B=0.040; t=2.156
No

2C

LNNonLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1

.228

.052

No

No

2D

LNNonLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1 MaxTemp1

.396

.157

No

2E

LNNonLife

.334

.112

No

3A

LNLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1 MinTemp1
LNLife1 MaxTemp1 Q1 Q2
Q3 Q4

Partially
MaxTemp1:
B=0.055; t=
2.338
No

.638

.407

Yes
(F=6.184)

No

3B

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
MinTemp1

.646

.418

Yes
(F=6.453)

No

3C

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1

.658

.433

Yes
(F=6.885)

No

3D

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1 MaxTemp1

.681

.464

Yes
(F=6.346)

No

3E

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1 MinTemp1

.663

.440

Yes
(F=5.753)

No

אוניברסיטת חיפה

UNIVERS ITY OF HAIFA

50913  הר ה כרמל חיפהMount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone: +972-(0)4-8240083 / 8249069
Internet: http://nrerc.haifa.ac.il E-mail: nrerc@research.haifa.ac.il Fax: + 972-(0) 4-8240059

107

Case
No.
4A

Dependent

Independent

R
.679

RSquare
.461

ANOVA
(Sig.)
Yes
(F=7.696)

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 MaxTemp Q1
Q2 Q3 Q4

4B

LNOverAllIns

4C

Coefficients
(Sig.)
Partially
MaxTemp:
B=0.043; t=
2.992
No

LNOverAllIns1 MaxTemp Q1
Q2 Q3 Q4

.622

.387

Yes
(F=5.672)

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation

.612

.374

Yes
(F=5.380)

No

4D

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation MaxTemp

.685

.470

Yes
(F=6.492)

4E

LNOverAllIns

LNOverAllIns1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation MinTemp

.631

.398

Yes
(F=4.853)

Partially
MaxTemp:
B=0.053; t=
2.813
No

5A

LNNonLife

LNNonLife1 MaxTemp Q1 Q2 .284
Q3 Q4

.081

No

No

5B

LNNonLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
MinTemp

.240

.057

No

No

5C

LNNonLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation

.254

.065

No

No

5D

LNNonLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation MaxTemp

.285

.081

No

No

5E

LNNonLife

LNNonLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation MinTemp

.265

.070

No

No

6A

LNLife

LNLife1 MaxTemp Q1 Q2 Q3
Q4

.692

.479

Yes
(F=8.286)

6B

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
MinTemp

.662

.438

Yes
(F=7.004)

Partially
MaxTemp:
B=0.068; t=
2.504
No

6C

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation

.639

.408

Yes
(F=6.209)

No

6D

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation MaxTemp

.715

.511

Yes
(F=7.652)

Partially
MaxTemp:
B=0.106; t=
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Case
No.

Dependent

Independent

R

RSquare

ANOVA
(Sig.)

Coefficients
(Sig.)
3.034
No

6E

LNLife

LNLife1 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation MinTemp

.662

.438

Yes
(F=5.708)

7A

LNOverAllIns

LNOverAllIns1
LNOverAllIns2 MaxTemp Q1
Q2 Q3 Q4

.727

.528

8.017

7B

LNOverAllIns

LNOverAllIns1
LNOverAllIns2 Q1 Q2 Q3 Q4
MaxTemp1

.699

.489

6.860

7C

LNOverAllIns

LNOverAllIns1
LNOverAllIns2 Q1 Q2 Q3 Q4
MaxTemp Precipitation

.727

.529

Yes
(F=6.744)

Partially
MaxTemp:
B=0.038; t=
2.031

7D

LNOverAllIns

LNOverAllIns1
LNOverAllIns2 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1

.711

.505

Yes
(F=7.320)

No

7E

LNOverAllIns

LNOverAllIns1
.725
LNOverAllIns2 Q1 Q2 Q3 Q4
Precipitation1 MinTemp1

.525

Yes
(F=6.634)

No

7F

LNOverAllIns

LNOverAllIns1
.712
LNOverAllIns2 Q1 Q2 Q3 Q4 a
Precipitation1 MaxTemp1

.507

Yes
(F=6.171)

No

Yes
MaxTemp:
B=0.034; t=
2.470
No

אוניברסיטת חיפה

UNIVERS ITY OF HAIFA

50913  הר ה כרמל חיפהMount Carmel, Haifa 31905 , Israel, Phone: +972-(0)4-8240083 / 8249069
Internet: http://nrerc.haifa.ac.il E-mail: nrerc@research.haifa.ac.il Fax: + 972-(0) 4-8240059

109

( של נתוני ענף הביטוחUnit Root) נספח ד' – סיכום אנליזת סטטציונריות
Correlogram תוצאות

.1

 ביטוח כולל.1.1
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 ביטוח רכוש.1.5
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 ביטוח חיים.1.0
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Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test תוצאות

.2

 ביטוח כולל.5.1
)t( ביטוח כולל
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) t-2( ביטוח כולל
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