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 2015ינואר,  22   

 

וח על תאגידי הגז פתחו במתקפת תעמולה כנגד כל שינוי במצב הנוכחי. על הפרק עומדים פרוק מונופול הגז, ופיק

מחירי הגז הטבעי בישראל.  התעמולה הזו מתבססת על חצאי אמת, מילים טעונות, וטיעונים שנשמעים סבירים 

ונקלטים היטב. מטרתה לפגוע ולהשפיע על פעילות הממונה על ההגבלים העסקיים ולמזער את השינויים הנדרשים 

ההחלטות, והכל כדי להגן על רווחי העתק בדרך של השפעה על דעת הקהל, על חברי הכנסת, ובעיקר על מקבלי 

 הצפויים למונופול הגז מתמר ומלוויתן. 

, הם בקשת רחבה.  מטיעונים משפטיים, דרך טיעונים בין השאר בתקשורתהטיעונים של תאגידי הגז שכבר פורסמו, 

הערכים עליהם גדלנו )הסכמים צריך לכבד, סיכון מול סיכוי, הלאמה של נכסים פרטיים(  'מוסריים' הפועלים על מערכת

עודף רגולציה, עלול לפגוע בהשקעות הזרות  , עיכוב של שנים בפיתוח מאגר לוויתןועד טיעונים שמטרתם להפחיד )

נוסף לנתונים ולטיעונים שאינם בישראל(.  טיעונים אלו, המתובלים היטב במילים טעונות כמו הגינות, צדק, הלאמה, ב

רלבנטיים, ואף מוטעים, עלולים לשכנע את האזרח מהשורה. שכל ישר והיכרות עם התחום בארץ ובעולם יראו שהם 

 בחיפושי הגז. ות העתק שהשקיעו השקעת המנטרות הנפוצות היא נשענים על כרעי תרנגולת.  אח

 

 תמצית

השנים האחרונות בהן פותח שדה  6-והפקת נפט וגז בישראל, גם בהיקף ההשקעות השנתי הממוצע בתחום חיפושי 

  תמר, היה נמוך מהיקף ההשקעות השנתי בתחום העסקים הקטנים והבינוניים, ובתחום הון הסיכון.

 בחיפושי הנפט והגז, אלא סכומים מזעריים.  םמכספ ולא השקיעוגדעון תדמור תשובה בניגוד לרושם שנוצר, יצחק 

ל הכסף הושקע ע"י משקיעים קטנים שרכשו יחידות השתתפות בהנפקות של שותפויות הגז דלק הרוב המכריע ש

  שובה ותדמור מנהלים כשותף הכללי שלהן.תש קידוחים, ואבנר

, רמת הסיכון בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל נמוכה מהסיכון בתחום העסקים תמקובלחוכמה הניגוד לב

עד שנת הרבה יותר.  הגבוה במקרה של הצלחה, (reward) תמורההון הסיכון, ואילו ההקטנים והבינוניים, ובתחום 

 מהיקף השקעותיהם הכולל 1.5מהיקף השקעותיהם בסיכון, ופי  30שדה הגז תמר יחזיר למשקיעים בו פי   2020

ות הפעלה , עלוי'תמלוגים' למנהליםלמדינה,  של הרווח לאחר תמלוגים, 10%-המהוון בלפי תזרים המזומנים 

  .ופיתוח, ומיסים

 

 

בדבר היקף ההשקעות העצום אחת הטענות הרווחת בעיתונות ובטלוויזיה והנתמכת על ידי דוברי חברות הגז, היא 

לפני ארבע שהוגש  בסקטור חיפושי הנפט והגז בישראל. "ההשקעות בחיפושים הן אסטרונומיות" צוין בנייר העמדה

דלק נובל אנרג'י,  :תאגידי הגז  .הרווח גם בדיונים הנוכחיים על מונופול הגז, וזה הטיעון לועדת ששינסקישנים 

בקידוחים, מיליארד דולר ב'תמר',  3 -כ 2008מאז סוף  והשקיעקידוחים ואבנר )קבוצת תשובה( וישראמקו אכן 

ים אחרים סקטורלהשוואה אבל יש לבחון השקעות אלו ב . לטיפול ולהובלת הגז תקניםנרת ובמצובפיתוח השדה ב

השקעות ביזמות עסקים קטנים ובינוניים הדומים ואף קטנים מהיקפי ההשקעות בחיפושי נפט וגז למעשה, בשוק. 

 טק בישראל.  -וביזמות היי

 

הרוב הגדול של קידוחים. עלות  10 -קידוחים לחיפושי נפט וגז, ובממוצע שנתי כ 500-קום המדינה נקדחו בארץ כאז מ

היקף ההשקעה השנתית  ,כלומר .מיליון דולר 1-5של  תחוםנעה ב  ,ג אלו שנעשו בישראל, מסויםיבשתי יםקידוח

  .תהנוכחיתחילת המאה עד  מיליון דולר 30עד  20 -הממוצעת בקידוחי נפט וגז הגיעה לכ

 

בהם עלות ההשקעה בכל קידוח יכולה  ,שתנה עם התחלת הקידוחים הימיים העמוקיםהבשנים האחרונות המצב 

אלא שתכיפות קידוחים אלו נמוכה ואינה משנה את תמונת ההשקעה בצורה  ,מיליון דולר 150 עד 100 -כלהגיע ל

http://www.themarker.com/news/1.2522917


 100 -נאמדים בעשור האחרון בכ כולל קידוחים ימיים עמוקים,היקפי ההשקעות השנתיים בחיפושי נפט וגז,  מהותית.

 מיליון דולר לשנה. 150עד 

 3-העומדות על כ, 2009תמר בשש השנים מאז גילוי השדה בשנת  לזה יש להוסיף את ההשקעות בפיתוח שדה הגז

 מיליון דולר לשנה. 500-כלומר כמיליארד דולר 

 

ני הלשכה המרכזית נתופי -עלגבוהה יותר. השקעות השנתית בתחום העסקים הקטנים והבינוניים, לעומת זה, רמת ה

בתי עסק  50,600נפתחו  2011במהלך , ולשנה בממוצע עסקים 44,847 'נולדו' 2011-2005 בשנים, לסטטיסטיקה

ההשקעה הממוצעת בפתיחת  כמו חנויות מכולת, בתי אוכל ופאבים, חנויות הלבשה ועסקי מסחר. קטנים ובינוניים, 

ות השנתי בהקמת העסקים הקטנים והבינוניים החדשים נאמד . סך ההשקעדולר 30,000 -עסק מסוג זה נאמדת בכ

העסקים מיליארד דולר, גבוה מההשקעות השנתיות בחיפושי נפט וגז.  במקרה של 'הצלחה', הרוב הגדול של  1.5 -בכ

ששורדים לא רואים הצלחה מסחררת ולא נותנים לבעליהם תמורה הולמת על שעות העבודה הרבות וההשקעה 

 ה בהם.הכספית שהושקע

  

לפי נתוני טק בישראל רמת ההשקעות השנתית גבוהה הרבה יותר מאשר בחיפושי והפקת גז ונפט. -גם ביזמות היי

סך השקעות הון סיכון , IVC ((Israel Venture Capitalנתוני  ,המבוססים על הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

כאשר מיליארד דולר,  1.8מיליארד דולר, ממוצע שנתי של  12.6 -כ עמד על 2013-2007בשנים בישראל בישראל 

ההשקעות השנתיות בחיפושי ממוצע ת אלו גבוהות בהרבה משקעוה מיליארד דולר. 2.3הושקעו בלבד  2013בשנת 

 נפט וגז. 

 

למרות שיש הבדל עצום בהיקף ההשקעות הנדרש לחיפושי גז ולהקמת עסק עצמאי, ניתן להשוות את ההשקעה 

מבחינת המשקיע הבודד בשני התחומים. ההשקעות הגדולות הנדרשות לחיפושי הגז ולקידוחים מפוזרות בין אלפי 

הרוכשים מניות או יחידות השתתפות.  בארץ פועלות כמה עשרות חברות ושותפויות לחיפושי נפט וגז, מהן  משקיעים

ות.  בהנחה שבכל אחד מתאגידים אלו יש כאלף משקיעים )כולל השקעות חברות ושותפוי 18 בבורסה לני"ערשומות 

משקיעים בסקטור זה, שכל אחד מהם משקיע אלפי  20,000 -דרך קרנות נאמנות, קרנות גמל, פנסיה וביטוח( נקבל כ

ת , ההשקעה של היזמים הפרטיים בהקממשקיעים אלודולרים ספורים בממוצע בחיפושי נפט וגז בכל שנה. לעומת 

עסקים הקטנים והבינוניים נאמדת בעשרות אלפי דולרים,  לא רק שהשקעה בכסף ובזמן של היזמים הפרטיים ה

יזמים אלו  ,גבוהה יותר, יש לה משמעות רבה יותר ביחס לשווי נכסיהם. שכן במקרה של כשלון אלובהקמת עסקים 

 נידונים לעיתים קרובות לעבדות פיננסית עד להחזר חובם. 

 

הסיכון בין היקפי ההשקעות בסקטורים השונים אינה נותנת את התמונה המלאה שכן יש הבדל עצום באופי  ההשוואה

. ההשקעות בהקמת בתחום הנפט והגז לעומת השקעות בהון סיכון ובפתיחת עסקים קטנים ובינוניים ההשקעותשל 

בתי עסק בתחום המזון נסגרים תוך מחשה, להעסקים קטנים ובינוניים, וההשקעות בהון סיכון הן מטבען עתירות סיכון, 

בתחום הנפט והגז , מהמסעדות נסגרות או משנות מתכונת תוך חמש שנים מפתיחתן %70כ־, ושנים בממוצע 1.9

מיליון דולר  150-ר שהושקעו ב'תמר' בשש השנים האחרונות, כמיליארד הדול 3  מתוך התמונה שונה לחלוטין.

, ואילו הרוב (27% -תמר עמדו על כ סיכויי ההצלחה לתגלית גז בקידוח ) בשלב החיפוש שהינו מסוכן יחסיתהושקעו 

מיליארד  40 -מיליארד דולר הושקעו לאחר שהייה ברור שנמצא גז בשווי של כ 2.85-הגדול של ההשקעה בסך של כ

מומנה ע"י הבנקים, ואכן היא וקרוב לגז בתמר. השקעה זו נתפסה כחסרת סיכון  , זמיןולר, ושקיים שוק מקומי גדולד

 רובה ככולה בהלוואות מבנקים.

 

היקף ההשקעות בחיפושי ובהפקת נפט וגז, כולל קידוחים ימיים עמוקים, התמונה העולה מנתונים אלו ברורה למדי: 

פחות מההשקעות , כאשר חלק קטן ממנה היה בסיכון לשנהבממוצע מיליון דולר  700 - 600הגיע בעשור האחרון לכ 

טק -היימההשקעות בהרבה פחות ומיליארד דולר לשנה,  1.5 -כהנאמד בעסקים הקטנים והבינוניים ביזמות בסקטור ה

הצלחה ההחזר  יתרה מזאת, במקרה של.  מיליארד דולר בממוצע לשנה בשבע השנים האחרונות 1.8שעמדו על  

. במקרה עסקים הקטנים והבינונייםבסקטור הלמשקיעים בתחום הגז והנפט גבוהים לאין שיעור מההחזר למשקיעים 

מהיקף  1.5מהיקף השקעותיהם בסיכון, ופי  30שדה למשקיעים בו פי יחזיר ה 2020עד שנת 'תמר', שדה הגז של 

http://www.cbs.gov.il/publications13/1541/pdf/h_print.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1541/pdf/h_print.pdf
http://sba.economy.gov.il/About/Researches/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99/SBA-SmallBusinessReport2013-2014.pdf
http://sba.economy.gov.il/About/Researches/Documents/%d7%93%d7%95%d7%97%20%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa%d7%99/SBA-SmallBusinessReport2013-2014.pdf
http://www.tase.co.il/heb/marketdata/indices/sector/pages/indexcomponents.aspx?Action=6&addTab=7&IndexId=127
http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3570867,00.html


 80%-)העולים בכ למדינה, 'תמלוגים' למנהלים תמלוגים לפי תזרים המזומנים של הרווח לאחר השקעותיהם הכולל

  .10%-עלויות הפעלה ופיתוח, ומיסים, המהוון ב(, 2017החל משנת 

 

 .2013מקור: דוחות ישראמקו לשנת 

יצחק תשובה וגדעון תדמור זכאים לתודה גדולה על שהשכילו והביאו לארץ את נובל אנרג'י, חברה זרה בעלת ידע 

ות ביצוע מהדרגה הראשונה בחיפושי והפקת גז ונפט. אבל תשובה ותדמור לא השקיעו מכספם בחיפושי ויכולטכנולוגי 

הנפט והגז, אלא סכומים מזעריים. הרוב המכריע של הכסף הושקע ע"י משקיעים קטנים שרכשו יחידות השתתפות 

תשובה זה לא מפריע ל.  'ב'תמר 15.6%-בות כל אחת המחזיקבהנפקות של שותפויות הגז דלק קידוחים, ואבנר 

יתכן והוא טוען זאת במסגרת מסע הלחצים של תאגידי הגז, ויתכן לטעון שהוא השקיע מיליארדים בחיפושי הגז. 

 שהוא באמת מאמין בכך, ואז צריך באמת לרחם עליו שכן הוא כעכביש שנתפס בקוריו שלו עצמו. 

 

דלק קידוחים, דמי ניהול תשובה )דלק אנרגיה(  גובה מ כשותף הכללי שלהן.שותפויות אלו שובה ותדמור מנהלים ת

השותפות ממכירת הגז, עד שהמשקיעים האמיתיים בשותפות יקבלו  מהכנסות 3%' בגובה של על הנקראים 'תמלוג

' בגובה על את החזר השקעתם )ללא מכפיל וללא ריבית(. לאחר החזר ההשקעה, תשובה יקבל מדלק קידוחים 'תמלוג

מכירות הגז ההכנסות ממ 12.5%אזכיר שהמדינה מקבלת תמלוגים בגובה של   .השותפות תמהכנסו 13%של 

וקבלו את הרשיון לתמר בחינם, אחרי שבריטיש   2005-השייך לה. אזכיר עוד שדלק קידוחים ואבנר נכנסו לתמונה ב

  לקידוח. 1פרוספקט תמר את מיליון דולר בסקרים סייסמיים וכתבה  15-גז השקיעה למעלה מ

 

 



 מאמר שני: מונופול הגז ומחירי הגז בישראל

    

תאגידי הגז פתחו במתקפת תעמולה כנגד כל שינוי במצב הנוכחי. על הפרק עומדים פרוק מונופול הגז, ופיקוח על 

מחירי הגז הטבעי בישראל.  התעמולה הזו מתבססת על חצאי אמת, מילים טעונות, וטיעונים שנשמעים סבירים 

. מטרתה לפגוע ולהשפיע על פעילות הממונה על ההגבלים העסקיים ולמזער את השינויים הנדרשים ונקלטים היטב

בדרך של השפעה על דעת הקהל, על חברי הכנסת, ובעיקר על מקבלי ההחלטות, והכל כדי להגן על רווחי העתק 

 הצפויים למונופול הגז מתמר ומלוויתן. 

, הם בקשת רחבה.  מטיעונים משפטיים, דרך טיעונים בין השאר בתקשורתהטיעונים של תאגידי הגז שכבר פורסמו, 

'מוסריים' הפועלים על מערכת הערכים עליהם גדלנו )הסכמים צריך לכבד, סיכון מול סיכוי, הלאמה של נכסים פרטיים( 

עודף רגולציה, עלול לפגוע בהשקעות הזרות  , ל שנים בפיתוח מאגר לוויתןעיכוב שועד טיעונים שמטרתם להפחיד )

בישראל(.  טיעונים אלו, המתובלים היטב במילים טעונות כמו הגינות, צדק, הלאמה, בנוסף לנתונים ולטיעונים שאינם 

עולם יראו שהם רלבנטיים, ואף מוטעים, עלולים לשכנע את האזרח מהשורה. שכל ישר והיכרות עם התחום בארץ וב

שאין בעיית מונופול ומחירי גז מונופוליסטיים היא שמפיצים תאגידי הגז ת המנטרות נשענים על כרעי תרנגולת.  אח

  .בארץ

 , כי:2013דלק קידוחים מזהירה בדוח השנתי שלה לשנת חשוב לציין שבעיית המונופול הייתה ידועה לתאגידי הגז. 

אפשרות של חתימת הסדר עם רשות ההגבלים העסקיים חלף טענת רשות "ההערכות דלעיל ביחס למשא ומתן ל

ההגבלים העסקיים על הסדר כובל בקשר למאגר לוויתן,... ואין כל וודאות כי ההסדר יתממש, כולן או חלקו.....ובפרט 

 אין כל ודאות כי המשא ומתן יבשיל לכדי הסדר מחייב"

  

 שותפות תמר כמונופול

הגז הטבעי שהוזרם קבלה גז טבעי משני מקורות: מ'ים תטיס' הישראלי וממצרים, כאשר ישראל  2009בפרוס שנת 

יחידת - MMbtu (דולר ל 4 -3מחירי הגז בארץ נעו בתחום של של ישראל.  מתצרוכת החשמל 40%-ממצרים סיפק כ

עתידיות, את את  בעסקאות, 2004. )דלק ואבנר 'קיבעו' באוקטובר 2008לפי דוחות דלק קידוחים ואבנר לשנת  )גז

 דולר ליחידת גז( 2.47-לשהם יקבלו מחיר הגז 

   

אישר דירקטוריון  2009לדצמבר  24-התגלה שדה הגז בתמר שהוכרז כתגלית מסחרית.  ב 2009בתחילת ינואר 

מכתבי הכוונות  .בפרוייקט תמר לבין השותפים החשמל חברת בין במכתבי כוונות שנחתמוחברת החשמל התקשרות 

 להיות עשויה ואשר לשנה  BCM  2.7 -מ תפחת בכמות שלא חשמל לחברת תמר מפרויקט טבעי גז הם למכירת

חשמל  רתלחב הגז כמות כל תממכיר שנים.ההכנסות עשרה חמש של תקופה  למשך וזאת יותר, גדולה משמעותית

 בפרויקט תמר. מהזכויות -100% ל דולר ביחס מיליארד -9.5 בכ כותהכוונות מער מכתב ל פיע

. 2013תחילת האספקה של הגז הטבעי תוכננה ליולי דולרים ליחידת גז.   4.5-5היקף העסקה שיקף לגז מחיר של 

 .של מאגר תמר התקשרות זו אמורה היתה להיות חוזה העוגן שיאפשר את השגת המימון לפיתוחו

 

 5-ב הופסקה אספקת הגז הטבעי ממצריים עקב סדרת חבלות בצינור שהוביל גז ממצרים לארץ.  2011במהלך 

התרחש הפיצוץ הראשון בצנרת הגז שמובילה ממצרים לישראל, וכעשרה חודשים לאחר מכן, אחרי  2011לפברואר 

, הודיעה חברת הגז הממשלתית של 2012באפריל סדרת פיצוצים נוספים, הופסקה למעשה הזרמת הגז ממצריים. 

. ההודעה סתמה את הגולל על התקוות להזרמה על ביטול הסכם אספקת הגז הטבעי לישראל  (EGAS)מצרים 

  מחודשת של הגז בין המדינות.

 למונופול.  -ות "תמר" לספק הגז היחיד בישראל שותפהפסקת הזרמת הגז ממצרים הפכה בעקבות 

 

. כשבוע אחרי הפיצוץ הראשון בצינור שסיפק גז הטבעי שותפות תמר פעלה מייד לניצול כוחה המונופוליסטי

לשינוי התנאים שעליהם ממצרים, )ולפני הדיונים על אישור חוק ששינסקי בכנסת(, פתחו השותפים ב'תמר' במהלך 

. השותפות שיגרה מכתב לחברת החשמל  ובו בקשה לקיום דיון בתנאי סיכמו למכירת הגז מהמאגר לחברת החשמל

אחרי מספר שבועות התברר כי השותפות דורשות  .עסקת הגז שעליה סיכמו הצדדים באופן עקרוני כשנה קודם לכן

 דולר ליחידת גז,  6.5-6דולר ליחידת גז, ל  4.5 -4וכם בהסכם העקרונות מ לייקר את מחיר הגז שעליו ס
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 על שנילמעשה על כל אספקת הגז לישראל, וכיום, נובל אנרג'י, וקבוצת דלק )דלק קידוחים ואבנר( שולטים 

  .מרזרבות הגז בארץ 80%תמר ולוויתן עם מעל  מאגרי הגז העיקריים של ישראל,

 

השותפות במאגר הגז "תמר" כבעלות הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, על  , הכריז2012בנובמבר 

. השותפות דלק קידוחים, אבנר חיפושי גז, נובל 2013החל ממחצית שנת  מונופולין בתחום אספקת הגז הטבעי

  ראמקו ודור חיפושי גז יוכרזו כבעלות מונופולין יחד ולחוד.אנרג'י, יש

המשמעות של היות השותפות בתמר מונופול כל אחת בפני עצמה היא שהאיסורים וההוראות שחלים על בעל 

מונופולין מכוח החוק חלים גם על כל שותפה, במסגרת פעילותה גם במאגרי גז אחרים מ"תמר", דוגמת לוויתן או 

 שמשון.

  

ל פי חוק ההגבלים העסקיים קיימים איסורים מיוחדים החלים על בעל מונופולין, והממונה יכול לתת לבעל מונופולין ע

הוראות שיש בהן כדי למנוע פגיעה בתחרות או בציבור. בפרט, ישנו איסור בחוק על בעל מונופולין לנצל את מעמדו 

בין היתר באמצעות קביעת מחיר מופרז או מחיר טורפני,  לרעה באופן שעלול להפחית את התחרות או לפגוע בציבור,

אפליה בין לקוחות, או התניה בתנאים לא מקובלים. חל גם איסור על סירוב בלתי סביר לספק את המוצר. בין היתר, 

ניתן לתקוף התנהגות של מונופול העלולה לחסום כניסה של ספקים מתחרים לשוק, או לדחוק אותם מן השוק, או 

 בתחרות בין לקוחותיו העסקיים של המונופול.לפגוע 

 

א אם ל, עם דנה טבצ'ניק במאמר 2012 -, ובלמנוע מונופול בשוק הגז הטבעיבמאמר  2011-על מונופול הגז כתבתי ב

רותם כתב בסוף .  ד"ר זאב 2014בכנסת בדצמבר . ודברתי בכנס הגז תשלמו על כך ביוקר -תכריזו על תמר כמונופול 

פורסם  2015בתחילת ינואר , ומחיר מוסכם, ואם לא פיקוח או הלאמה -הפתרון לגז מאמר בכותרת  2014דצמבר 

כלומר, לאלץ את  - , בו הוא מציע "בשלב הראשון...לפצל את חברת הגזפרופ' יעקב עמיהוד על מונופול הגזמאמר של 

הבעלים לפרק את הבעלות המשותפת ולמכור חלק מהמאגרים. אפשר לצפות שלאחר זמן, מאגרי הגז ליד קפריסין 

יגבירו את התחרות באזור וירסנו את המחירים, ויש סיכוי שיתגלו מאגרים נוספים בשטח ישראל. אם הפיצול לא ישיג 

 ".דרקוניים יותראת מטרתו, תמיד אפשר יהיה להשתמש באמצעים 

 

 הסכם אספקת הגז שחתם מונופול הגז עם חברת החשמל.

. הסכם הרכש כולל אספקת הסכם אספקת הגז עם שותפות תמרחתמה הנהלת חברת החשמל על  2012ליולי  22 -ב

ולאחר מכם אספקה של כמות  2018ועד אמצע  2013מיליארד מ"ק גז טבעי מאמצע  3.5של כמות מינימאלית 

דולר )לא  5.04  ( הבסיסית נקבע עלMMBTU. מחיר יחידת גז )2028מיליארד מ"ק לשנה עד  2.5מינימאלית של 

ד תחילת הזרמת עודכן למועשדולר  5.5 -אולם בפועל המחיר ההתחלתי היה גבוה יותר ועמד על ככולל הצמדות(, 

וצמד למדד המחירים המיליארד דולר כאשר מחיר יחידת הגז  16עד  10-. עלות העסקה נאמדת ב2013הגז באמצע 

 האמריקאי.

 

צריכת גז, יש השפעה ב גמישותו, Take or Pay (TOP) -או שלם'  למחיר הגז ולתנאי החוזה כמו התחייבות 'קח

 הגז בישראל. אפשרות שתיווצר תחרות בשוקה משמעותית על

'קח או שלם' משמעותו שצרכן הגז או שלוקח את כמות הגז שהוסכמה, או שהוא משלם קנס, הקטן במעט ממחיר הגז 

מקובלים בתעשיית הגז אבל בתחומים אחרים אינם מקובלים, ונדחים ע"י בתי המשפט   TOPעליו הוסכם.  הסכמי 

 כקנסות שאינם תואמים בהכרח את הנזק שנגרם לספק.  

 

, כפי הידרדרו תנאי החוזים לאספקת גז טבעי לרעת הלקוחות 2009 -מאז מכתבי הכוונות עם חברת החשמל ב

 . 2012ליולי  22 -שרואים בהסכם אספקת הגז שהנהלת חברת החשמל חתמה  עם שותפות תמר ב

הערכת  לכ הרבה מעל היו: המחירים בהסכם אספקת הגז לחברת החשמל מצאה כי 2012עבודה שנעשתה בשנת 

התוצאה היא שפתיחת לתנאי שוק.  ואינה קשורה פרקטיקה בינלאומיתאינה תואמת את ה סבירה, כי ההצמדה עלות

 ישלוט בשוק.  גז בתנאים כאלה מאחר ומונופול תהיה קשהלתחרות הגז  שוק

ראלית על פי הדוח של סרג'יו אסקארי, לשעבר יו"ר רשות החשמל והגז של איטליה, עבור רשות החשמל היש

 :2014מדצמבר 
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 דולר ליחידת  5.04דולר ליחידת גז, עלה למחיר בסיסי של  4-4.5עמד על מכתבי הכוונות ש תנאימחיר החשמל ב

דולר ליחידת גז  5.9 - 5.85( הביא להאמרתו לרמה של  1%+  )מדד אמריקאי  ואולם מנגנון ההצמדה שנבחר גז. 

 .2014במהלך 

 תנאי ה-Take or Pay (TOPבמכת )ואילו בהסכם שנחתם עם 40-50%היה ברמה של  2009-ב הכוונות ב .

 במשק הגז. , דבר שמונע למעשה תחרות60-80% עומד על Take or Pay-, ה2012-חברת החשמל ב

TOP יכול לצרוך  לא שהשוק שכן ייתכן, גז עוד יותר את עלויות עשויי להגביר בודדיצרן חשמל פרטי  לכל גבוה

 את חוסר איזון לנצל , אבל יהייה חייב לשלם עבורם.  בנוסף, מפיקי הגז יכוליםTOP-ב לותכלוהגז ה את כמויות

 בכללותו.  בשוק חוסר איזון שאין אף על פיגז  כל צרכן של

  בטיוטה ההסכם, שלא נחתמה, שנקראתLOI בין חברת חשמל לבין שותפי "תמר" היה מנגנון הצמדה ומנגנון ,

 75%לאספקת נפט, בהצמדה של כמעט  ים ההיסטוריים של חברת חשמל קביעת מחיר הדומים לכל ההסכמ

 לנפט או תוצרי זיקוק שלו.  

 

  1%+  למדד אמריקאי  שונה מהצמדה למחירי הדלקים, והוא הצמדהבהסכם שנחתם מנגנון ההצמדה שנבחר 

 (.2012ביולי  4מישיבת ועדת הכלכלה,   906פרוטוקול מס' ) בשמונה השנים הראשונות.

מדד מחירים  –השאלה אם לבחור בנפט או למשל במדד ינוי זה נובע ככל הנראה מדרישת אנשי משרד האוצר. "ש

דולר, אחר  150-לצרכן ישראלי, אמריקני....היא שאלה אם אתה רוצה להיות במדד מאוד וולטילי, כזה שיכול לעלות ל

ה ממשהו בעירק וכו'........כשאתה מדבר כתוצא 200-כתוצאה ממשהו באיראן, אחר כך לעלות ל 110-כך לרדת ל

בחשמל, אחר כך ירידה של  10%למשל על צרכנים, אז כן יכול להיות לך רצון לא לראות בשנה מסוימת עלייה של 

. זה לא דבר תמיד טוב לצרכני החשמל, גם אם בסוף התוצאה 7%אחר כך ירידה של  12%, אחר כך עלייה של 5%

שנה, והמחיר הוא אותה עלייה, יש הבדל גדול בין עלייה  15משווה מקום היום לעוד היא אותה תוצאה. גם אם אתה 

שאול מרידור בישיבת ועדת שהיא מדודה, מתונה וקשורה לאיכות החיים למשל. המדד משקף בסוף איכות חיים." )

 ( 2012ליולי  4-הכלכלה ב

 

הרי  מדי שנה., והוא עולה צמוד למדד המחירים האמריקאיעם חברת החשמל הסכם שנחתם בעוד שמחיר הגז ב

 וכולל "מחיר ברנט מסוג נפט למחירי חבית ברובו מוצמד האספקה לירדן ולמצרים  בהסכם שנקבע הגז מחירש

יתכן מאוד תלוי ב'מחיר הרצפה', שכיום מחיר הגז לחברת החשמל גבוה מהמחיר בו תמר תמכור גז  .רצפה"

  ולמצרים. לירדן

 

נופל  הסיכון כל, שלמרות שמחירי הגז בארץ גבוהים מדיוצאה של הסכם אספקת הגז עם חברת החשמל היא הת

 צרכנים. ה על

 כמותי באמצעות מנגנון ה סיכוןנושאים ב צרכנים, הבעולם חוזי אספקת הגז ברובTake or Payספקים, ואילו ה 

האמריקאי,  למדד המחירים לצרכן ההצמדה בישראלבאמצעות הצמדה למחירי השוק.   סיכון המחירנושאים ב

 הגז, שכן אין כל התייחסות לתנאי השוק.   למונופול סיכון המחיראת  מבטלת הרצפה מחירי בתוספת

 לרמות של  את המחיר שתביא, הצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי מחירי הגז לאספקה בארץ צמודים רוב

 לתנאי השוק. ללא קשר, 2020בשנת  (MMBtu / $דולר ליחידת גז ) 7-8

 של המחיר  הסעיפים המאפשרים דיון מחדשPrice re-opening clauses  של חברת חשמל לחוזה מוגבלים ,

 הוסרה. המחיר תקרת אספקה. ובנוסף תחילת שנים לאחר 11-ו  8מדי, והם לתאריכים רחוקים 

 משמעותית. כל  היא מחירי החשמלעל  גזמחירי ה ההשפעה של, בגזישתמשו  החדשות תחנות הכח מכיוון שכל

צרכני  שישולם על ידי מליארד ש"ח 1.1-כ תביא לעליה של  (MMBtuבמחירי הגז  ליחידת גז ) עליה של דולר

 החשמל.

 הרשות לחשמל הציבורית, כי שלהם העומס ולעקומת שלהם לחוזי הגזלמעשה  אדישים יצרני החשמל הפרטיים 

 הגז.  עלויות החוזה שלהם עם ספקי אתמכסה 



 מאמר שלישי:  מחירי הגז בישראל

    

 מחירי הגז הטבעי בישראל גבוהים בהשוואה למחירי גז במדינות מייצאות

דולר ליחידת גז  2.47עד התחלת אספקת הגז מתמר, דלק קידוחים ואבנר )קבוצת תשובה( הסתפקו במחיר של 

 דולר ליחידת גז.  5.85 -מחירי הגז כיום, המופק ממאגר תמר, עומד על כמשדה ים תטיס. 

גם בהתחשב בהשקעות הנמוכות ובעלויות הנמוכות של הפקת הגז מים תטיס, וברמת המיסוי הנמוכה מאוד שהיתה 

 אז, אין הצדקה להכפלת המחיר ויותר מכך. 

'(, תמרמ' 28.75% )המחזיקה בשנמסרו ע"י ישראמקו ממאגר תמר, עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה 

.  נתונים אלו )בהתאמה( דולר ליחידת תפוקה 0.42-, ו0.58, 0.52: הן 2014של  והשלישי ,השני ,הראשון רבעוןל

 נציין ששדה הגז תמר גדול פי עשר מים תטיס.   נמסרו בדיווח תקופתי לבורסה בת"א. 

 2014ישראמקו, דוחות לשלשת הרבעונים הראשונים של  מקור:

היו שונות מאלו שנמסרו ע"י לבורסה, ע"י דלק קידוחים השותפה ב'תמר' שדווחו למרבה הפלא עלויות ההפקה 

בתמר  15.625%ישראמקו . עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה שנמסרו ע"י דלק קידוחים שיש לה 

דולר ליחידת תפוקה )בהתאמה(. עלויות אלו  0.5-, ו0.7, 0.6היו  הן  2014לרבעון הראשון השני והשלישי של 

 מאלו שישראמקו מסרה. 20% -בכ גבוהות

 



 
 2014, דוחות לשלשת הרבעונים הראשונים של דלק קידוחים מקור:

 

 הרבה מעל היומחירי הגז בהסכם לאספקת גז טבעי מתמר לחברת החשמל   מצאה כי 2012עבודה שנעשתה בשנת 

לתנאי שוק. התוצאה היא  ואינה קשורה פרקטיקה בינלאומיתאינה תואמת את ה סבירה, ההצמדה הערכת עלות כל

 ישלוט בשוק.  גז בתנאים כאלה מאחר ומונופול תהיה קשהלתחרות הגז  שפתיחת שוק

 

 מחירה  Dallas, Texas USA -ב Southern Methodist University -מ חוות דעת של פרופ' גיימס סמיתלפי 

 דולר 2.47 הוא בשוק הישראלי מערב, למכירה-משדה תמר ומשדה תמר דרום טבעי המופק גז הוגן שלוה ממוצעה

 באופן מלא בגין יפוצה את המחיר הזה מקבלגז ה . מפיק(MMBTU -תרמיות בריטיות יחידות  מיליוןליחידת גז )

כולל , הוא את העלויות לא רק יכסה הפיצוי. ישראליים וחותואספקת הגז ללק, פיתוח, של חיפושיםהעלויות הכלכליות 

 הוראות המסנקח בחשבון גם את  אם.  הגז הטבעימפיקי על ידי  ולסיכון שנלקח להון המושקע תחרותית תמורה גם

 . הפער בין(BTUליחידת גז )מיליון  $ 2.34 -, כנמוך עוד יותר הממוצע יהיההמחיר   שדה תמר, החלות על מיוחדותה

, לדוגמא. מוגזם המחיר הוא המידה שבה בישראל מודד את לגז טבעי ששולם בפועל, והמחיר ליחידת גז $ 2.47

 עודף,. הסכום הליחידת גז $ 3.03 עודף של נטל מטיל ליחידת גז טבעי $ 5.50 לשלם שמחייב את לקוחות חוזה

העודף היא יציבה ובעלת רגישות , רמת כןיתר על . הוא גדול, ומשמעותי מבחינה כלכלית, התחרותימהמחיר  123%

 רחב של על פני טווח נערךש ניתוח רגישות. מניתוח פיננסיבבסיס ה ובהנחות בעובדות לשינויים נמוכה ביחס

ובתרחישים  ליחידת גז,  $ 3.00 מעליעלה  לא המוערך המחיר התחרותי מציאותי בכל תרחיש עולה כי פרמטרים

 לעיל. דולר ליחידת גז  שדווח 2.47של   יפחת מהערךהמחיר  רבים

http://www.shelly.org.il/sites/default/files/smith_report.pdf


, לשעבר יו"ר רשות החשמל והגז של איטליה, עבור רשות החשמל הישראלית, חוות הדעת של סרג'יו אסקארילפי 

, 23%–ר הגז תמר תגיע למחיר הגז הטבעי בישראל כפול ממחירו בשוק תחרותי. התשואה שרושמים בעלי מאג

מבלי לפגוע  25%–כפולה מהתשואה הממוצעת בעולם קידוחי הגז וניתן להוזיל את הגז הנמכר בישראל באופן מיידי ב

מיליארד שקל מיותרים שיגבה מונופול הגז  50-בכדאיות הכלכלית של מיזמי הקידוחים. בכך יהיה ניתן לחסוך כ

 . 2030מהציבור הישראלי עד 

 

המורה שמחירי הגז הטבעי בישראל הם מהגבוהים   International Gas Union -צרף גרף שמקורו באסקארי מ

 במדינות שיש להן אספקה עצמית של גז והמייצאות גז.  

 
  

מחיר הגז חוות הדעת של אסקארי מהווה בעייה רצינית לשותפים במונופול הגז בישראל. מומחה עולמי רציני קובע  ש

שההשואה פקע, ומגלה את ערוות המונופול ברבים.  מיד נקראו הגייסות אל הדגל ועלתה הטענה מוהטבעי בישראל 

תאגידי הגז אינם מדינות בהן קיים סבסוד חריף של מחיר הגז. אינה רלבנטית שכן היא כוללת שסיפק אסקארי 

י הגז בישראל למחירי הגז ונשווה את מחיר אלוגם אם נקבל טענות אבל מספקים סימוכין ולא נתונים לטענות אלו. 

 זילנד נמצא שהמחירים בישראל הם מהגבוהים במדינות אלו. -בארה"ב, אוסטרליה, נורבגיה, וניו

נובל אנרג'י, -היה אחראי לחלוקת רישיונות הקידוח לדלקשרשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי, ואלכסנדר וגם 

, "קבוצת המדינות שנבחרו להשוואת מחירי רשבסקיולטענת ו .מצטרף למתקפה נגד אסקאריהגז  ולהיווצרות מונופול

נכון להשוות מחירים ומצב תחרות של משקי גז טבעי  לא........הגז הטבעי לא מייצגת את המצב בשוק הגז העולמי

  ."אשר נמצאים בשלבי פיתוח שונים מבחינת תשתיות אספקה, בשלות ויתירות ללא הסתכלות מעמיקה ומקצועית

 .  ללא הסתכלות מעמיקה ומקצועיתלקרוא ולא להאמין. וורשבסקי טוען שאסקארי כתב את חוות הדעת  שלו 

כמו שלבי פיתוח מבחינת תשתיות אספקה, בשלות ויתירות נמצאים באותם משקי גז טבעי  מכיון שאין מדינות בהן

 ישראל, המסקנה המתבקשת מדברי וורשבסקי היא שאת מחירי הגז בישראל צריך להשוות רק למחירי הגז בישראל. 

http://www.themarker.com/dynamo/1.2516025
http://www.tashtiot.co.il/2015/01/05/%D7%92%D7%96-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99-944/
http://www.themarker.com/dynamo/1.2530942


נשמע משונה.  בעי ט שיש להן אספקה עצמית של גז והמייצאות גזבמדינות למחירי הגז הטבעי סיפור הסובסידיות 

במדינות אלו, ובישראל, מחירי הגז הטבעי גבוהים בהרבה מעלות הפקת הגז )בישראל פי עשר ויותר( כולל החזרי 

 בלוף. -הסובסידיות הן רעיוניות, וירטואליות מעין סובסידיהבמצב זה, ההשקעות ורווח נורמטיבי. 

 .(מאמר נפרדבלוף, כמו אלו בשווקי הגז הטבעי, ב-יותאו סובסיד רעיוניות)על סובסידיות ריאליות וסובסידיות 

 

בסיכום, מחירי הגז בישראל משקפים את כוחו של מונופול הגז והם גבוהים בעשרות אחוזים מהמחיר שהיה נקבע 

 בשוק תחרותי. 

 

 

 מאמר רביעי:  הגלוי והנסתר בהקפאת ההשקעות בפרוייקט ייצוא הגז.  

  

נוי במונופול הגז, ונגד אפשרות פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל, הודיעה במסגרת המאבק  שלה  כנגד כל שי

.  מדובר בהקפאת רכישת ציוד ושכירת כוח אדם מקפיאה את ההשקעות בפרויקט יצוא הגז למצריםנובל אנרג'י שהיא 

עד ליישם את הסכם ההבנות ששותפות הגז תמר חתמה מול יוניון פנוסה הספרדית. ההחלטה התקבלה בעקבות שנו

 מה שנובל מכנה: "שינויי רגולציה תכופים ולא יציבים" בישראל.  

 

, התקבלה שמשמעותה ביטול הסכם הבנות בהיקף כספי עצוםיתכן שזו הסיבה אבל סביר יותר שהחלטה כזו, 

 ים לחלוטין, ובאותה הזדמנות אפשר לתלות את הסיבה ברגולטורים בישראל.משיקולים אחר

 

מספרד, לאספקת  יוניון פנוסהמכתב כוונות עם חתמו נובל אנרג'י ושותפיה בשדה הגז תמר על  2014בתחילת מאי 

טבעי מתמר למתקני ההנזלה של יוניון פנוסה במצרים. ההסכם הינו אחד מהסכמי ייצוא הגז הגדולים מישראל.  גז 

שנה בהיקף  15מנפח המאגר כולו לאורך  %25-(,  קרוב לTCFטריליון רגל מעוקב גז ) 2.5 -מדובר במכירה של כ

דולרים לאלף רגל מעוקב גז טבעי )'יחידת  6.50 -מחיר הגז בהסכם מערך בכמיליארד דולר.  20-כספי משוער של כ

 .2017-אספקת הגז תוכננה לגז'(, וצמוד למחיר נפט גולמי מסוג ברנט. 

דולר לחבית. עקב ירידת מחירי הנפט מאז יוני  108 -מחירי הנפט מסוג ברנט עמדו במועד חתימת ההסכם על כ

ת. כלומר, מחיר המכירה של גז ליוניון פנוסה צריך דולר לחבי 50-, מחיר נפט מסוג ברנט עומד כיום על פחות מ2014

רמת מחירים כזו עשויה לערער על דולר ליחידת גז, אלא אם יש מחיר רצפה בהסכם.   3-3.5להיות כיום בתחום של 

שכן תארו מה יקרה אם וכאשר יתברר ההסכמים האחרים ובעיקר על הסכם אספקת הגז לחברת החשמל. 

 אחוז מהמחיר בו היא מוכרת גז לחברת החשמל. 40%-50% -צוא במחיר הנמוך בששותפות תמר מוכרת גז ליי

 

את  בחדותחתך לאחרונה  דולר לחבית נפט אינו בהכרח סוף ירידת מחירי הנפט והגז.  גולדמן זאקס 50מחיר של 

בשלושה בתוך  לחבית דולר  41 -ירדו לכ . ומעריך שמחירי הנפט בארה"ב2015למחירי הנפט בשנת  שלו התחזית

 בשישה חודשים. לחבית דולר 39 -ול חודשים

 

הפתיע  באסיה LNG -, הביקוש ללפי וודמקנזילא רק מחירי הנפט ירדו. גם מחירי הגז הטבעי בעולם ירדו בתלילות. 

המבוסס  בשוק והביקוש לא עלה כפי שהיה צפוי, סין כמו, המתעורריםבשווקים  ביקוש. המהצפוי היה נמוך בהרבהו

מפפואה כמו  חדשה אספקהלא רק שהביקוש לגז טבעי נוזלי ירד, גם ההיצע עלה. ירד במידה ניכרת.  קוריאני הדרום

 מהתחייבויות מוכרים בשוק חלק צרכנים גדולים מיפן, דרום קוריאה, וסין, במקבילנכנסה לשוק.  (PNGגיניאה )-ניו

. מצב זה של עודף לעודפים בהיצע הגז הטבעי בשוק העולמיגם הם  תורמים, וLNGארוכות הטווח שלהם לרכישת 

בשנה שנחתכו בחצי  באסיה תרסקות מחירי הגז הטבעיותפוקה עולה, הביא לה בשל האטה בביקושים מאסיה היצע

 דולר ליחידת גז כיום. 10 -לפחות מ 2014( בפברואר mmbtu)גז  יחידתל דולר 20 של מעל  האחרונה, משיא

 

נובל אנרג'י עומדת בפני מצב קשה בעולם ובארץ. בתנאי שוק של מחירי נפט וגז שנחתכו בחצי ותחזית גרועה לשנה 

י לייצוא גז מתמר במחירים 'טובים'. גרוע מזה, ייצוא גז מתמר במחירים הנמוכים בצורה משמעותית הבאה, אין סיכו

מהמחירים בהם נמכר גז בישראל, תביא להתעוררות ציבורית ולדרישה להורדת מחירי הגז לחברת החשמל ולצרכנים 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3649899,00.html
http://investors.nobleenergyinc.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=845382
http://www.woodmac.com/public/media-centre/12525751
http://www.reuters.com/article/2014/12/30/us-usa-lng-excelerate-idUSKBN0K81CP20141230


הקפיא ההשקעות של פרויקט יצוא המקומים. זו ככל הנראה הסיבה האמיתית להודעה של נובל אנרג'י על החלטתה ל

    הגז למצרים.

נראה לי שנובל ושותפיה מנסים לשנות את תנאי העיסקה עם יוניון פנוסה, או לצאת מהתחייבותיהם ליוניון פנוסה. 

ולציה תכופים ולא יציבים" בהזדמנות זו אפשר לתלות את 'האשמה' בביטול ההסכם על מה שהם מכנים "שינויי רג

מהלכים עלינו אימים, מנסים לשדר כאילו  בישראל, ולהפעיל לחץ על הפוליטיקאים ומקבלי ההחלטות בישראל.

מחזיקים את הסכמי הייצוא כבני ערובה.  אסור לוותר בנושא זה. אני מאוד מקווה שהממשלה תלך בעקבות הצעות 

ציבורית המאוד רחבה להם זכו, ותאמר שהוא מאמצת את ההמלצות דיוויד גילה ואבי ליכט ובעקבות התמיכה ה

 שלהם כמות שהן ולא תזוז מהן במילימטר.

 

 

  בלוף, בגז הטבעי.-מאמר חמישי: על סובסידיות ריאליות וסובסידיות רעיוניות או סובסידיות

 

די הממשלה לספק המוצר או , תשלום המועבר על יאנו רואים בסובסידיה כמו סובסידיה ללחם או לתחבורה הציבורית

  מחיר שהוא נמוך מעלויות הייצור והשיווק כולל רווח נורמטיבי.השירות בגין מחיר מכירה שנקבע ע"י הממשלה, 

 הממשלה מעניקה את הסובסידיה משום שהיא רואה בכך עניין ציבורי.

 

גז טבעי.  במדינות אלו, ובישראל,  זה אינו המצב כאשר מדברים על סובסידיות למחירי הגז הטבעי במדינות המייצאות

מחירי הגז הטבעי גבוהים בהרבה מעלות הפקת הגז )בישראל פי עשר ויותר( כולל החזרי ההשקעות ורווח נורמטיבי. 

 בלוף. -זה שימוש נלוז במונח סובסידיה, כאן הסובסידיות הן רעיוניות, וירטואליות מעין סובסידיה

 

החליטה על הגדרה שלה.  צוות של  G-20ום האנרגיה וכל מדינה ב אין הגדרה מוסכמת לסובסידיות בתח

IEA,OECD   הדוח המשותף שלהם בנושא הסובסידיות באנרגיהוהבנק העולמי הגדיר לענין  

 לגז )אנרגיה( ככל פעולה ממשלתית שמורידה את מחיר המשולם ע"י צרכני הגז.   את הסובסידיות

  

שיש להן אספקה עצמית של גז אלא שיש בעייה מהותית בקביעה שהמחיר המשולם ע"י צרכני הגז במדינות 

ים בהרבה טבעי 'הורד' ע"י פעולה ממשלתית.  שהרי במדינות אלו, ובישראל, מחירי הגז הטבעי גבוה והמייצאות גז

מעלות הפקת הגז )בישראל פי עשר ויותר( כולל החזרי ההשקעות ורווח נורמטיבי. הפתרון שמציעים הכלכלנים 

 .The price-gap approach לדילמה זו הוא גישת פער המחיר

 

 .The price-gap approach כמדד לסובסידיה  פער המחיר

 שיטה זו משווה בתחום הגז הטבעי.  סובסידיות לכימות מיושמתה הנפוצה ביותר המתודולוגיההיא  גישת פער המחיר

 שלהמלאה  עלותל מתאימיםה התייחסות מחיריל על ידי צרכנים ששולמו של משתמשי הקצהממוצעים  מחירים

 אספקת הגז. 

 יצוא מתואם, מחיר הגז הטבעי במסוף הגז הבינלאומימחיר  עלמתבססים  ההתייחסות מחירי ,למדינות המייצאות גז

international hub של בתוספת העלות, וההובלה והביטוח בניכוי עלות, באיכות להבדלים מתואם, הקרוב ביותר 

 .בשוק לפי שער החליפין ארה"ב לדולרמומרות  התוצאות. לצרכי השוואה בינלאומית, ומע"מ פנימית, שיווקהפצה 

 

 . מעיד על קיום סובסידיהו ההתייחסות למשתמש הסופי למחיר מחירהההפרש בין  הואפער המחירים 

 אךהמייצאות גז טבעי מעיד על קיום סובסידיה, שכן במדינות פער המחירים חשוב לשים לב לסיומת המשפט הזה, ש

אין כאן סובסידיות במובן   .implicit -משתמעות הן  הסובסידיותממחיר הייצוא,  גובות עליו בשוק המקומי פחותה

כל עוד  ישירה תקציבית ואין כלל השפעה לספק הגז, ממשלהמועבר על ידי התשלום ההרגיל של המילה, אין כאן 

או ההפסד  opportunity cost,  ההזדמנות היא עלות, במקרה זה. הסובסידיה, עלות הייצור מכסה את המחיר

 צרכניםה שניתן לקבל אםהרנטה  כלומר, שוק הבינלאומיותה מתחת לרמות מקומיגז טבעי  תמחור שלהרעיוני 

 באיכויות הגז וכו'. לעלויות ההובלה, להבדלים התאמה, במחיר בעולםהמקומיים ישלמו את ה

 

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/energysubsidies/second_joint_report.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/methodology/
http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/methodology/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94


צורת החשיבה הזו, והמתודולוגיה הזו תואמת לחשיבה של כלכלנים טהרנים מבית המדרש של קונצנסוס 

הדיבור הוא כמעט לחלוטין תיאורטי, אין דרישה להצמיד אותו למציאות שינגטון שאצלם 'תיקוב הכלכלה את ההר'. וו

של השוק המקומי, להתאמה לאדם הרגיל. אין בכלל דיון אם אפשר לייצא את כמויות הגז הנצרכות בשוק המקומי, 

ים, אין דיון על ההשפעה שתהייה לכמויות אלו על ואם יש דרישה בשוק הבינלאומי לכמויות הגז האלו במחירים הנתונ

 הואהטיעון שלהם המחירים במסוף הגז הבינלאומי, ועל ההשפעה שתהייה לעלית מחירי הגז בשוק המקומי, וכו'. 

 .בטווח הארוך יותר הצמיחה כלכלית ומפחיתה את כלכליים של משאבים לא יעילה להקצאה שסובסידיות גורמות

 

לפי שיטה זו ולפי תפיסת כלכלנים טהרנים אלו, מחירי הייצוא ה מעיקרה וזו אינה סובסידיה. אלא ששיטה זו שגוי

למדינות שנאלצות לייבא גז, הם שיקבעו את המחירים המקומי, את גובה ה'סובסידיות' ואם בכלל ישאר גז לצריכה 

לשלם מחיר גבוה יותר מהמחיר  שיטה זו, אם תאגידי הגז המפיקים גז מ'תמר' ימצאו שוק לייצוא שמוכןמקומית. ב

בישראל בניכוי הוצאות ההובלה, )אחרת הם יעדיפו את השוק המקומי ולא ימכרו לייצוא( הרי שהפער במחיר יחשב 

כסובסידיה לצרכנים בישראל. ולפי הכלכלנים האלו על הממשלה בישראל לחסל 'סובסידיה' זו ולהעלות את המחיר 

ה כדאי מבחינת הכלכלנים הטהרנים לייצא את כל הגז. עבודה שעשו כלכלנים יתרה מזאת, במקרה זה יהיי  בארץ.

 קרובים םלשווקי יצוא מכתיבה האופטימאלית המדיניות כי הן המחקר מסקנותבמרכז הבינתחומי מציעה בדיוק זאת: "

אלא שאז לא יהייה יותר גז לשימוש מקומי ויצטרכו לייבא אותו,   ."שנים7-  כ של זמן פרק תוך  BCM 700 -של כ

דולר ליחידת גז, בעוד  20-כמובן במחירים גבוהים עוד יותר מהמחיר לייצוא.  עלות ייבוא גז נוזלי לישראל עמדה על כ

 דולר ליחידת גז .     5.9 -שהמחיר הנוכחי לחברת החשמל עומד על כ

 

הייצוא כמחירי התייחסות, מתודולוגיה שגויה. אלו  מחירי בשיטת רואים העשירות בגז טבעיכלכלנים ומספר מדיניות 

בשווקים  מחיריםעל ה ולא, ייצור הגז שלהם עלויות צריך להיות מבוסס על בשווקים שלהן ההתייחסות מחירטוענים ש

 הפיתוח הכלכלי לקדם את נמצאים בשימוש כדי טבעיים שמשאבים הוא להשקפתם, בדרך כלל הבסיס בינלאומיים. 

הגז בשוק  הרעיוני שנובע ממכירת ההפסד יותר ממקזזת אתשל היתרונות לפיתוח המקומי  וכי גישה זו, שלהם

 . הבינלאומי נמוך מהמחיר המקומי במחיר

 

עבור רשות החשמל הישראלית,   חוות הדעת שלולמצרף סרג'יו אסקארי לשעבר יו"ר רשות החשמל והגז של איטליה, 

המורה שמחירי הגז הטבעי בישראל הם מהגבוהים במדינות שיש להן   International Gas Union -גרף שמקורו ב

 אספקה עצמית של גז והמייצאות גז.  

 

קביעתו של אסקארי המתבססת על השוואת מחירי הגז בישראל למדינות בהן ה'מומחים' של מונופול הגז טוענים ש"

תאגידי הגז אינם מספקים סימוכין ולא נתונים  קיים סבסוד חריף של המחיר.....אינן יכולות להיות בבסיס ההשוואה". 

ווה את מחירי הגז בישראל למחירי הגז בארה"ב, אוסטרליה, גם אם נקבל טענות אלו ונשמספריים לטענות אלו. אבל 

 זילנד נמצא שהמחירים בישראל הם מהגבוהים במדינות אלו. -נורבגיה, וניו

גם אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה, המשרד שהיה אחראי לחלוקת רישיונות הקידוח 

, "קבוצת המדינות לטענת וורשבסקי. מצטרף למתקפה נגד אסקאריגז לדלק ולנובל אנרג'י, ולהיווצרות מונופול ה

המצב בשוק הגז העולמי........לא נכון להשוות מחירים ומצב  שנבחרו להשוואת מחירי הגז הטבעי לא מייצגת את

תחרות של משקי גז טבעי אשר נמצאים בשלבי פיתוח שונים מבחינת תשתיות אספקה, בשלות ויתירות ללא 

   ."הסתכלות מעמיקה ומקצועית

 קצועית.  לקרוא ולא להאמין. וורשבסקי טוען שאסקארי כתב את חוות הדעת  שלו ללא הסתכלות מעמיקה ומ

ות אספקה, בשלות ויתירות כמו מכיון שאין מדינות בהן משקי גז טבעי נמצאים באותם שלבי פיתוח מבחינת תשתי

 ישראל, המסקנה המתבקשת מדברי וורשבסקי היא שאת מחירי הגז בישראל צריך להשוות רק למחירי הגז בישראל. 

 

אין צורך להתייחס לטענות תאגידי הגז בדבר סובסידיות אמיתיות במדינות המייצאות גז אליהן התייחס אסקארי, 

 בלוף.-שיטות המדידה המוצעות למדידת סובסידיות במדינות אלו מודדות סובסידיות רעיוניות, וירטואליות, סובסידיות

 

 אמנון פורטוגלי

  ליר-חוקר במרכז חזן במכון ון
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