נייר עמדה
פרופסור (אמריטוס) איתן ששינסקי
הקתדרה ע"ש סר אייזיק וולפסון למימון ציבורי
האוניברסיטה העברית בירושלים
מבוא :עושר במשאבי טבע  -ברכה ו"קללה"
ישנה תופעה המכונה "קללת המשאבים" .באופן פרדוקסלי ,מדינות המחזיקות בכמויות
גדולות של משאבי טבע כגון נפט וגז מפגינות לעיתים קרובות ביצועים גרועים יותר מבחינת
צמיחה כלכלית וממשל הגוּן מאשר מדינות עניות במשאבים.
תרשים :צמיחה כלכלית והון טבע

[ציר שמאלי :צמיחה שנתית של תל"ג לנפש ( 5691-5661באחוזים)]
[ציר תחתון :נתח ההון הטבעי בעושר הלאומי ( 5661באחוזים)]
ה"נמרים" המזרח-אסיאתיים הבולטים (הונג קונג ,קוריאה וטאיוואן) שגשגו ללא משאבי
טבע ,בעוד שניגריה העשירה בנפט מפגרת מבחינת צמיחה ,ומאופיינת בסכסוכים אזרחיים

שונות גבוהה :דוגמאות
ּ
ובשחיתות .בנוסף ,בקרב המדינות העשירות במשאבים קיימת רמת
טיפוסיות הן נורווגיה ,המצטיינת בביצועיה ,וקונגו ו-ונצואלה בקצה הנמוך.
מה הסיבה ל"קללת המשאבים"? ההבדל העיקרי בין עושר במשאבי טבע ובין צורות עושר
אחרות הוא שעושר טבעי אינו מיוצר  ,כל שצריך לעשות הוא לדלות אותו .מאפיין זה מוביל
לתופעת חיפוש הרנטה ( – )Rent Seekingקבלת זכויות לכריית המשאב בכדי לייצר הכנסה
בעלויות נמוכות או זניחות .פוליטיקת ה Rent Seeking -הובילה מדינות רבות לשחיתות
והיא מהווה הסבר עיקרי ל"קללת המשאבים".
אחת התכונות הבולטות של משאבי טבע ,ובפרט נפט וגז ,היא העובדה כי המשאב הוא
בלתי מתחדש ) .(exhaustibleבעקבות גילויים של גז טבעי ונפט בים הצפוני ,ההולנדים
והנורווגים זכו לזרם נכבד של הון זר אשר הוביל להתחזקות שער החליפין שלהם וכתוצאה
מכך להאטה בענפי הייצוא המסורתיים (תרחיש המכונה "המחלה ההולנדית") .עובדה זו,
בנוסף להבנה כי שפע נפט וגז צפוי להתכלות בעתיד הלא-רחוק ,הוביל להקמת קרנות
משאבי טבע ( )NRFבניהול ממשלתי ,אשר אליהן נותבו הכנסות הממשלה; ואשר התקנון
שלהן קורא להשקעות בחו"ל ולשימוש בלעדי בהכנסותיהן (ריבית ורווחי הון) למטרות
תקציביות .הקמת קרן  NRFבישראל היא חלק מ"חוק ששינסקי" ,1122 ,וצפויה לעבור
במושב הכנסת הקרוב.
רקע :ממצאי גז במים הכלכליים של ישראל
נסקור בקצרה את ההיסטוריה של ממצאי שדות גז בים התיכון שמול חופי ישראל .לישראל
יש כמה משאבי טבע אחרים ,בעיקר האשלג הנכרה בים המלח ופוספטים ,שבתחומם ישראל
היא יצואנית גדולה ,בפרט למדינות מתפתחות (סין והודו למשל) .למרות זאת נתרכז
בממצאי שדות הגז המשמעותיים ביותר.
לאחר מאות קידוחי-נפט יבשתיים כושלים ,נתגלו ב 2111-מאגרי גז משמעותיים במים
הכלכליים של ישראל ,כאשר הגדול שבהם הוא "מרי( "1-או "ים תטיס") מול חופי אשקלון,
המכיל כ( BCM 01 -כלומר בינוני בסטנדרטים גלובליים) .מאגר זה סיפק לחברת החשמל
 BCM 12מאז  ,1112שהם כ 21%מהתשומות שלה .ב 1111התגלה מאגר גדול הרבה
יותר המכיל  BCM 181ושמו "תמר"" .תמר" החל להזרים גז במרץ  1120והוא צפוי לספק
את צריכתה של ישראל למשך  11השנים הבאות .ב 1121נתגלה מאגר גדול אף יותר
המכונה "לוויתן" ,המכיל כ  .BCM 221בנוסף נתגלו מספר שדות קטנים יותר מבחינה
כלכלית כדוגמת "דלית" המכיל  .BCM 22מאחר ו"תמר" יוכל לספק את צרכי ישראל למשך
 11השנים הבאות ,האפשרות של ייצוא גז הפכה לאטרקטיבית וברת קיימא עבור הזכיינים.
ניתן לייצא גז טבעי בצורתו הטבעית על ידי צינור (כגון זה המוביל מרוסיה לאירופה) ,או
באמצעות הנזלה/עיבוי ( .)LNGבשיטה האחרונה הופכים את הגז לנוזל (על ידי קירור) ,והוא

נשלח במיכליות מיוחדות ומוחזר לצורת גז ('גיזוז') כאשר הוא מגיע ליעד .השאלה האם
ישראל צריכה לאפשר ייצוא גז ,כאשר קיימות השלכות של מחירים פנימיים וסיכוני זמינות,
נבדקה לאחרונה על ידי ועדה ממשלתית ,והמלצותיה הן נושא לויכוח לוהט בין קובעי
המדיניות (ראה להלן).
החיפוש ,הפיתוח וההפעלה של מאגרי גז בישראל מבוססים על "חוק הנפט( "2121 ,אשר
חל על כל הפעילויות הימיות והיבשתיות הנוגעות למשאבים טבעיים ,ובכללם גז) .הזכויות
נרכשות בתהליך תלת-שלבי כאשר כל אחד מן השלבים מוגבל לתחום גאוגרפי ספציפי)5( :
היתר -במשך  28חודשים הבעלים רשאי לנהל סקרים ,לקחת דגימות וכדו' באיזור המיועד;
( )2רישוי -במשך  0-7שנים הבעלים עורך בדיקות סיסמיות וקידוחי מחקר; ( )3זיכיון-
במקרה של ממצא מסחרי מוצלח ,בעל הרשיון מקבל זכויות כרייה בלעדיות למשך  01עד 21
שנה.
הזכיין מחוייב ליזום מכירות מסחריות בתוך שלוש שנים .על פי החוק מ 2121בעלי הזיכיון
היו מחוייבים לשלם תמלוגים לממשלה בשווי  21.2%מן המכירות.
המאפיין החשוב ביותר של תהליך זה הוא שבאף שלב לא התקיימה תחרות תמחור בין
המציעים (משתתפי מכרז) .בעוד שבשנים המוקדמות ,לפני ומעט אחרי שנת ,1111
הסיכויים להוצאת מכרז תחרותי (כפי שקורה בארה"ב ,למשל) היו זניחים; הרי לאחר גילוי
"מרי( "1-וכמובן לאחר גילוי "תמר") לא ברור מדוע הממשלה (באמצעות משרד האנרגיה
והמים) לא ביצעה רפורמה במערכת המתבססת על חוק ארכאי מ.2121-
החל משנת  1121תחום חיפושי הגז הפך לבעייתי .רשיונות חולקו כמעט עבור כל האתרים
המבטיחים המצויים במים הכלכליים של ישראל .למרות הגבלות בחוק הנוגעות למספר
הרשיונות שיכול גוף אחד להחזיק ,מספר גדול (מעל  )11של רשיונות נמצא בידי שותפות
אחת המורכבת מ"דלק" ושותפותיה (חברות ישראליות) ומחברה אמריקנית בשם Noble
( Energyמיוסטון ,טקסס) .כצפוי ,שותפות זו מחזיקה נכון להיום בעמדה מונופוליסטית
באספקת הגז לישראל (ואכן כך נקבע ע"י רשות ההגבלים העסקיים).
באפריל  1121הממשלה ,שציפתה לתזרים הכנסות גדול ורווחים לזכיינים פרטיים ,מינתה
ועדה ("ועדת ששינסקי" ,הנקראת ע"ש היו"ר) שתמליץ על מדיניות רצויה מבחינה חברתית
וכלכלית בנוגע למדיניות הפיסקלית (מיסוי) באשר לכריית גז מול חופי ישראל.
המלצות ועדת ששינסקי וקבלתן על ידי הכנסת
חמשת חברי הועדה שמונו על ידי שר האוצר שטייניץ כללו כלכלנים מקצועיים ומומחה
למיסוי .הייעוץ המשפטי ניתן על ידי סגן היועץ המשפטי לממשלה לענייני כלכלה .הועדה
קיימה שימועים ,התייעצה עם מומחים עולמיים מובילים וקיבלה תזכירים מבעלי עניין .לאחר
שהגישה דו"ח ביניים בנובמבר  ,1121היא הנפיקה דו"ח סופי במרץ  .1122כל ההמלצות

שבדו"ח נתקבלו על ידי הממשלה ,ואז הוגשו כהצעת חוק לכנסת .לאחר דיונים ארוכים
בועדת הכספים ,החוק (המכונה בעיתונות "חוק ששינסקי") עבר ברוב מוחץ ונחקק במרץ
.1122
ממצאים עיקריים ואלמנטים במדיניות הפיסקלית הנוכחית
"תקבולי הממשלה" ) (Government Takeהוא המדד הסטנדרטי לאחוז המיסוי והתמלוגים
הממשלתיים מתוך סך הרווחים ממכירת הנפט והגז .זהו מצרף הכולל את כל סוגי המיסוי,
ובפרט מס החברות ,תמלוגים ו"מס רווח עודף" (ראה להלן) .התרשים שלהלן מספק תמונה
בקנה מידה עולמי של תקבולי הממשלה בשנת  .1121ניכר כי לישראל (אשר בשנת 2121
היה לה תקבולי ממשלה של  28%עקב גובה מס חברות בשיעור  ,25%שמאז הופחת
ל )12%היה את היקף התקבולים הקטן ביותר מבין כל המדינות .תמונה זו לא משתנה באופן
משמעותי כאשר ההשוואה נעשית רק ביחס למדינות ( OECDמדינות מפותחות שישראל
נמנית עליהן).
תקבולי ממשלה בעולם
ישראל  : 2121חוק הנפט והגז .תקבולים 28%
ישראל  : 1121תקבולי ממשלה לפני "חוק ששינסקי" .01% :

מקור :מגזין נפט וגז 51 ,באפריל2001 ,

וציר אנכי תקבולי ממשלה (באחוזים)

הרכיבים העיקריים של המדיניות הפיסקלית החדשה הנוכחית הינם כלדקמן:
 .2תמלוגים -ע"פ החוק מ ,2121תמלוגים בשיעור  21.2%משולמים מן המכירות
(פדיון).
 .1מס חברות -משולם ע"י כל החברות במשק בשיעור הנוכחי של ( .12%החוק לעידוד
השקעות הון מפחית את השיעור האפקטיבי עבור רוב התאגידים הגדולים ,ובמקרים
מסויימים לרמה זניחה .ויתורים אלה הם נושא לביקורת ולויכוחים רבים כיום).
סופר-רווחים') – זהו המאפיין המגדיר של רפורמת  .1122בעקבות
 .0מס רווח עודף (' ּ
מספר מדינות אחרות (אוסטרליה ,למשל) ,מוטל מס על רווחים אשר חורגים משיעור
הרווח ה"נורמטיבי" בתעשייה .שיעור המס עולה באופן ליניארי מ 11%ל21%
בהתאם לגובה הרווחים .בחישובי הוועדה ,לזכיינים של "תמר" הובטחה תשואה נטו
על השקעותיהם בשווי של כ .21%-לאחר שהחוק מ 1122עבר בכנסת ,תקבולי
הממשלה בישראל צפוים להיות בסדר גודל של .51-52%
סוגיית הייצוא
בקצב צריכת גז שנתי של  ,BCM 11תזרים הגז מ"תמר" יכול לספק את צרכי ישראל במשך
 22-11השנים הבאות .לכן זה הגיוני כי בעלי הזיכיון ב"לוויתן" ,מאגר הגז המימי הגדול
הרבה יותר ( ,) BCM 221מצפים לייצא את מרבית תכולתו.
ניתן להעביר גז בשתי צורות בסיסיות :העברת גז טבעי באמצעות צינורות ,או הנזלה/עיבוי
( -)LNGתהליך שבאמצעותו מקררים את הגז והופכים אותו לנוזל ,ואז משנעים אותו
במיכליות מיוחדות ליעדים ברחבי העולם ,שם הופכים אותו בחזרה לגז .העברת גז בצינור

מישראל לתורכיה ואולי ליעדים רחוקים יותר באירופה (דרך צינורות קיימים) היא ברת ביצוע
ויכולה לנצל את מחירי הגז הגבוהים יחסית באירופה ( $20למיליון  .) BTUאין צורך להרחיב
כאן בנושא הקשיים הפוליטיים המעורבים במהלך שכזה .אפשרות נוספת הינה הנזלה/עיבוי
וייצוא הגז למזרח הרחוק (יפן) ,היכן שמחיר הגז גבוה אף יותר ( $27למיליון  ,)BTUאם כי
זה יהיה מבצע יקר (השקעה התחלתית של כ 11מיליארד דולר) ובעלי "לוויתן" זקוקים
למשתף פעולה בינלאומי בכדי להוציאו לפועל.
מספר חברות הביעו התעניינות בפרוייקט כזה (ביניהן  Woodsideהאוסטרלית וGasprom-
הרוסית; האחרונה ללא ספק מעוניינת בפרוייקט לצורך שמירה על מעמדה הדומיננטי בשוק
האירופי).
ישראל דנה בנושא מנקודת-מבט של הבטחת אספקת הגז הטבעי למדינה בעתיד הנראה
לעין.
ועדה שבחנה נושא זה (ועדת צמח) המליצה להעריך את היקף הגז שיספיק למדינה ל12
שנה ובהתאם לכך לאפשר ייצוא של כ 21%-מן המשאבים המוכחים .הממשלה טרם קיבלה
המלצות אלה ,בלוקחה בחשבון שינויים בכמויות המאגרים המוכחים מאז שהגישה הועדה
את המלצותיה ,וכן בהיערכויות חדשות בקשר למקום הצפוי בארץ
קרנות משאבי הטבע
למעלה משלושים מדינות העשירות במשאבים הקימו קרנות משאבי טבע (( )NRFאו :קרנות
ריבוניות) ,שאליהן מזרימה המדינה את רווחיה מן המיסים.
סיבת הקמתן של הקרנות היא פרישת היתרונות ממשאבים מתכלים אלה על פני דורות
עכשוויים ועתידיים .סיבה נוספת ,מאקרו-כלכלית ,הקשורה בנושא היא "המחלה ההולנדית",
לכאורה .כפי שפורט לעיל ,כאשר רווחים במטבע זר ממאגרי הנפט שבים הצפוני החלו לזרום
להולנד ונורווגיה בשנות ה 51-של המאה הקודמת ,חלה התחזקות בשער החליפין של
מדינות אלה שהיו לה השפעות שליליות על ענפי הייצוא המסורתיים ,ולבסוף הובילה למיתון
במשקים אלו.
התוצאות של יותר משלושים קרנות  NRFברחבי העולם הן מעורבות למדי .המצליחה ביותר
היא הקרן הנורווגית (המוערכת בכ 511מיליארד דולר) ,בעוד שהרבה ממשלות באפריקה,
כדוגמת צ'אד מעלו בקרנות  NRFשל מדינותיהם.
הכנסת עומדת לאשר הקמת קרן

 NRFבמושב הקרוב .המבנה המוצע לקרן

NRF

הישראלית מתבסס על המודל של הקרן הנורווגית .השקעותיה ינוהלו על ידי בנק ישראל
והוצאותיה השנתיות לא יעלו על הכנסותיה (ריבית ,דיבידנדטים ורווחי הון) ,למעט מקרי
חירום .הלוואות מהונה של הקרן יותנו באישור רוב בכנסת.

הדיאגרמות הבאות מתארות את הרווח הממשלתי הצפוי מגז שבמים הכלכליים של ישראל,
את התזרימים הצפויים לקרן ואת התשואות הצפויות של הקרן.
[תקבולי ממשלה ממאגרי גז שמול חופי ישראל" :תמר"" ,לוויתן" ,שלושה מאגרים
קטנים יותר סה"כ  , BCM 2,211כולל ייצוא]
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חשיבותו של תחום הגז לכלכלה
גז מהווה את התשומה העדיפה עבור כל תחומי האנרגיה ,שבראשם חשמל וכימיקלים ,הן
משום שהוא זול במידה משמעותית (כ )21%מתשומות חלופיות (למשל פחם ונפט) והן
משום שהוא ידידותי לסביבה (מבחינת זיהום).
כפי שמוצג בטבלה להלן ,הכנסות מס עתידיות מתחום הגז יגיעו קרוב לשלושה אחוזי GDP
ב 1101 -וללמעלה מארבעה אחוזי  GDPב ,1121-שמקורם העיקרי יהיה מס הרווח-העודף
(סופר רווח) שהוכנס לחקיקה ב.1122
באופן ברור ,לתחום הגז תהיה השפעה חיובית הולכת ועולה על הכנסות ממשלה ועל המשק
כולו.
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