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הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של עמדת המכון הישראלי לתכנון כלכלי לגבי המלצות הביניים של 

 )"צוות אדירי"( המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל

פרק הזמן הקצר שניתן לציבור ללמוד את טיוטת דוח הצוות לא הניח מקום לעבודת מחקר עצמאית ועל 

 תמצית עיקרי עמדת המכון:כן נסתפק בהבאת 

מאפשר לעמוד מסקנות ועדת צמח והחלטת הממשלה שתיקנה אותו במעט, חלוף הזמן מאז  .א

 ., כפי שנוצקה ויושמהבנושא משק הגז הטבעיהציבורית בבהירות על לקחי המדיניות 

מכון סבור כי למכלול הגז הטבעי חשיבות אסטרטגית אדירה לגבי כלכלת ישראל וכי למרבה ה .ב

מכלול הגז הטבעי,  הצער, רק חלק קטן מן התרומה הכלכלית של הגז הטבעי יושמה והופנמה.

שיכול היה ליהפך לאשכול של ענפים ותעשיות משנה, להקנות יתרון תחרותי לתעשיה ולמשק, 

בסופו של יום למקור עושר לבודדים, הפך  –להוזיל את יוקר המחיה וליהפך למקור חדשנות 

 יעדו.מגיע ללא מיליארדים רבים, והגז בבר תחליף כאשר מדינת ישראל ממשיכה לייבא נפט 

לנושאים "נפרדים" לכאורה )מיסוי, ליקוי עיקרי במדיניות הממשלה עד כה היה מקטוע נושא הגז  .ג

במקום לגבש . כך, בנפרד שוניםהעים במקטודיון פעלים(, יצוא, תחרות, תשתיות, חיבורי מ

ה לגזור את הרגולציה, המגבלות, החובות והזכויות. זהו ליקוי נמדיניות כלכלית אחת כוללת וממ

חוזר  –בסיסי שלמרבה הצער, צורת הדיון בצוות אדירי במנותק משאר גזרות המדיניות הכלכלית 

 דברים.עליו. עם זאת, אין מאוחר מידי מלתקן את ה

חלק מכריע של התעשיה הישראלית אינה  –נכון להיום, והדברים הם בבחינת עובדה ברורה  .ד

מגזרים  מחוברת לגז הטבעי וקיימת שונות רבה ופסולה בנגישות לגז טבעי בין מפעלים שונים.

 שלמים של עסקים כלל אינם יכולים להתחבר לגז טבעי ובכך נמנעת מהם הורדת מחיר האנרגיה.

 .: קיומו של משאב חיוני שאינו מגיע ליעדוכשל מדיניות ציבורית םנדיקציה ברורה לקיוזוהי אי

לא בשוק אספקת הגז הטבעי ולא בשוק בת קיימא, משמעותית ובנוסף, אין קיימת תחרות  .ה

מה שיוצר סגירה דה פקטו של השוק והצרה משמעותית של האפשרות לכניסת  –הקידוחים 

בנושא  שחקנים חדשים. למרבה הצער, דוח הצוות לא מתייחס לכשלי מדיניות אלה ודן במבודד

שחשיבותם היא המרכזית )תשתיות חובת האספקה לשוק המקומי תוך אזכור אגבי של נושאים 

 ותחרות(.
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נושא ההשלכות על יוקר המחיה כחלק מטובת הציבור אינו מנותח ודומה שהעיקרון הראשון  .ו

ל שמניח הצוות בדבר "מקסום הערך עבו הציבור הישראלי" מתייחס אפוא למימד הצר ביותר ש

 קבלת המחיר המרבי בזמן נתון.

 מעבר לתמונת המאקרו הבעייתית וברזולוציה אליה מתייחס הדו"ח נעיר קצרות כדלקמן: .ז

אופק הבחינה אינו מספר אריתנמטי קצוב. אם הצוות מניח קיומו של מחסור בגז  (6)

הרי שיש לדאוג שאופק הבחינה בזמן יכלול טיפול  8101-8101טבעי בעשור שבין 

להחלטת ממשלה קודמת היא פן וח הציבור מפני מחסור זה. היצמדות יסודי ואבט

 שנה קדימה. 03-לכן, לדעתנו ראוי לבחון הנושא לטכני המחטיא את המהות ו

תחזיות הביקושים מניחות את הקיים ומחטיאות לגמרי את פוטנציאל הביקוש   (8)

בשוק תחליפי הדלקיים לציי הרכב. לדעתנו, דחיית הביקושים בענין זה בזמן ולמגזר 

הרכבים החשמליים מחטיאה את הפוטנציאל המרכזי של גז טבעי ליצור מתאנול 

אסטרטגית עצומה למדינת  נושא שיש לו חשיבות –כתחליף דלקים מרכזי לציי רכב 

 ישראל, אף מעבר לתחום הכלכלי.

ליקוי מרכזי שאין הצוות נותן את הדעת לו הוא קיומו של צינור גישה אחד לשוק  (0)

זהו נושא תשתיתי יסודי, וכנגד מתן זכות נרחבת ליצא יש לחייב הנחת  –המקומי 

 צינור נוסף.

פים לרבים מן הדברים הביקושים אנו מצטרתחזיות מעבר לאמור לעיל, לניתוח  (0)

 בפרק ד שם. ",ישראל יקרה לנו"שהובעו במסמך העמדה של ארגון 

 :לסיכום .ח

 

העיקרית במשק,  אנרגיהה כתשומת הטבעי הגז הטמעתיעד המדיניות העיקרי: ב נכשלה המדינה

בכוחה להקנות לישראל יתרון תחרותי מהותי, ולהרחיב את בסיס ו נקיהו זולהתשומה שהיא 

בישראל  המפעלים רוב, זה לשםמיוחד  חוק העבירכנסת השה למרות ,היום עד התעסוקה. 

גם  נכשלה המדינהלמרות הרצון הטוב,  ;אנרגיה על יתר מחיר ומשלמים הטבעי מהגז מנותקים

 שעיקר מההנחה יוצאת שהיא ברור הזה בדוח גם :טבעי גז מבוססי דלקה תחליפי נושא בקידום

 מבוסס יהיה( הציבורי ולו) הרכב צי שעיקר שמניח תרחיש שום אין) חשמל מבוסס יהיה הרכב צי

 דלקי של המחיר את גם יקבע גזט מבוסס חשמל של היקר שהמחיר גם מניח זה כשל אגב. טבעי גז

 .האפשרי מן יקרים שיהיו העתיד

   

 .ועיתויים הביקושים מצב שלתמונה מעוותת ות, בדוח הצו מעוותת תוצאהמתקבלת  נולהבנת

 הסתמכות על מצע מעוות אינה מבטיחה טובות.
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המלצת המכון היא להרחיב את עיסוקו של צוות אדירי לסינכרון כל גזרות המדיניות האחרות 

בדיקה עתית של חמש שנים דרושה לא למקטע ותה והרגולציה הנגזרת מהן למקשה אחת. א

 אמיתי מבודד, אלא חיונית ודרושה לבדיקת המדיניות כולה.אין כל ערך בכך  –היצוא לבדו 

  

 .מוכחים וכשלים טעויות הנצחת יסוד על לשנים מדיניות מבססים לא

 

 בברכה,

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי )ע"ר(


