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מהי מדיניות מיסוי תקבולי מכירות גז  

?טבעי ונפט המתאימה למדינת ישראל



?  טבעי מהו גז 

–ופנטאן בוטאן, פרופאן, אתאןטבעי הוא סוג של דלק מאובן במצב גזי המכיל בעיקר מתאן אך בנוסף אליו הוא כולל כמויות משמעותיות של גז 
גז טבעי מופק באותן  . ההליום והחנקן, המימן, ביחד עם דו תחמוצת הפחמן, פחמימנים כבדים שאותם מוציאים מהגז לפני העברתם למשתמשים

).כמתאןבעיקר (וכן במרבצי פחם ) כמו במקרה של שדות הגז במזרח הים התיכון(שדות שבהם מופק נפט וכן משדות גז שאינם קשורים לשדות נפט 

?מה יעשו עם הגז

.  גם לתחבורה וכמובן לייצור חשמל–באמצעות המצאות שייושמו במקומות שונים בעולם , גז טבעי הוא בעל פוטנציאל אדיר לשימוש גם בתעשייה

יתרונות כלכליים וכמובן , הבולטים הם פחות נזק סביבתיהיתרונות . הגז הטבעי אמור להחליף ולהסב פעולות אנרגיה שהתבססו על מוצרי נפט ופחם

.העבודה שמשאב זה נמצא בתחומי מדינת ישראל

:להלן כמה יישומים שבהן ניתן לנצל את הגז הטבעי

חשמלייצור 

 דלקיםגז טבעי נשרף בשריפה נקיה יותר מאשר . גז טבעי הוא מקור חשוב לייצור חשמל באמצעות השימוש בו בטורבינות גז וטורבינות קיטור

שריפת גז טבעי , כדי להפיק אותה כמות חום. ומייצר הרבה פחות דו תחמוצת הפחמן ליחידת אנרגיה מופקת, מאובנים אחרים כגון נפט ופחם

טכנולוגיה זו נמצאת בשימוש נרחב כאשר גז הוא  . פחות לעומת שריפת פחם 45%-פחות דו תחמוצת הפחמן מאשר בשריפת נפט וכ 30%מייצרת 

. משאב זמין במחיר סביר

חימום

חימום  . חימום מרכזי ועוד, מערכות חימום וייבוש בגדים, גז טבעי מסופק לבתים בהם הוא משמש ליישומים כגון בישול בתנורים מונעי גז טבעי

בגז טבעי נהוג להשתמש בבתים כפריים שאין להם קשר למערכת התשתיות . כבשנים וחימום ישיר של מים, דוודיםבתים מתאפשר באמצעות חימום 

.נישאים לגרילריםוכן , העירונית

תדלוק מכוניות

,  ברזיל, המדינות בהן נפוץ השימוש בגז למכוניות הן ארגנטינה. אחרים למכוניות כגון בנזין ודיזל לדלקיםהוא חלופה נקיה ) מתאן(גז טבעי דחוס 

מכוניות שהונעו  . אך נמוכה ממנועי דיזל מודרניים, היעילות האנרגטית של מנועי גז שווה לזו של מנועי בנזין. ב"איטליה איראן וארה, פקיסטן, הודו

לעומת זאת מכוניות המונעות במנועים שיועדו לגז טבעי עושות  . בבנזין או בדיזל המוסבות לנסיעה בגז סובלות בשל יחס הדחיסה הנמוך של מנועיהן

.120-130–זאת ביחס דחיסה גדול יותר בשל האוקטן הגבוה של הגז 

דישון

.גז טבעי הוא מקור הזנה חשוב לייצור אמוניה לשימוש במוצרי דשן

תעופה

.נוזלי ובמימן שניתן להפיקם מגז טבעי במתאןלייצור מטוסים המונעים  תוכניתמתכנן לפתח  טופולביצרן המטוסים הרוסי 

מימן

.רובם תעשייתיים וכן לתחבורה, למימן עצמו מספר יישומים. גז טבעי יכול לשמש לייצור מימן ולהניע בכך את כלכלת המימן

  



בראשות  ועדה ציבורית היא, ששינסקיועדת  הידועה בשם, הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל�
וגז  נפט הראוי על הפקת על מנת לבחון את נטל המס, יובל שטייניץ שר האוצר בידי 2010 שהוקמה בשנת, ששינסקיאיתן  'פרופ
ובראשן , הוועדה הוקמה על מנת שהמדינה תוכל ליהנות מהתגליות האחרונות בתחום). שלה המים הכלכליים כולל(בישראל  טבעי

. מיסוי נאות שלהןבאמצעות , "לוויתן"מאגר 

מסקנות הוועדהטיוטת 
:בתחילת הטיוטה ציינה הוועדה. 2010טיוטת מסקנות הוועדה פורסמה בנובמבר �
המורכבת בעיקרה מתמלוגים מכוח חוק הנפט ומהטבות , הוועדה סקרה את המערכת הפיסקאלית הקיימת בענף חיפושי הנפט והגז�

אמידת שוויין הכלכלי של הטבות המס ביחס לרכיב התמלוגים הובילה את הוועדה  . מס מכוח תקנות מס הכנסה לתחום הנפט
חלקה של (למסקנה כי המערכת הנוכחית אינה משקפת את בעלותו של הציבור במשאבי הטבע שלו באופן ראוי והינה רגרסיבית 

:הן, שהתקבלו פה אחד, המלצות הוועדה).המדינה ברווחים קטן ככל שהפרויקט רווחי יותר :הן, שהתקבלו פה אחד, המלצות הוועדה).המדינה ברווחים קטן ככל שהפרויקט רווחי יותר
.משווי הנפט או הגז בפתח הבאר 12.5%והוא , שיעור זה נקבע בחוק הנפט -  השארת שיעור התמלוגים הקיים ללא שינוי�
בהתאם לתקנות מס  , של מפיק נפט או גז מופחת מההכנסה ניכוי אזילה בחישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה - ביטול ניכוי האזילה�

:ונימקה בהרחבה המלצה זו, הוועדה המליצה על ביטול ניכוי זה. 1956-ז"התשט, )נפט- ניכויים מהכנסת בעלי זכויות(הכנסה 
הטבת המס  . שאינן מתיישבות עם הפרקטיקה הבינלאומית, כי לענף חיפושי הנפט והגז ניתנו הטבות מס משמעותיות, הוועדה מצאה�

,  המקזזת ומעקרת מתוכן את התמורה שדורשת המדינה מכוח בעלותה על אוצרות הנפט והגז, העיקרית שניתנה היא ניכוי האזילה
להקטין  , הינו בגדר הטבת מס המאפשרת לבעלי זכויות בתחום הנפט והגז, ניכוי אזילה. שנכון למועד זה הינם תמלוגים בלבד

אלא  . ניכוי האזילה אמור היה לתת ביטוי לאזילת המשאב במאגר ועל כן לירידה בשווי של הנכס. מהותית את ההכנסה החייבת במס
,  אין זו יכולה להיות הצדקה לניכוי זה, והנכס שאוזל הוא בבעלות המדינה, שמכיוון שלא התבצע כל תשלום עבור המשאב במאגר

,  נמצא כי הטבת המס הגלומה בניכוי האזילה, יתר על כן. ועל כן מדובר בסובסידיה הניתנת לפעילות בענף בדרך של הטבת מס
, שתידרש לשלם חברה המפיקה את הכנסותיה ממשאבי הטבע של המדינה, גובה התשלום למדינה, מביאה לכך שבתנאים סבירים

אשר מפיקה את הכנסותיה מבלי שהדבר יהיה כרוך בניצול ואזילת מצבורי , יהיה דומה לזה של חברה בעלת תזרים מזומנים דומה
המדינה והציבור כמעט , על פי עקרונות המערכת הפיסקאלית הקיימת, כלומר. שהינם משאבי טבע ציבוריים, הגז של מדינת ישראל

. שאינם זוכים לתגמול המשקף תמורה בעד בעלות הציבור על אוצרות הנפט והגז



...המשך–טיוטת מסקנות הוועדה 

ששיעורו ייקבע בהתאם ליחס שבין ההכנסות המצטברות , זהו היטל פרוגרסיבי - הנהגת היטל רווחי נפט וגז�
לבין ההשקעה הכוללת בחיפוש ובפיתוח ראשוני  , תמלוגים והיטל ששולם בשנים קודמות, בניכוי הוצאות שוטפות

החזרת ההשקעה  ( 1.5הוועדה החליטה כי ההיטל לא ייגבה עד לשלב שבו יעמוד בסיס זה על יחס של . של המאגר
ויעלה בהדרגה עד לגובה של   20%שיעורו הראשוני של ההיטל יעמוד על ). לפני מס חברות, 50%במלואה בתוספת 

.בהתאם לגובהם של רווחי היתר 60%
  מימוניתאם יתברר במהלך שמיעת עמדות הציבור כי קיימת בעיה "הוועדה ציינה כי  - מימון פיתוח מאגרי הגז�

הוועדה תמליץ על  , בשנים הראשונות להפקה מהמאגרים הנמצאים בשלבי פיתוח, בעקבות המלצות הוועדה
."פתרונות פיסקאליים כדי לפתור בעיה זו."פתרונות פיסקאליים כדי לפתור בעיה זו

כיוון  , וזאת על כל מאגרי הנפט והגז, הוועדה המליצה שהשינויים המוצעים יחולו החל מיום ההחלטה–תחולה�
.שמדובר במיסוי רווחים עתידיים

הפגיעה בתמריצי היזמים לפעול בענף מינימאלית  , היות שההיטל המוצע יוטל על רווחי היתר: הוועדה ציינה כי�
בהשוואה למערכת המס הנוכחית על רכיביה  . פיתוחם של מאגרים קיימים וחדשים-ואין בה כדי לגרום לאי

הגידול בחלקה . לא צפוי שינוי משמעותי בהיקף התשלומים למדינה בשנים הראשונות להפעלתו של מאגר, השונים
של המדינה בהכנסות מצוי ברובו בשנים המאוחרות יותר לחיי המאגר ועל כן פגיעתו ביכולת החזר החוב וביסוס 

חלקם של  . למיצוי מרבי של יעדי המערכת, לדעת הוועדה, שילובם של רכיבים אלו יביא. המאגר הינה נמוכה
המדינה והציבור ברווח הנקי לאחר החזר ההשקעות ממכירת הגז והנפט יעלה משיעור של כשליש לכשני שליש  

מפרסמת , בהתאם למתכונת עליה החליטה הוועדה בתחילת עבודתה: עוד ציינה הוועדה. במאגרים רווחים יחסית
וככול , לאחר קבלת עמדות הציבור בכתב. הוועדה בזה את טיוטת עיקרי המלצותיה לשם קבלת הערות הציבור

תגיש את  , תשוב הוועדה ותדון בטיוטת עיקרי המלצותיה ולאחר מכן, אף בעל פה, שתמצא הוועדה לנכון
.המלצותיה הסופיות



על מנת להבטיח תוצאה ציבורית נאותה , יש לנהל תהליך שקוף ומייצג: שישינסקיארגוני חברה וסביבה לוועדת 
ניצול משאבי הטבע  : יש לקבוע עקרונות מנחים לעבודת הוועדה, לדעת הארגונים. לטווח הארוך בחלוקת רווחי הגז

.ושמירה על האינטרס הציבורי

לבחינת המדיניות  , ששינסקיהעבירה קבוצה של כעשרים ארגוני חברה וסביבה נייר עמדה משותף לוועדת  21.7.2010ב 
,  הפורום הישראלי לאנרגיה: בין הארגונים החתומים על המכתב. הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז טבעי בישראל

סניגור קהילתי והקשת הדמוקרטית , )ל"שבי(שקיפות בינלאומית ישראל , מגמה ירוקה, האגודה לצדק חלוקתי
.  היוזמה מרוכזת על ידי ארגון שתיל. המזרחית

והנהנים  , המכתב קורא לוועדה להניח תשתית ליצירת מדיניות מקיפה בכל הנוגע לשימוש הציבורי במשאבי טבע בכלל והנהנים  , המכתב קורא לוועדה להניח תשתית ליצירת מדיניות מקיפה בכל הנוגע לשימוש הציבורי במשאבי טבע בכלל
הארגונים קוראים לייצר תהליך משמעותי יותר  . תהליך אשר ישקף את האינטרס הציבורי הרחב, ממנו בפרט

ופרסום כלל החומרים , )סביבה ומיעוטים, נשים(הוספת נציגי ציבור לוועדה , באמצעות הארכת תקופת הזמן להערות
.עליהם תבסס הוועדה את חוות דעתה, והמפגשים

קבלת תמורה הולמת לקופה הציבורית עבור שימוש במשאבי : י הארגונים"בין העקרונות אשר הוצגו בנייר העמדה ע
נמוך מדי ומעורר חשש כי אזרחי ישראל היום –מההכנסות  %12.5 –שיעור התמלוגים הנוכחי למדינה  -הנפט והגז

הגז הינו משאב המצוי במחסור ויש לו פוטנציאל כלכלי  . לא יזכו לתגמול הולם בגין משאב ציבורי נדיר זה, ובעתיד
עקרון נוסף . זאת ברוח עקרונות הצדק החלוקתי, מן הראוי כי ינוצל לטובת הכלל ולא לטובתם של מעטים בלבד. עצום

, משאבי הטבע בישראל שייכים למדינת ישראל ולכלל אזרחי ישראל: אשר הובא בנייר הוא עקרון ניצול משאבי טבע
כל כלל עתידי חייב להביא בחשבון תפיסה זו ולאפשר שימוש מיטבי במשאבים אלה לטובת . לרבות הדורות הבאים

ואת הצורך להבטיח את עתיד המערכת  , יש להביא בחשבון את סופיות ומיעוט המשאבים. אזרחי ישראל בהווה ובעתיד
."כך לבריאות הציבור ורווחתו-האקולוגית החיונית כל



שיקולים להעלאת התמלוגים
אין כסף  ", "אין כסף לחינוך: "שבה כולם מיואשים ושרים את הפזמון החוזר שלבתקופה �

יש לנו הזדמנות אדירה להגדיל את תקציב המדינה ולשים  "...אין כסף לבריאות לכל", "לרווחה
.  קץ למאבק השנתי של כל אותם תחומים חברתיים שכל שנה זוכים לשאריות מתקציב המדינה

מסיבות   .יקרהיש לנו הזדמנות להכניס הרבה כסף לקופה הציבורית ואין שום סיבה שהדבר לא 
)  רבותולנסות למתוח את הפקת הגז על פני שנים (גבוה במיסוי , אלה יש למסות את הגז

שתשקיע את רוב הכסף באפיקים שונים   יעודיתולהעביר את רוב ההכנסות לקרן השקעות 
דבר זה נעשה בהצלחה   -התמלוגים מהקרן יוכלו לעבור לבניית הכלכלה  -מחוץ לחופי ישראל  דבר זה נעשה בהצלחה   -התמלוגים מהקרן יוכלו לעבור לבניית הכלכלה  -מחוץ לחופי ישראל 

.בנורווגיהרבה 
השוואת התנאים של חברות הנפט והגז עם תנאיה של חברה דומה מתחומים אחרים תצור  �

.של חברות המנצלות משאבים ציבוריים כדי לגדול מונופוליםתחרות גדולה יותר בשוק ותמנע 

שיקולים להורדת התמלוגים
מצרים תלויה  . חברות זרות הפסיקו לקדוח ולהפיק גז ונפט, עקב העלאת תמלוגים במצרים�

וכשיש מחסור בגז שם נוצרות הפסקות חשמל  , באספקת גז לצורך ייצור חשמל ושימוש ביתי
.ויש מהומות

.עידוד חברות נוספות להיכנס לשוק הגז והנפט ולפתוח בחיפושים נוספים באזור�
ריבוי קידוחים יכול להוביל למצב בו המדינה תחל לייצא משאב זה ולהכניס סכומים נכבדים  �

.לקופתה בצורה עקיפה
 עידוד החברות והמשקיעים לחזק את הענף ולדאוג לכך�



מדינות משלמים למדינה תשלום  70-יזמי הגז והנפט בכ: מחקרים שביצעו מרכז המידע של הקונגרס האמריקני ושל הכנסת מראים
בשתי מדינות בלבד היזמים משלמים פחות. 4גבוה יותר מאשר בישראל ויש מדינות שבהן הם משלמים פי 

וכמו  , עולה לטונים גבוהים ,ששינסקיועדת לקראת פרסום מסקנות, הוויכוח על גובה התמלוגים שצריכים לשלם יזמי הגז הטבעי�
אלה שולחים מכתבים אישיים ליזם  . הוא גדוש בסיסמאות שטחיות והשמצות אישיות, הרבה ויכוחים ציבוריים במקומותינו

נזרקת לאוויר , כרגיל .בגידה במדינהגז וזועקים על במסיכותואלה יוצאים לרחובות לבושים  ,כינויים מעליביםומדביקים לו
רק בישראל היזם מאיים שיעזוב את  , רק בישראל המדינה מעזה לשנות את גובה התמלוגים". רק בישראל: "הסיסמה המוכרת

.'וכו' וכו, המדינה

ערך  (PAO)מרכז המידע של הקונגרס האמריקני. התרופה הטובה ביותר לשיח פופוליסטי היא בדיקה פשוטה של הנתונים היבשים�
 55- שיזמים משלמים למדינה תמורת השימוש בנפט וגז טבעי בכ, השוואה מקיפה של גובה המסים והתמלוגים השונים 2007בשנת 

.
 55- שיזמים משלמים למדינה תמורת השימוש בנפט וגז טבעי בכ, השוואה מקיפה של גובה המסים והתמלוגים השונים 2007בשנת 

.מדינות מערביות ומתפתחות

ביצע ) מ"ממ(ומרכז המידע והמחקר של הכנסת , עד לאחרונה לא היה בה הרבה גז, שכידוע, המחקר האמריקני לא הקיף את ישראל�
, אך לא כולן, כולל ישראל ומדינות נוספות שרובן, מדינות 40-שבו השווה את תשלום היזמים בכ, ומעודכן יותר ,השנה מחקר משלים

.מדינות 70- נכללו בשני המחקרים המקיפים כ הכלבסך . נכללו במחקר האמריקני

יש רק שתי מדינות שבהן היזמים משלמים על השימוש בגז ובנפט פחות מאשר  , מכל המדינות הללו. התוצאה ברורה וחד משמעית�
.ולפעמים הרבה יותר, בכל שאר המדינות היזמים משלמים יותר מאשר בארץ. אירלנד וקמרון שבאפריקה: בישראל

היזם מפתח את  . היזם פועל במאגרים מכוח זיכיון ממשלתי שהוא מקבל ממשרד התשתיות. מאגרי הגז הם רכושה של המדינה�
,  כמו כל חברה עסקית, בנוסף. אך תמורת הזיכיון עליו לשלם למדינה תמלוגים, ומשתמש בגז להפקת רווחים, הקידוח על חשבונו

.עליו לשלם למדינה גם מס חברות



-ה(ודומה לממוצע במדינות המפותחות , 25%שיעור מס החברות בארץ עומד על . 12.5%גובה התמלוגים בישראל עומד כיום על �
OECD).  המס האפקטיבי ". ניכוי אזילה"המכונה  27.5%יזמים העוסקים בגז ובנפט בישראל מקבלים מהמדינה הנחת מס של

.מרווחי הגז 32%-כ, איפוא, משלמים היזמים למדינה הכלבסך . 19%- עומד על כ, אחרי ניכוי האזילה, שהיזמים משלמים

ועד לפני שנים  50- שדה חלץ שבנגב הפיק כמות קטנה של נפט משנות ה. חשוב לציין שלא מדובר בחישוב תיאורטי על מס שטרם נגבה�
מפיקה גז טבעי משדה ימי , חברה בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, בין השאר, הכוללת, שותפות חברות הגז ים תטיס. ספורות

.מוכרת אותו לחברת החשמל ומשלמת למדינה את התשלום האמור, 2005קרוב לאשדוד מאז פברואר 

חלק מהמדינות אינן מחלקות את התשלום  . אופן חישוב התשלום למדינה ושמות המסים והתמלוגים השונים משתנה מארץ לארץ�
הן , שכידוע, במרבית המדינות. או תשלום מיוחד עם שם משלו, או תמלוגים בלבד, אלא גובות מהיזמים מס בלבד, בין תמלוגים למס הן , שכידוע, במרבית המדינות. או תשלום מיוחד עם שם משלו, או תמלוגים בלבד, אלא גובות מהיזמים מס בלבד, בין תמלוגים למס

יש מיסוי שונה על מרבצים באזורים שונים והבדלים בין התשלום בים , גדולות מישראל ויש בהן מאגרים רבים ושונים של משאבים
,  ובכל המדינות שנבדקו, אבל ברוב המדינות גם הרף התחתון של התשלום גבוה מהמקובל בארץ. לתשלום ביבשה שהוא גבוה יותר

.התשלום הממוצע גבוה יותר, פרט לאירלנד ולקמרון

על שיעור ממוצע , לפי המחקר האמריקני, 2007שעמד בשנת , היזמים משלמים תשלום מופחת על קידוחים במים עמוקים, ב"בארה�
מהרווח ועל הקידוחים היבשתיים באלסקה  59%- ל 57%ב בין "על קידוחים במים רדודים משלמים בארה; מהרווח 50%-של כ

.60%- וטקסס הם משלמים יותר מ

על קידוחים   43%-על קידוחים ימיים ו 42.7%באיטליה גובים : באירופה יש הבדלים גדולים בהיקף התשלום בין מדינה למדינה�
גם . 76%-ל 74%ואילו בנורבגיה השיעור נע בין , ביבשה 50%- בים ו 48%משלמים , לפי המחקר של הכנסת, בהולנד; יבשתיים

.ניו זילנד ופולין גבוהים יותר ממה שהיזמים משלמים בארץ, דנמרק, אוסטרליה, קנדה, תשלום היזמים בבריטניה



, מסויימיםכיוון שהיזמים נכנסו להרפתקה על סמך הבטחה לרווחים  - שהעלאת התמלוגים אינה הוגנת , בין השאר, שותפויות הגז בישראל טועניםבעלי �

.שיצטרכו לשלם יותר, בדיעבד, וכעת הם מגלים

שהמדינה  , אלא במס, שמבוססת על הסכמה שחייבים לקיים, בין המדינה ליזמים בעיסקהטוענים שלא מדובר כאן , לעומתם, תומכי העלאת התמלוגים�

מתכננת גם להוריד את  , ולמעשה - מס הכנסה ותשלומי הביטוח הלאומי , מ"כשם שהיא משנה כל הזמן את שיעורי המע, רשאית לשנות את גובהו כרצונה

. גובה מס החברות שיזמי הגז משלמים במסגרת מתווה הורדת המסים

המחקר שביצעה הכנסת השווה בין שיעור חלקה של הממשלה ברווחי הגז במדינות . גם את הוויכוח על שינוי התמלוגים ניתן להעמיד להשוואה בינלאומית�

.בשעה שאחרות דווקא הורידו אותן, ומצא שמדינות רבות העלו באותה תקופה את המסים והתמלוגים בשיעור ניכר, 2007- ו 1998שונות בשנת 

.  ב נמוכים מעט ביחס לממוצע העולמי"שמצא שהתמלוגים בארה, ח הקונגרס"מיד אחרי פרסום דו, 2007- ב ביצעה העלאה חדה בגובה התמלוגים ב"ארה� .  ב נמוכים מעט ביחס לממוצע העולמי"שמצא שהתמלוגים בארה, ח הקונגרס"מיד אחרי פרסום דו, 2007- ב ביצעה העלאה חדה בגובה התמלוגים ב"ארה�

ואילו חלקו ברווח , 59%-ל 57%לשיעור שבין  52%-ל 48%משיעור שבין , 8%- חלקו של הממשל האמריקני ברווחים מקידוחים במים רדודים וביבשה עלה ב

אבל  , שנה 100- ב כבר למעלה מ"יש לציין שהגז והנפט נמצאים בארה. 52%- ל 50%לשיעור שבין  40%- ל 38%מקידוחים ממים עמוקים עלה משיעור שבין 

.ויכולים לטעון שכעת יצטרכו לשלם יותר מכפי שצפו, היזמים האמריקנים ממשיכים להשקיע כל העת בחיפושים וקידוחים חדשים

לשיעור   60%- רוסיה העלתה אותם באותה תקופה מ; 20%-בכ, כלומר, 52%לשיעור ממוצע של  32%- את רווחי המדינה מ 2007- ל 1998-בריטניה הקפיצה מ�

.13%- בכ, כלומר, 74%- ל 72%שנע בין 

אקוודור  , 7%-ארגנטינה העלתה אותם ב: שנשטפו בשנים האחרונות בגל לוהט של סוציאליזם, שיאניות העלאת התמלוגים היו מדינות אמריקה הלטינית�

.ניגריה וסין העלו את התמלוגים, יריה'אלג, מוזמביק, גם אירלנד. 28%- בלא פחות מ אבס'צוונצואלה של  21%-ב מוראלסבוליביה של , 17%- וטרינידד ב

הורידו את תשלומי , לעומת זאת, מדינות אלה. החדשה וגיניאהמלזיה , הודו, אינדונזיה, פרו, היזמים הישראליים יכולים לשאוב עידוד מסוים ממרוקו�

.24%- ל 12%היזמים בשיעור שבין 



מדינה שיעור התשלום למדינה מרווחי  

היזם

קמרון 10.9%

אירלנד תלוי באזור, בממוצע 26%

ישראל 32%

מקסיקו 32.5%

איטליה בממוצע 42.6%

פולין בממוצע 44.6%

ב"ארה בממוצע 51%

סין 77%- ל 42.8%בין 

בריטניה בממוצע 52%

פקיסטאן 58.9%- ל 45%בין 

אוסטרליה בממוצע 54%

קנדה בממוצע 55%

פרו 65.5%- ל 58%בין 

הודו 69%- ל 61%בין 

דנמרק בממוצע 69%

רוסיה 74%- ל 72%בין 

מצרים 90%- ל 72%בין 

נורבגיה בממוצע 75%

קטאר 79.1%

איראן 96%-98%



כל נושא התמלוגים והאיזון בין רווחי בעלי ההון והמשקיעים לבין , כפי שניתן לראות�
דעתי  . רווחי הציבור ממשאבי הטבע של המדינה הוא מורכב ומסובך ונדון בידי גדולים

בעניין הוא שיש למצוא את האיזון כך שהציבור יקבל את הרווח המקסימלי האפשרי  
לצורך כך  . מהפקת הגז הטבעי בלי שהמשקיעים יברחו ויפסיקו את עבודות הקידוח

יהיה צורך לבצע מחקר מעמיק לבדיקת המכלול הכלכלי העומד מאחורי החברות  
מינימלי כך שהחברות ימשיכו להתקיים   בטולרנסולמצוא את הנקודה הקריטית 

.לטווח ארוך והציבור יפיק את המקסימום האפשרי מהמשאב הטבעי
דבר נוסף שהייתי ממליצה לנקוט בו הוא אי קיבוע התנאים ואחוזי התמלוגים וקביעת   דבר נוסף שהייתי ממליצה לנקוט בו הוא אי קיבוע התנאים ואחוזי התמלוגים וקביעת  �

מועד לבחינת הנושא מחדש בכל כמה שנים על מנת להתכנס באופן המדויק ביותר  
שנים מאשר   6או  4למטרה אותה היינו רוצים להשיג שבוודאי תראה שונה בעוד 

.עכשיו
מכיוון שזהו משאב הטבע הכמעט יחיד של מדינת  : בנוגע להתאמה למדינת ישראל�

.  יש לנקוט בו במשנה זהירות ולשמור עליו מכל משמר עבור הציבור בישראל, ישראל
שהרי גם רווחיהם של משקיעים  . ל"ולהיזהר שבעתיים מכניסת משקיעים מחו

י השקעות  "ישראלים יכול בהחלט לחזור ולהפיק תועלת עבור הציבור בישראל אם ע
פיתוח , יצירת אלפי מקומות עבודה, י הקמת מפעלים ומיזמים"ופיתוח המשק ואם ע

ואפילו תיירותיות יכול לשפר במידה ניכרת את איכות החיים   ניות"נדלתשתיות 
.בישראל



"נתיבי הגז הטבעי לישראל"באתר חברת  ?גז טבעימהו �
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באתר של משרד האוצר, הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בתחום הנפט והגז הטבעי�
, יוטל מס מדורג; מהכנסות הגז יועברו למדינה 66%: הכריע לטובת הציבור ששינסקי, אלי וליאור זנו - אבי בר�
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ynet  ,11.11.2010באתר , ששינסקימברך על המלצות ועדת : פישר, אסף רוזן�
20.11.2010, "מתגלית הגז יהנושכל הישראלים : "OECDל "מזכ, פנחס וולף�
16.11.2010, באתר גלובס, רסלרד "הצטיידו בעו: בששינסקינפט יוצאים למלחמה -משקיעי הגז , עמירם ברקת�
21.11.2010, באתר גלובס, מהמדינה' ש' מ 10תובעים  וישראמקואבנר , דלק קידוחים, משקיעי רציו , חן מענית�
משקיעים   - מהאחזקות בענף  90%-למעלה מ: "ע על ענף הגז והנפט"רשות ני, גורודישראריאל אטיאס ויונתן �

14.11.2010, ביזפורטל, "פרטיים
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