
 
 

  2014-5-7, ששינסקיאיתן  מאתהרצאה 

  .כיף לחזור לפה, אני חיפאי במקור

על הצטברות  -פיקטי איבעיקר אחרי מה שהוצ, זה נושא חשוב מאוד, אנחנו נדבר על משאבי הטבע של המדינה
מתחיל עכשיו דיון אמיתי בין . הוא טוען שריכוזיות העושר תלך ותגדל מסיבות שהוא מונה בספר, העושר בעולם

  .הם טובים, בין השאר מס גבוה על ירושות, ות שלונהכלכלנים אם הוא צודק ואם הפתרו

ינות שבהן משאבי הטבע יש מד. המשטר הפיסקאלי הנכון בנודע למשאבי טבע -הנושא הזה הוא כבד וחשוב
בכל המדינות בעולם השאלה של משאבי טבע היא שאלה משמעותית ברמה , מהווים הכנסות מרכזיות למדינה

תמיד טוב , הן בגלל גודל ההכנסות והן על העובדה שלמרות שמשאבי טבע הם ברכה בעיקרה, המאקרו כלכלית
  .הם מתכלים, שיש משאב שאפשר להפיק ממנו הכנסה

בוועדה הנוכחית אנחנו עוסקים בכל המשאבים שאינם , 2ח ביניים מועדת ששינסקי "אנחנו יוצאים עם דו עוד שבוע
מפיקה מים המלח  חברת בת של החברה לישראל, ים המלחחברת . ובעיקרם הם נובעים מים המלח, גז ונפט

יש הבדלים , מאוד גדוליםאנחנו מדברים על סכומים . ברום ופוספטים, החשוב ביניהם הוא אשלג, מספר משאבים
השוני הוא שמפעלי ים המלח היה , ויש דברים דומים בין מה שקורה בים המלח לבין מה שקרה עם זכייני הגז

שמכרה את זה , למשפחת אייזנשטיין 90- ואז המפעל נמכר בשנות ה, 50-מפעל ממשלתי שהוקם בשנות ה
  . נסה העיקרימקור ההכ, וזו עכשיו החברה העיקרית שלהם, למשפחת עופר

  ? האם הממשלה מקבלת את חלקה הנאות מההכנסות של משאב הטבע הזה -אנחנו צריכים להביע את דעתנו

, ככל שמשאבי הטבע יותר גדולים - "קללת משאבי הטבע"אבל יש להם את , משאבי טבע הם אמנם ברכה
יש קשר שלילי במרבית ? ללההופך לק, איך דבר שהוא ברכה? איך זה קורה. איטית יותר, הצמיחה קטנה יותר

  . המדינות בין כמות משאבי הטבע לבין קצב הצמיחה

לממשלה באותן מדינות , במדינות שבהן הממשלה איננה צריכה להסתמך על עבודה של תושביה -על קצה המזלג
. עיש פחות עניין לתת תמריצים נאותים ומשטר כלכלי יעיל באותה מדינה כי יש הכנסות מספיקות ממשאב הטב

  .אלו מדינות שיש אצלן גם הרבה שחיתות

שהמדינה תפיק את משאבי  -יש דרך אחת? עולה השאלה איך להפיק הכנסות ממשאב טבע בצורה הכי יעילה
ורוב מדינות העולם הלכו , והיום יש לה אחוזים בחברת הנפט הנורבגית, כפי שהיה בנורבגיה בתחילה, הטבע

איך לעשות את  -הדיון הוא. פרטיים להפיק את משאב הטבע תמורת משהולתת ליזמים . מיקור חוץ - בדרך אחרת
רוב המדינות עשו שינויים בחוזים הקיימים עם החברות כי הן , יש מדינות בהן זה מאוד בעייתי? זה בצורה נאותה

המדינה צריכה להתאים את , יש תנודתיות מאוד גדולה במחירים. לעולם היום, חשבו שזה לא מתאים להיום
  .צמה לזהע

ב "זה משנה את היחס של ארה, זה מוריד את החשיבות של הנפט במזרח התיכון. פצלי שמן -היום יש מהפכה
  . כלפי המזרח התיכון

וחשיבה , הניסיון בעולם מראה שאין לממשלות יכולת פיננסית. ישראל הלכה בשיטת מיקור החוץ -המצב אצלנו
יש רק חברות מעטות בעולם שיכולות להתמודד  - גיע למשאבי הגזבמיוחד כשנ. שיש לסקטור הפרטי, לטווח ארוך

וכבר , נחקק חוק הנפט והגז 1952ב. יחסית בינונית, י היא חברה כזאת'נובל אנרג. עם יכולת הפקה בעומק כזה
של המאה שעברה היה סקר של המבנה  90-בשנות ה. אז הלכו לכיוון של לאפשר ליזמים להפיק מכך רווחים

. ומצאו שהמבנה של אגן המזרחי של הים התיכון מבטיח מאוד לגבי מציאת גז ונפט, ל תחתית היםהטופוגרפי ש
 .שיש נפט מתחת לגז, שזה לא מעט, 25%יש סיכוי לפי סקרים ודגימות של , כרגע מצאנו גז -ואגב



 
 

בריטיש גז שמצאה , זה מאגר בסדר גודל בינוני. 2001-ב, מאגר ים טטיס מול אשקלון -ואז מצאו גם גז במצריים 
הם . י'דלק נכנסה לשותפות עם נובל אנרג, את הגז במצריים נתנה את המאגרים במחיר אפסי ליצחק תשובה

תר ידידותי גז זה יותר זול ויו -וחברת החשמל קבלה את הגז לייצור, העבירו צינור מים טטיס לחוף באשדוד
  .לסביבה ביצור אנרגיה

בצינור (כגז טבעי  -לעומת גז שאפשר לסחור בו בכמה דרכים, מהמאגר נפט הוא משאב שאפשר לסחור בו ישר
וביעד , יש אוניות שלוקחות את הנוזל, הוא הופך לנוזל, מקררים את הגז(ובהנזלה , )רק למקומות קרובים, בלבד

בל א, עדיף לעשות גז טבעי. וגם מבחינה סביבתית, גם עלות -להנזלה יש מחיר). הופכים את הנוזל בחזרה לגז
שעבר , בסין וביפן יש ביקוש לגז כזה. אי אפשר לעשות צינור מישראל ליפן, במרחקים גדולים זה לא אפשרי

  .זה עולה כסף - אבל זה עניין של מחיר, הנזלה

, זה מאגר גדול ברמה עולמית, ואחר כך מצאו גם את לוויתן. מטר מרובע 250 -היה גילוי של מאגר תמר 2008ב
  .שנה שנתיים -וים טטיס שהולך להגמר בקרוב, השנים האחרונות 10גדול שנמצא ב הכי

. תה על מאגר תמריועדת ששינסקי הראשונה הי. אולי קצת פחות, שנה 20-25מספיקה ל, עם הגודל שלה, תמר
  . המשקיעים טענו שהם כבר השקיעו באסדות ועכשיו משנים את הכללים באמצע

ם יש משהו ימעבר למים הטריטוריאלי. בינלאומי בויכוח כל הזמןחוק הים ה - יש משהו שנקרא מים טריטוריאליים
, המדינה שמולנו היא קפריסין. אלא של עומק המדף, זה לא רק עניין של מרחק מהחוף, "מים כלכליים"שנקרא 

ואין , מה שלנו ומה שלהם -עם קפריסין עשינו הסכמים. המאגרים פחות או יותר בחצי הדרך ביננו לבין קפריסין
  .בעיה

רצינו לבדוק . לא רצינו לתקן את זה -אם החוק לא שבור. 1952היה לנו את החוק מ, כשהתחלנו בישיבות הועדה
  . בלי קשר לעלות, מיסים על הרווחים -תמלוגים. כמה תמלוגים לוקחים, מה קורה מסביב לעולם

ואז אין , ב מראש"ארה המנצח נותן בונוס לממשלת, אם רוצים להפיק נפט יש מכרז -ב השיטה היא אחרת"בארה
  . מיסוי

ואז , שנים לעשות מחקר 3עוד , יש היתר של שלוש שנים לעשות חיפוש -קבע שיש שלושה שלבים 1952החוק מ
למה אז לא שינו את  - שמצאו את ים טטיס 2001הטענה שלי שמ. שנה 30-אם מצאת משהו אתה מקבל זיכיון ל

  ?ה הכל ניתן חינם ואין מכרזיםלמ? למה עדיין הרישיונות ממשיכים ככה? השיטה

יש משהו שהוא לא שונה ממה שקרה ? מה עם מחצבים ומחצבות? מה עם מים מינרלים. זה לא רק בגז ונפט
אוליגרכים השתלטו על  24שנים מאז נפילת המשטר הסובייטי  4בתוך , בסיביר יש הרבה מאוד משאבים -ברוסיה

  .שדדו את המשאבים של רוסיה בעצם, הכל

משרד , משרד הכלכלה? למה השומרים לא התעוררו? אבל לא לא התעוררו בזמן, ו הכל היה חוקינאצל
חבריות  3יש לנו . אף אחד לא הבין שיש פה בעיה, אף אחד לא שינה את השיטה -יש הרבה גופים... האנרגיה

  . הן משלמות אפילו פחות מאזרחים על המים, שמפיקות מים מינרלים

. הכי נמוך בעולם, 25%היום חלק המדינה הוא , תמלוגים לממשלה 54%המדינה היה  חלק 1952ב, בכל אופן
עדיין יותר גבוה , 60%היה  OECDהממוצע של ה, OECDעשינו השוואה ל. אמרתי שזה לא נראה לי הגיוני

  .מאתנו

ההקלה אבל הבעיה היא שהם מקבלים את . הורדה של פחת מהמס -נכנס מה שנקרא ניכוי הזילה 60-בשנות ה
  ?למה הם זכאים להקלה בפחת, משאבי הטבע לא שלהם - הזאת על משהו שהוא לא שלהם

רוצים להרוג את התרנגולת "ר דלק אמר "יו. זה נפל בכנסת מיד בוועדות, כבר רצו לשנות את החוק הזה 2001ב
  ". שמטילה ביצי זהב



 
 

  ?מה אנחנו הצענו

כדי לא , 2011החלה הדרגתית של השינויים החל מ, 62%-52%שחלק הממשלה יהיה , הצענו מערכת חדשה
  .היזמים טענו שהם לא ירוויחו אם זה לא יהיה הדרגתי, לחסל את התמריצים

רווחים מעל לרווחים הנורמליים שנובעים מסיבות שונות  -את רווחי היתר ממוצר, יש שיטות שונות לקחת רנטה
יש יתרון לשילוב של . הוא המס היעיל והנכון לעשותמיסוי של רנטה כלכלית ). קרקע מיוחדת, ניהול מעולה(

לא נגענו , כמו שהחוק, השארנו את התמלוגים כמו שהן. פחות ניתן למניפולציות - תמלוגים .תמלוגים ומס על ההון
  .והטלנו מס רווחי יתר, בערך 10%הם עומדים על , בהם

לקחנו את ההכנסות ? טה בדיעבדאיך מטילים רנ -אנחנו באנו בדיעבד, ב"הבעיה היתה שלא כמו בארה
ככל שהאחוז של  - אז מתחיל המס על ההון בצורה פרוגרסיבית, מעל עלות ההקמה 1.5%כשהן , המצטברות

 -במונה. אחוז המס עולה, מתוך העלות ההתחלתית עולה) בניכוי ההוצאות השותפות(ההכנסות המצטברות 
  .2011זה כך מ. היא קבועה, עלות ההקמה, יתהעלות ההתחלת -במכנה. ההכנסות פחות ההוצאות השותפות

תמיד יש מי שאומר שהיה אפשר להטיל . כי זה היה נראה לנו ריאלי? 2.3%למה המיסים מפסיקים לעלות אחרי 
היום אנחנו . והיזמים אמרו שזה ייבש את הענף, ותמיד יש את מי שאומר שזה יותר מידי, ספיקיושזה לא , יותר

 .אלא צומח, תייבשרואים שהענף לא רק שלא ה

להמליץ , צריך לעשות פשרה - אם אנחנו רוצים להעביר משהו. אבל אז זה היה נדחה, הייתי יכול להטיל יותר
  .היינו צריכים לשכנע את ראש הממשלה, משהו שנראה לך שיעבור

  ?למה התחילה תנועת ההפרטות? למה לממשלות יש נטייה לא לנהוג ביעילות

זה ? מה גבולות ההפרטה? למה היום כל הזמן מפריטים, יתה להלאיםיה המגמה האחרי מלחמת העולם השניי
בכל . תנועת ההפרטה התחילה כי הסקטור הציבורי נכשל כישלונות חרוצים - על קצה המזלג. נושא כבד מאוד

 וצריך לשים, לא כל ההפרטות מוצלחות. יש פה בעיות רציניות, העולם נותנים סובסידיות לחברות הממשלתיות
בהפרטה של מלון אין . של מונופולים טבעיים -ההפרטות הקשות ביותר הן של תשתיות. גבול על מה לא להפריט

  .זאת בעיה. למונופול בבעיות פרטית, מונופול, בהפרטת תשתיות אתה הופך משהו בבעלות ציבורית, בעיה

, אלא גם לנכדינו, ך רק לנוהרעיון הוא שהוא לא שיי, המשאבים מתכלים. 2012הוקמה ב -קרן משאבי הטבע
באפריקה  -ההצלחה של קרנות כאלו בכל העולם מעורבת. הרעיון הוא לחלק את הרווחים לתקופה ארוכה יותר

  .בנורבגיה היא מאוד מצליחה, הקרנות האלו נשדדות

ינהל את התיק . לא הרבה ביחס לנורבגיה נניח, ג"מהתל 2%-מדובר בכ. הקרן בישראל מיועדת רק לרווחי היתר
נגידת , יש מועצה ציבורית עם שר האוצר - זה ממשלתי, למעלה תמיד יש פוליטיקה. זו קרן אוטונומית, בנק ישראל

  .המועצה תחליט על מה תצא הקרן כל שנה, בנק ישראל וכן הלאה

הקרן נועדה להגביל את ? איפה? תיכוני? עממי? איך חינוך -חינוך זו סיסמא. זה לא פשוט" על מה תצא"
  .אבל זו מגבלה, 100%זה לא , זה לא מושלם. שלההממ

ובישראל שיש אי , זה הכי טוב בעולם 18%י אמר שגם 'נובל אנרג. תיארת את הלחצים שהופעלו עליכם - שאלה
  ?למה דווקא פה צריכים להיות התנאים הטובים ביותר להנפקת גז', שוויון וכו

אני חושב . לאמץ את החוק זה לא היה דבר ברור אני חשבתי שאם רוצים. לא צריכים להיות התנאים האלו
זה לא ברור שאם היינו עושים משהו דרסטי זה היה . שהניצנים של המחאה החברתית צמחו אז במאבק הזה

  .אני יודע שראש הממשלה התלבט על זה. מתקבל



 
 

  ?יש סיכוי שנגדיל את המיסים - שאלה

  .והיםזה סכומים יותר גב, ויש הסתברות גבוהה, אם יהיה נפט

אנחנו לא צריכים לקדש ססטוס . זה בסדר -נמליץ לשנות משהו 2ששינסקי  אם בועדת, לא צריך לקדש שום דבר
צריך לעשות מערכת מיסים שדורשת לכנס את הכנסת כל פעם שיש . אבל גם אי אפשר לגמרי את המשקיעים. קוו

  .כופים במחירים בעולםהוא מתאים לשינויים ת - בשביל זה המס הפרוגרסיבי, שינויים במחירים

  למדינה צריכה להיות גמישות פיסקאלית, תמיד יש אפשרות חוקית לשנות. אני בעד שינויים אם צריך


