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שבירת מונופול הגז
יוסי לנגוצקי" :דויד גילה הפגין אומץ לב והגן על הציבור
מחמדנות וחזירות"
הגיאולוג הגיב הבוקר בגלי צה"ל להחלטת הממונה על הגבלים עסקיים לכפות על קבוצת דלק למכור את
החזקותיה בפרויקט "לוויתן"

איש העסקים יצחק תשובה מגיב הבוקר להחלטת הממונה על הגבלים עסקיים אתמול לכפות על דלק
קבוצה ( )-0.41%לממש את החזקותיה בפרויקט "לוויתן" .בעל השליטה בדלק אמר הבוקר לגלי צה"ל
בתוכנית "מה בוער" כי " למה אני צריך להיות קורבן אחרי שסיכנתי הרבה כסף?".
ד"ר יוסי לנגוצקי" :המילה של תשובה לא שווה אסימון שחוק  -האיש לא ראוי .אני יזמתי והבאתי את
בריטיש גז לישראל .החלטת הממונה על הגבלים עסקיים אתמול זה נס חנוכה .הלל לפרופ' דויד גילה-
הוא מכה את גולית ,גילה אומץ לב וצריך לברך ולתת לו רוח גבית .גילה הסיר את האיום שהמדינה תהיה
שבויה של יצחק תשובה .הוא הגן על הציבור בפני חברות חמדניות וחזיריות .תראה איך ששינסקי הביא
מיליארדי שקלים למדינה .נציגי דלק נוקטים בשפה מוגזמת ,איזה יהירות והתחכמות ,כאילו אוצרות הטבע
לא של מדינת ישראל .הם לא מצאו גז ,אלא אני מצאתי את הגז והם הצטרפו לפרויקט שנים אחרי שהוא
התחיל .דויד גילה התעשת ולא נהג כמו חמור שממשיך בדרך שגויה .עידן תגליות הגז הגדולות בים
התיכון נגמר ולא תבואנה יותר חברות זרות .הם חמדנים וגסי רוח וצריך לכופף אותם".
יו"ר דלק קידוחים ,גדעון תדמור " :בחודשים הקרובים אנו צפויים למחסור בגז והתשתית הקיימת לא
תספיק בגלל העליה בצריכה בישראל .הירידת במחירי החשמל היא בזכות הגז הטבעי וגם היכולת לייצב
את מצבה הפיננסי של חברת החשמל .בנוסף ,רוב הגז מיועד לייצוא ויש בכך שיפור למעמד הגיאופוליטי
של ישראל .מדוע ההזדמנות ההיסטורית מושמת בצורה בלתי מוסברת תחת סימן שאלה? כל מי שעוסק
בכלכלה יודע שוודאות היא תנאי הכרחי על מנת שהשקעות כאלה ימשיכו".
בינימין (ביני) זומר ,מנהל נובל אנרג'י בישראל" :במשך  /1שנים השקיעה נובל אנרג'י בחיפושים
ובפיתוח משאבי הגז והנפט של ישראל ,כאשר עד היום השקענו יחד עם שותפינו קרוב ל 1-מיליארד דולר
בפיתוח משק הגז והנפט במדינה .הסתייגותו של הממונה על ההגבלים העסקיים מכניסת נובל אנרג'י
לרישיונות אלו ,לאחר שהוכרזה התגלית ,הייתה חסרת בסיס משפטי כשהושמעה לראשונה ,ועודנה

חסרת בסיס כיום .אנחנו לוקחים את הסיכון על עצמנו ומעבירים חלק גדול מההכנסות למדינה .מחיר הגז
הוגן וזול יחסית לעולם".

דרור שטרום ,לשעבר הממונה על הגבלים עסקיים" :מדובר בהסדר כובל או קרטל ולכן הממונה על
הגבלים עסקיים ניסה להגיע על בעלי פרויקט 'לוויתן' לפשרה  -מכירת שני מאגרים קטנים 'תנין' ו'כריש'.
לא היה הסכם מחייב ,היה מו"מ .המהלך המקורי של הקמת מונופול תוך הסכם כובל לא היה מאושר
בבית המשפט".
הצו המוסכם לא ייצור פתרון תחרותי של ממש
הבוקר הודיע הממונה על הגבלים עסקיים כי "הרשות הודיעה לדלק ולנובל על החלטתה לא להגיש את
הצו המוסכם לאישור בית הדין ,ושהיא שוקלת מחדש להוציא קביעה לפיה כניסת דלק ונובל ללוויתן הינה
הסדר כובל שלא קיבל את אישור בית הדין .כניסת דלק ונובל ללוויתן יצרה מצב שבו קבוצות אלה שולטות
בכל מאגרי הגז שלחופי מדינת ישראל .הרשות תבצע הליך שימוע בעל פה לחברות לפני הוצאת
הקביעה.
בחודשים האחרונים התגבשה תמונה כוללת לפיה התועלת לציבור מהצו המוסכם פחותה מהאלטרנטיבה,
בגלל היווצרות מספר נסיבות חדשות .בין היתר ,התקבלו ברשות אינדיקציות משמעותיות כי הצו המוסכם
לא ייצור פתרון תחרותי של ממש הפותר את בעיית המונופול בשוק .התגבש גם חשש כי גורמים
בממשלה תולים את יהבם על ההסדר וממתינים לתוצאותיו ,וחשוב שאלה יפעלו כבר עתה לקידום
התחרות בתחום.
הרשות מודעת לעובדה שלקביעה שלה עשויות להיות השלכות על המשק ,ולכן קוראת לכל משרדי
הממשלה לעשות יד אחת ולפעול בצורה נמרצת על מנת למזער השלכות אלה .למרות השלכות אלה,
הרשות סבורה שדרוש טיפול שורש על מנת לתת פתרון אמיתי לבעיית המונופול בשוק".

