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הורס חברות על הנר
ק 4570:!פ 3077״ :דל 0 :

ה החברות עם המחירים על המיקוח את
חב ועם האיראני, בנפט ששלטו גדולות

איראן. של הלאומית הנפט רת
 חשיבותם את החברות למדו זו בתקופה

 עיסקי סביב והשתיקה המיסתורין של
 ליחסים שדאג איראן, של השאה הנפט.
 לא הערבי־שוסלמי, העולם עס טובים

 הנפט במכירת בגלוי להודות מוכן היה
 משום לו, חשובה היתה העיסקה לישראל.

 דלק לקנות סירבו רבות שחברות־נפט
 בשוק איראן. של הלאומית מחברת־הנפט

 משל דלק די להן והיה מחסור, היה לא
 ללקוי* ישראל הפכה זה במצב עצמן.
 הלאומית, חברת־הנפט של ביותר חשוב
השאה. לאוצר הגיעו הכנסותיה שכל
הביטחו שהצנזורה הזה, המיסתורין מן
 גם הרוויחו עליו, הקפידה בישראל נית

ב לדעת היה יכול לא איש החברות.
 את קנו שבהם המחירים מהם דיוק

״להע רק היתה יכולה הממשלה הנפט.
ש התוצאות על־פי אלה, מחירים ריך״

האי שרי־הנפט עם במו״מ הגיעה אליהן
 והאי־ משבר, שהתעורר פעם בכל ראנים
העלאה. דרשו ראנים

ה חברות־הדלק שקנו ככל :התוצאה
 המחירים מן יותר נמוך במחיר ישראליות

 דיווחי־ את להגדיל היו יכולות המוצהרים,
הישראלי. בשוק הן

 למיסתורין. הצדקה שום אין כבר היום
 כך בגלוי. נפט לישראל מוכרת מצריים

 איש זאת למרות אך מכסיקו. גם עושה
 החברות קונות בכמה לומר מוכן אינו
 חברות־הדלק הזרות. מהחברות הדלק את

טובים. עסקים מכך, כתוצאה עושות,

■! 1■ ■!
 — בארץ גם כך כולו, ,כעולם מו ^

 מחירי מעליית העיקריות המרוויחות
החב שלוש מבין חברות־הדלק. הן הנפט

 דלק חברת רק בארץ, הפועלות רות
 מתברר, שלה המאזן מן מאזנים. מפרסמת
 שיעור על בהרבה עולה ברווחים שהגידול

 מילית 40 הרוויחה דלק חברת האינפלציה.
 117 ,1977ב״ מיסים תשלום אחרי לירות
 לירות מיליון 289ו־ ,1978ב־ לירות מיליון

 מהשוק, 30/״סב־ שולטת דלק חברת .1979ב־
 עולים רווחיה כי להניח אפשר ולפיכך
 השולטת סונול, חברת דיווחי על במקצת

 שלה פז, חברת ריווחי מהשוק. 250/0ב־
 היא ההערכה יותר. גדולים מהשוק, 450/0

 פז חברת של מסים אחרי הנקי הריווח כי
 100( לירות ממיליארד יותר 1980ב־ יהיה

 וולפסון, איזיק סיר אל שקלים). מיליוני
 שני־שלישים מגיעים בלונדון,. היושב

 לתרום קושי כל לו ואין החברה, מדיווחי
שונים. ישראלים למוסדות יפה בעין

 גם שולטות הישראליות חברות־הדלק
 שהחשובות חברות־בת, של ארוכה בשורה

 שייכת פזגז חברת הגז. חברות הן שביניהן
 ואילו לסונול, שייכת סופרגז חברת לפז,

 באנוישראגז. המניות מן 30,,/״ יש לדלק
 את במשותף מחזיקות החברות שלושת
 בהובלה העוסקת טנקרים, שרוחי חברת
 משותפות חברות לישראל. הדלק של הימית

 ל* הדלק את מספקות החברות לשלוש
 ולשורה לאל־על לארקיע, חברת־החשמל,

גדולים. דלק צרכני של
 לצרכן, מהיצרן הדלק, שעובר המסלול

 חברות־הדלק. על-ידי כולו, כימעט נשלט,
 החברות מן הדלק את קונות אלה חברות
 הדלק ;לארץ אותו מובילות הן ;הזרות

וב בחיפה לבתי-הזיקוק, מגיע הגולמי
 הממשלה שולטות (בבתי־הזיקוק אשדוד

החב ).260/0 של בשיעור לישראל והחברה
 בתי־הזיקוק, מפתח הדלק את נוטלות רות

 בין — השונים לצרכנים אותו ומוליכות
 הן גם השייכות לתחנוודהדלק השאר,

 ניתנים מהתחנות (בחלק לחברות־הדלק
צה״ל). לנכי זיכיונות
 גבוה מיסוי כולל לצרכן הדלק מחיר

 העברה וכן הדלק, סוגי על־פי ומשתנה,
 ממע״מ מורכבים המיסים השוואה״. ל״קרן
 יותר ונמוכים בבנזין, יותר הגבוהים ומבלו,
 ומזוט. סולר נפט, — האחרים הדלק בסוגי

 שומרים ההשוואה לקרן ההעברות גובה את
 הממשלה ניכנסת שבו השלב זהו בסוד.

 שר־ להצהרות בניגוד המחירים. לתמונת
 או זה דלק ״מסבסד״ הוא כאילו האוצר,

 את הדלק צרכני כל ״מסבסדים״ אחר,
 רק הוא ההשוואה קרן תפקיד האוצר.
 סוגי מחירי בין מסויים איזון על לשמור
הדלק.

 לפרסם ששה אינה שהממשלה יתכן
 כדי ההשוואה, לקרן ההעברות על נתונים
 הדלקים שצרכני העובדה את להסוות
 הדלק צרכני את למעשה, מסבסדים, הזולים

 שעליית בעוד הבנזין. — מכולם היקר
 מחירי עליית את תואמת הבנזין מחירי
 הדלקים צרכני משלמים בעולם, הנפט

 עליית שיעור על העולים מחירים הזולים
בתחום שגם מתברר בעולם. הדלק מחירי

ן •ו״ר דפםו ו ו
״ חכרת • פז  כאשר ,1959ב־ נוסדת ״

 את קנו וולפסון איזיק וסיר הממשלה
 שני־ נמצאים כיום כאר*ן. של חכרת

 וולפסון, כידי החברה ממניות שלישים
המנה מועצת יו״ר הממשלה. בידי ושליש

 וולפסון. איזיק סיר הוא פז של לים
 מי ביתן, מנזה הוא הדירקטור־מנכ״ל

 וסמנכ״ל בגאנה ישראל שגריר שהיה
 ישעיהו הוא החכרה מנב״ל מישרד־החוץ.

 משוק 45ב־״/״ שולטת החברה לחובר.
הדלק.

3070 דלק:

כ״ל ן מנ ו פ אג
 .1951ב־ נוסדה ״דלק״ חכרת •

 חברת־העזבדיס בידי היא כחברה השליטה
 דיסקונט בנק ),35(״/״ ההסתדרות של
 ),10(״/״ צי״ם ),10(״/״ לאומי בנק ),35(״/״
 וממשלת־ישראל )9(״/״ קלור צ׳רלס סיר
 בנו הוא המנהלים מועצת יו״ר ).1(״/״

המצומ ההנהלה יו׳׳ר דיסקונט, מבנק גיטר
 מהברת-העובדיס. אושפיז נפתלי הוא צמת

 חפץ. ויעקב אגמון אברהם הם המנכ״לים
בישראל. מהחלק 350כ־״/ שולטת דלק

ע יו״ר ל ר1ג
 ,1958ב־ נוסדה ״סונול״ חכרת •

 מארצות־ וספיירר שינדלר מישפחות באיטר
 כארין. מוביל־אויל חברת את קנו הברית
 סונכורן מישפחת הצטרפו יותר מאוחר
 על השתלטה זו אחרונה מישפחה ובלפר.

 בלקו מקונצרן חלק עתה המהווה החכרה,
 של המנהלים מועצת יו״ר הבינלאומי.

 הוא המנב״ל גלעזר. דרור הוא סונול
 הוא למנב׳׳ל והמישנה רוזנצווייג, אלפרדו

 הדלק משוק 25״/״ לסונול פרימן. יעקוב
כמדינה.

 הצרכנים בין העול ובחלוקת המחירים,
 לא הזה הרושם אם הרושם. זה השונים.

 צריכה היא הממשלה, בעיני חן מוצא
 לשפוט שיאפשרו נתונים, לפרסם להתחיל

 נכונה שלד, המדיניות אם שקול באופן
נכונה.״ שאינה או

שגים למאה
 באימה שימוש נעשה וכארץ עולם ף*
 עליות את להצדיק כדי המחסור, מפני ■■

 יש בעולם הצדקה. לכך אין המחירים.
ה ההפקה בקצב שיספיקו, נפט עתודות

 שמשתכללות וככל שנים. 100ל- נוכחי,
 המוכחות העתודות גדלות הגילוי, שיטות

הנפט. של
 מקורות מהיר בקצב מתפתחים בינתיים

 לאנרגיה, מומחים בכנס תחליפיים. אנרגיה
 שנים 15 תוך כי נמסר מכבר, לא שנערך
 במהירות. לקטון בנפט התלות תתחיל

 ועימן נפט, המייצאות המדינות כי נראה
 כלכלת את לחלוב מנסות חברות־הנפט,

 חברות־הנפט נושאות כבר בינתיים העולם.
 ועדת שערכה מסקר העתיד. אל פניהן את

 מ־ 74,״/״ כי מתברר, האמריקאי הסינאט
 נמצאים בארצות־הברית האוראניום מירבצי

 אלה וחברות הגדולות, חברות־הנפט בידי
 האד מירבצי על גם בהדרגה משתלטות

באפריקה. העשירים ראניום
 בפחד מדיני שימוש בעיקר נעשה בארץ

תוק הקיצוני הימין דוברי המחסור. מפני
 שגרם מצריים, עם השלום הסכם את פים

 לארץ סואץ במיפרץ הנפט שדות להחזרת
 היה שאמור עלמה, שדה נימצא שם זו.

 ישראל של הנפט מתיצרוכת 30ס/ס לספק
 המשולמים מאלה יותר הנמוכים במחירים

 מכך מתעלמים הימין דוברי אך היום.
ה הבידוד החרפת או נוספת שמילחמה

 את להשיג ישראל על מקשים היו מדיני
 הקיים במצב לו. זקוקה שהיא הדלק יתרת

 ובמיסגרת דלק, להשיג בעיית כל אין
 הערובה גם נכללת קמפ-דייוויד הסכמי

 בשעת לישראל דלק לאספקת האמריקאית
הצורך.

ה פ ל קל ש !■ פרנ
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 במכשיר שימוש הליכוד ממשלת עושה זה
 העוגה חלוקת את לשנות כדי המיסוי

 השכבות בגד החזקים, לטובת — הלאומית
החלשות.
 האוצר מנכ״ל שהיה מי ארנון, יעקוב

 עם המגעים מן גדול חלק ניהל ,1970 עד
 לישראל, הנפט רכישת על איראן, ממשלת
יש לדבריו בכלכלת־נפט. למומחה ונחשב

 המיסים מיבנה את מחדש לבחון מקום
 הדלק: בענף המחירים ומיבנה
 מיסים הוטלו מדוע להסביר יכול ״אני

 ומדוע ,60ה־ בשנות שהוטלו בשיעור
 אך אז. שנקבעו כפי הדלק מחירי נקבעו

 הגדולה והשאלה רבות, שנים עברו מאז
 60ה־ לשנות נכון שהיה מה אם היא
רבה שמרנות יש .80ה־ לשנות גם נכון

ב להשתמש אפשר זה. בעניין במחשבה
 אינפלציה, שמעודד כבכשיר הדלק מחירי

 האינפלציה. את שמרסן כמכשיר גם אך
 פחות תיגבה שהממשלה זה בעד לא אני

 אם לבדוק צריך אבל מהאזרח, מיסים
בדר הממשלה הכנסות את להגדיל אפשר

 בתחום שגם מאוד חושש אני אחרות. כים
העל בתחום מהמותן: יורה הממשלה הזה
העלאות עיתוי בתחום הדלק, מחירי אות

ד ו ג י נ ט ב ל ח ו ת מ ו נ ע ט ־ ל ר : ה ש ר צ ו א

■ ר י ח מ ש ק כ ל ד ם ה י ל ו , ע ם ב־־ס^ססו ה

ם י מ ר ו ק ת ת 5ל0 ר י י ל ע ד ל ד מ ה

ואמת אגדות :האנרגיה
ה • ד אג המהירה לאינפלציה הגורמת היא הדלק מחירי עליית :ה

הליכוד. ודוברי הורביץ, ייגאל שר-האוצר, מפי ושוב שוב נשמעת זו טענה בישראל.
ת מ א מוכפלים כאשר גם כי ומצאו, בדקו מישרד־האנרגיה כלכלני :ה

 לצרכן. המחירים במדד בילבד 5״/״ של לעלייה הדבר תורם שנה, תוך הנפט מחירי
 להעלאות שונים וספקים יצרנים על־ידי מנוצלת הנפט מחירי שעליית הדבר נבון

לרסנן. טורחת אינה שהממשלה בלתי״מוצדקות, מחירים
ה • ד אג מושמעת זו טענה גם הדלק. מחירי את מסבסדת הממשלה :ה

שר־האוצר. על-ידי ושוב שוב
ת מ א גבוהים מיסים מוטלים בארץ המשווקים הדלק סוגי בל על :ה

 לאוצר, חשוב הכנסה מקור מהווים אלו מיסים הדלק. סוגי לפי שונים, בשיעורים
הדלק. מחירי את האוצר מסבסד כאילו לטענה שחר ואין

ה • ד אג על-ידי במיוחד מטופחת זו אגדה דלק. קונה הממשלה :ה
 שר־האנרגיה, גם דלק. ״קונה״ הוא באילו פנים להעמיד המנסה שר־האוצר,

לחוץ־לארץ. מסעות לתרץ כדי זו, בהצגה לעתים משתתף מודעי, יצחק
ת מ א הדלק את הקונות הן בישראל הפועלות חברות־הדלק שלוש :ה

 על החותמות הן לאומיות. או פרטיות נפט, המפיקות מחברות-דלק במישרין
 משברים נוצרים כאשר רק מתערבת הממשלה המחיר. את המשלמות והן החוזים

פוליטיים.
ה <• ד אג ממחסור נובעות המחירים ועליות בדלק, מחסור בעולם יש :ה

זה.
: ת מ א ניתן עתה הידועות הנפט מעתודות בדלק. מחסור בעולם אין ה

 הוא חדשות נפט עתודות של הגילוי קצב הבאות. השנים 100ב- דלק להפיק
 והחברות המייצאות המדינות תחליפי-אנרגיה. במהירות מתפתחים ובינתיים מהיר,

 שכל המחירים העלאות את להצדיק כדי האגדה, את מפיצות דלק המפיקות
הרווחים. הגדלת תכליתן

ה ד ג א ה אנרגיה. על בהוצאות לחסוך מנסה הממשלה :#
: ת מ א אילו המחירים. העלאות בגלל פשוט נגרם באנרגיה החיסכון ה

 במנועי שימוש להתיר יבולה היתה לאנרגיה, בהוצאות לחסוך הממשלה ניסתה
 אקולוגית מבחינה יותר נקיים יותר, חזקים הם הדיזל מנועי מנועי. לרכב דיזל

 לאחרונה הוצאה בהם, השימוש את לעודד תחת הדלק. בצריכת וחסכוניים
בישראל. דיזל במנועי השימוש על נוספות הגבלות המטילה תקנה


