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  עיקרי המסמ�
  

של החברה " מנוזלי החיי%" מהביקוש העולמי לאנרגיה והוא אחד �40%הנפט מספק כיו% כ

, ע% התרחבות השימוש בנפט עלתה חשיבותו הכלכלית, �20מאז ראשית המאה ה. המודרנית

 הנפט הוא מקור האנרגיה. וגברו המאבקי% על השליטה בו, הצבאית והמדינית, החברתית

שרפת מוצרי הנפט , ע% זאת. כלי החקלאות והתעשייה, כלי המלחמה, הדומיננטי של התחבורה

  . שהוא גז החממה הפוגע באקלי% כדור האר., היא ג% המקור העיקרי לפליטת פחמ� דו חמצני

  
. והמוכרי% ובראש% סעודיה, ב"הקוני% ובראש% ארה: בשוק הנפט פועלי% שני כוחות מרכזיי%

א& ,  הפגינו מפיקות הנפט הערביות את כוח� מול צרכניות הנפט�20ל המאה ה ש�70בשנות ה

 המחישה את 1991מלחמת המפר. בשנת .  התהפ& הגלגל והקוני% נותני% את הטו��80בשנות ה

הפיצול בקרב מפיקות הנפט הערביות והשימוש בנשק הנפט עבר מידי מפיקות הנפט לידי 

על שלוש , �90 וה�80הברית בשנות ה�שהטילה ארצותביטוי לכ& בסנקציות . צרכניות הנפט

  . לוב ואירא�, עיראק�מפיקות נפט במזרח התיכו� 

  
ב בעיראק ממחישה את החשיבות הרבה שהיא מעניקה לאזור המפר. "המערכה שמנהלת ארה

שמירה על נתיבי אספקת נפט , ב"מבחינת ארה. שבו שני שליש מעתודות הנפט של העול%, הפרסי

 שימוש במכוניות –סגנו� החיי% האמריקאי . א הרבה יותר מאשר שיקול כלכליפתוחי% הי

 מחייב צריכת נפט �שימוש מסיבי בתעופה ועוד , מגורי% בפרברי%, פרטיות ע% צריכת דלק זולה

  . הדבר נכו� ג% לגבי מדינות מתועשות אחרות ומדינות מתפתחות. גבוהה

  
כמעצמת על חותרת לשלוט בו או לפחות למנוע ב "בנסיבות אלו הנפט הוא כוח פוליטי וארה

ב נגד "המערכה על ביטחו� אספקת הנפט משתלבת במערכות שמנהלת ארה. מיריביה לעשות כ�

 ספטמבר �11שקיבלו תאוצה מאז אירועי ה, ונגד גורמי הטרור, תפוצת הנשק הבלתי קונבנציונלי

ות הללו ה� מתוק/ היותה ב מנהלת את שלושת המערכ"ארה. ב בתדהמה"שהכו את ארה, 2001

בשלושת� היה לצדא% חוסי� . ב עצמה"מעצמת העל היחידה וה� כדי להג� על אוכלוסיית ארה

  . ובתחו% הנפט א/ חלק מרכזי, חלק

  
 משפר משמעותית את מעמדה בשוק הנפט העולמי 2003הניצחו� האמריקאי על עיראק במר. 

צות הברית עשוי להיות עניי� בשימור דווקא לאר, ע% זאת. ק"ומפחית את מעמד ארגו� אופ

שמירה על הישגי ארצות הברית מותני% בשמירה על . ק כמסגרת להשפעה על שוק הנפט"אופ

, תשתית מערכת הנפט ועל היציבות הפנימית בעיראק ואצל מפיקות נפט גדולות אחרות במפר.

התלויות ,  העול%לניצחו� האמריקני עשויה להיות תרומה לכלכלה של מדינות. בראש� סעודיה

בנסיבות אלו לא יוכלו הערבי% להפעיל את . ולחופש המדיני של יבואניות הנפט בעול%, בשוק נפט

מחירי נפט נמוכי% עלולי% לעכב , ע% זאת. כפי שעשו לאחר מלחמת יו% הכיפורי%, נשק הנפט

  .פיתוח תחליפי% לנפט

  
המפתח הוא , השליטה בנפטב הובילה פתרונות פוליטיי% וצבאיי% לבעיית "למרות שארה

מאז משבר האנרגיה של שנות . במציאת פתרו� טכנולוגי לבעיית האנרגיה הצפויה בעול% בעתיד
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אול% הנפט ,  צעד העול% כברת דר& ארוכה בתחו% ייעול הניצול של אנרגיה ותחליפי נפט�70 ה

אנרגיה חלופית . והביקוש לו ממשי& להעלות, נותר המרכיב הגדול ביותר בסל האנרגיה העולמי

מציאת דר& . או שאינה ישימה לחלק מ� הצרכי%, )רנוביל'פרשת צ(או מסוכנת , עדיי� יקרה

ואז כמוב� , לניצול יעיל של האנרגיה בעולמנו ממקורות שאינ% מאובני% היא רק עניי� של זמ�

, י%האתגר למציאת פתרו� לנפט אינו נובע רק משיקולי% כלכלי. יתקיי% מהפ& בהזדקקות לנפט

לפני שיהיה מאוחר , הצור& להג� על האקולוגיה של כדור האר.(אלא ג% משיקולי% אקולוגיי% 

 כדי לנטרל אחת ולתמיד את השפעותיו השליליות של הנפט כמנו/ להפעלת �ופוליטיי% ) מדי

  . מצד מפיקות הנפט, לחצי%

  
לכליות בסיסיות לעליה קיימות מספר סיבות כ, כל עוד לא נמצאו פתרונות טכנולוגיי% מהפכניי%

צריכת הנפט תמשי& לגדול משו% : מצד הביקוש. הדרגתית במחירי הנפט במש& העשורי% הבאי%

: מצד ההיצע. ומדינות מתפתחות צורכות נפט בכמות ההולכת וגדלה, שהעול% ממשי& לצמוח

 שוק בינתיי%. ה� משאב מוגבל ובעוד עשרות שני% יתכלו) המוכרות והמשוערות(עתודות הנפט 

אלא בעיקר בהתא% לאירועי% ולכוחות , הנפט אינו מתנהג על פי התחזיות הליניאריות הכלכליות

בנסיבות הנוכחיות קשה לראות התארגנות . הפוליטיי% השולטי% במדינות שלה� עתודות הנפט

ביטחו� , כלומר. שיהיה בה כדי לסכ� אינטרסי% של המערב, אפקטיבית של מפיקות הנפט

המש& הסדר , ע% זאת.  ורמת מחירי% שלא תפגע בצמיחת המשקי% במערבבאספקת הנפט

ובכלל , נכונות של האמריקאי% להמשי& במעורבות חיצונית תקיפה. א: הנוכחי תלוי כמה גורמי%

מניעת האפשרות שאירא� תשיג יכולת גרעינית ותאיי% על . ב; זה לייצב את המצב בעיראק

אבטחת . ד; בות הפנימית בסעודיה ובנסיכויות המפר.שימור היצי. ג; מפיקות הנפט האחרות

  .שעשויי% לראות במערכת הנפט יעד לתקיפה, שדות הנפט ונתיבי אספקת הנפט מפני גורמי טרור

  
א% יקרוס המשטר , למשל. שינוי באחד מהגורמי% הללו עלול להביא לשינוי דרמטי בשוק

ת אלה תאל. ארצות הברית בנסיבו.  מעתודות הנפט העולמיות25%בסעודיה שברשותה 

. באמצעי% דיפלומטי% וא/ צבאיי%, להתמודד ע% הקושי להחזיר את הפקת הנפט לקדמותה

, חמור וקיצוני במיוחד תרחיש של מהפ& במשטר הסעודי ועליית משטר אסלאמי קיצוני במקומו

  .אשר ישת/ פעולה ע% המשטר האיראני בתחו% הפקת הנפט

  
, בתחומי% כלכליי%, בשוק הנפט משמעויות אסטרטגיות רבות להתפתחויות – מבחינת ישראל

 נהנתה �80 מעבר לשינויי% המהותיי% שחלו בשוק הנפט מאז אמצע שנות ה. ביטחוניי% ומדיניי%

  : מהתפתחויות הבאות� כצרכנית נפט �ישראל 

. מ לשעבר" אפשרה לרכוש נפט מרוסיה ומרפובליקות של ברה�) 1991(מ "התמוטטות ברה  .א

ה� בגיוו� מקורות האנרגיה וה� ביכולת לרכוש נפט בקווי אספקה קצרי% מבעבר מדובר 

  ). נורווגיה, וונצואלה, לעומת ייבוא ממקסיקו, הנפט מובל לישראל מהי% השחור(

 שינה משמעותית את � ) �2003 ו1991בשני% ( הניצחו� האמריקאי על עיראק בשתי מערכות   .ב

קודת מבט ביטחונית יכולה ישראל לנהל את משק מנ. מפת האיומי% הביטחוניי% על ישראל

 . הנפט בגמישות רבה יותר מבעבר

,  יוצרי% ממד חדש בגיוו� מקורות האנרגיה�גילויי הגז הטבעי בישראל בשני% האחרונות   .ג

 .ולראשונה יכולה ישראל להתבסס ג% על משאב אנרגיה משלה
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, משפר את זמינות האספקה) �80המתפתח מאז ראשית שנות ה" (הספוט"שימוש גובר בשוק   .ד

 .ושימוש מושכל בכלי% פיננסיי% מאפשר לגדר סיכוני% מסחריי% ברכישת דלק

 
מפיקות הנפט הערביות  האדירות של טעתודות הנפת נותרו "למרות השינויי% המהותיי% במזה

. בנוס/ סובלת ישראל מאיומי החר% הערבי על מכליות נפט.  ישראלאירא� סגורות בפניושל 

שלה� , ולישראל מגיעות מכליות קטנות, ת ענק עדיי� חוששות להגיע לישראל פ� תוחרמנהמכליו

  .אפשרויות תעסוקה בנמלי% שאינ% ערביי%

  
אינ% מאפשרי% לערבי% ,  המציאות הפוליטית הנוכחית והמצב בשוק הנפט– בהיבט המדיני

הנפט נותר מקור , תע% זא. להפעיל לחצי% מדיניי% משמעותיי% על ישראל באמצעות נשק הנפט

בעיקר במערב אירופה (ומדיניות החו. של מדינות שונות בעול% , עצמה פוליטי של מדינות ערב

  .מושפעת במידה ניכרת מהיות� צרכניות נפט של מדיניות ערביות) ומזרח אסיה

  
, �80 על א/ הירידה בהיק/ רכישות הנשק של מדינות ערב מאז אמצע שנות ה� בהיבט הביטחוני

הנפט היה ונשאר מרכיב , כלומר. ית ייבוא הנשק שלה� עדיי� מתאפשר הודות לכספי הנפטמרב

משבר חמור של נפילת מחירי נפט אינו , ע% זאת. מרכזי למימו� הייבוא הצבאי למדינות ערב

שכ� כספי הנפט מהווי% גור% חשוב בכלכלתה וביציבות הפוליטית של , בהכרח אינטרס ישראלי

בכלל זה היציבות הפנימית במצרי% ובירד� החתומות על הסכמי השלו% , רחלק ממדינות האזו

ג% משפחות פלסטיניות לא מעטות תלויות בהעברות כספי% של מבני משפחה . ע% מדינת ישראל

 .העובדי% במדינות המפר. הפרסי

  
  משמעויות אופרטיביות עבור המדיניות האנרגטית של ישראל 

א חשיבות הנפט כמקור במדיניות האנרגיה של ישראל הייי% והמסורתמרכזיי% האחד השיקולי% 

עלות הנפט היא . משמעויותיה החברתיות והביטחוניותעל , אנרגיה ראשוני לכלל הפעילות במשק

  . אול% בלעדיו לא מסוגל המשק לתפקד, ג"אמנ% אחוזי% ספורי% מהתל

  
שמזמנת ,  באזורנוגבוהההית בסיסהוודאות ה�איאסטרטגי ונוכח � לאור מצבה הגיאו, מסיבה זו

לקיי% ישראל עדיי� נדרשת , המהפכה באירא�ומלחמת יו% הכיפורי% כגו�  תהפתעות אסטרטגי

גיוו� מקורות אספקה , למשל.  הנפטעו סיכוני% לאספקתאשר ימנ, מקדמי ביטחו� גבוהי%

סביבה במפה הגלובלית ובהתמורות  ,ע% זאת. ושמירה על תשתית לאגירת נפט לעת חירו%

יכולה היא על כ� . הפחיתו באופ� משמעותי את הסיכוני� לישראלל האסטרטגית של ישרא

של מלאיי הנפט במדיניות , כ& למשל. בניהול משק האנרגיהמבעבר שה יותר להיות גמי

למשל לנצל תנודות בשוק כדי לרכוש , אסטרטגיי% נית� לתת משקל גדול יותר לשיקול הכלכלי

  .נפט במחירי% נמוכי% ולצמצ% את כמות הנפט במאגרי% כאשר המחירי% עולי%

  
 . האדירות של מדינות ערב ואירא� סגורות בפניהטעוי� ועתודות הנפישראל עדיי� מצויה במרחב 

 ממש בתהלי� המדיני באזורנו עשוי לזמ� לישראל הזדמנויות חדשות בעלות ער� שינוי של

� בי� ישראל לשכנותיה וההפשרה ביחסי ישראל ע� כלכלי ההתפתחות של תהליכי� מדיניי

, אנרגתית של ישראל במרחב המזרח תיכוני�יאפשרו השתלבות כלכלית, העול� הערבי

לא רק שמדובר בהסרת מערכת אילוצי% נוקשה על , מבחינת ישראל. לו התנאי� לכ�לכשיבשי
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מקורות ודרכי היבוא של אנרגיה אלא ג% בסיכוי למימוש הפוטנציאל הכלכלי הטמו� במיקומה 

) Tapline: Trans-Arabian Pipeline(צינור הטפליי� . אוגרפי המגשר בי� חצי האי ערב לי% התיכו�יהג

) דר& ירד� לנמל חיפה(ות הארבעי% כאמצעי ההולכה הראשי של נפט סעודי למערב אשר נבנה בשנ

לצידו� , דר& סוריה ולבנו�, ע% הקמת מדינת ישראל הוסט מוצאו של הצינור. ביטא הגיו� זה

 בי� �60אשר הוק% בשנות ה, י כ& ג% צינור הנפט הישראל.והשימוש בו פסק כליל בשנות השבעי%

, עד המהפכה האיראנית, ושיחק תפקיד משמעותי בשנות השבעי%) א"קצא(אילת לאשקלו� 

התקדמות של ממש  1.כספק אמי� של דלק איראני לצרכניות דלק בי% התיכו� ובי% השחור

בתהלי� המדיני באזור עשויה להסיר מכשולי� אשר מנעו מישראל מלתפוס מקו� חשוב במפת 

כמו ג�  אופקי� , ולהניב תועלת ישירה לכלכלה הישראלית, )transit" (מעבר"מדינות ה

   2 .ית הזיקוק הישראליתיחדשי� לתעש

  
 ולוגיהנה בתחו� הטכרגישותה הגבוהה של ישראל בתחו� האנרגיה אל מול יתרונותי

יעיל ניצול לפתרונות והמצאות בתחו� רב מבעבר מחייבי� אותה להקדיש מאמ' , המתקדמת

 על ידי ,יתרה בי� ,לעשות זאת נית� . ופיתוח מקורות אנרגיה מתחדשי�אנרגיהשל צריכת 

 המתחדשי% וייעול האנרגיהמקורות תמריצי% להקמת חברות של טכנולוגיה עילית בתחו% 

  . בתחו% האנרגיהעל ידי הרחבה של מגמות לימוד וכ� , השימוש באנרגיה

  
של מקור אנרגיה ממקור , ראשו� מסוגו, ות לפיתוח משמעותיגילויי הגז בישראל מהווי� הזדמנ

בכלל זה האצת ,  מוטב לישראל לפעול במהרה להסרת הבלמי% לפיתוחו של סקטור זה.עצמי

והענקת תנאי% שיעודדו , מת� עדיפות ברורה לגז המקומי, הטיפול בהקמת תשתית להולכת הגז

דוד גילויי הגז המקומי והפקתו יש ער& כי לעי, יש להדגיש. המש& חיפושי גז ונפט בישראל

  . משמעותי ג% לעידוד חיפושי נפט בישראל

  
 .שחשיבותה עשויה להתגלות בטווח הארו�, במקביל מוטב לחדש את המגמה לחיסכו� באנרגיה

כגו� בתחו% התקני% , נית� כיו% לייש% בסקטור הציבורי צעדי חיסכו� בתחו% האנרגיה, לדוגמה

מגמה זו תואמת את אילוצי התקציב של . ברכב ובתאורה, ט/ במזגני%לרכישה והשימוש השו

להעדי/ מוצרי% בעלי , באמצעי% שוני%, את כלל הציבור נית� לעודד. הממשלה והרשויות השונות

מגמה זו משתלבת במגמות נוכחיות . לנסוע בתחבורה ציבורית ועוד, צריכת אנרגיה נמוכה יחסית

התפתחות עיד� , צור& לצמצ% את העומס בדרכי התחבורהה, של שמירה על איכות  הסביבה

, )'הגדלת האפשרויות לעבודה מהבית וכו, חיסכו� בתנועה פיסית כדי להעביר מידע(המידע 

  .העומס על תשתיות ייצור החשמל
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  הנפט כמשאב אסטרטגי מתכלה: 'פרק א
  

& לגור% חשוב  היה הנפט חומר גל% משני בחשיבותו ומאז הוא הפ�20בראשית המאה ה

בתחילת המאה התבססה התחבורה , כ& למשל. במלחמות ובמהפכות תעשייתיות וחברתית

 מכוניות הבנזי� 13 נמכרו בארצות הברית 1896בשנת . היבשתית על בהמות ורכבות קיטור

וכיו% למעלה מחצי ,  מיליו� מכוניות נוסעי53% היו בעול% כבר �1950 ב, הראשונות בעול%

  . מיליארד

  
, �1950ב) י"להל� מח( מיליו� חביות ביו% �10  ל�1905 אל/ חביות ביו% ב�590יכת הנפט גדלה מצר

הגידול בצריכה העולמית נבע . �2002י ב" מח�77.5 ול�1970י ב" מח�45ל, �1960י ב" מח�21 ל

 צרכנית � הביקוש של ארצות הברית . בעיקר מעליית הביקוש לנפט מצד המדינות המתועשות

. �2002 י ב" מח�19.7 ול�1970י ב" מח�14.4  ל�1960י ב" מח�9.7 גדל מ� בעול% הנפט הגדולה

  . ובה� סי�, בשני% האחרונות ובעתיד יגדל הביקוש לנפט מצד המדינות המתפתחות

  
  צריכת הנפט בעול� ותחזיות : 1לוח 

)�  )מיליו� חביות נפט ביו
2001 2002 2003 2004 

76.9 77.5 78.6 80.0 

  US Energy Information Administration, MAY 2003 :המקור

  
. י בארות בארצות הברית וברוסיה"סופק כמעט כל הביקוש העולמי לנפט ע, עד אמצע המאה

ס& , כיו%. ובעיקר במפר. הפרסי, לאחר מכ� התגלו עוד ועוד שדות נפט עצומי% במזרח התיכו�

  . ט המוכחות בעול%העתודות המוכחות באזור זה מהוות שני שלישי% מעתודות הנפ

  
  הפקה וצריכה של הנפט בעול�: 2לוח 

אחוז ההפקה   
ביחס לשאר 

�  העול

 

אחוז הצריכה 
מס� הצריכה 

� בעול

� פער באחוזי

 �12.1 30.4 18.3 צפו� אמריקה .1
 �12.7 21.7 9.0 אירופה .2
 �17.1 27.7 10.6 קוהפסיפי אסיה  .3
 3.7 6.2 9.9 מרכז ודרו% אמריקה .4

ברית המועצות מדינות  .5
  לשעבר

11.8 4.8 7 

 7 3.3 10.3 אפריקה .6
 24.1 5.9 30.0 המפר. הפרסי .8

 0 100 100 ס& הכל בעול% .9

 BP Statistical Review of World Energy, 2002: המקור

  
א& מקובל , לא ברור לכמה שנות צריכה יספיק הנפט המצוי באדמה. הנפט הוא מוצר מתכלה

אומד� זה מוגדר . בסיס להתייחסות, "יתרת שנות ההפקה"הנקרא , ות באומד�לרא

 כמות הנפט המופק �P; באדמה בעול%) המוכחות( עתודות הנפט � Rכאשר , R:P=Y:כדלהל�
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במיליארדי  (2002הנתוני% לשנת .  מספר השני% שנית� להפיק נפט בקצב הנוכחי�Yבשנה ו

  . Y= 38) שני%ב(ותוצאה , R ,28 =P = 1050): חביות

  
כאשר ידלדלו . א/ שהוא כמוב� תיאורטי, אומד� זה ממחיש היטב את מרחב הזמ� של עיד� הנפט

, מצד שני. עתודות הנפט באדמה ויאמירו מחירי הנפט תקט� הצריכה ויפחת השימוש בעתודות

גדלו  1970מאז . א& ברור שתהלי& זה יפסק בסופו של דבר, מעת לעת מתגלות עתודות נפט חדשות

שהניע משבר , עקבות חיפושי נפט מוגברי%, חר/ שאיבת הנפט, �50%העתודות המוכחות ביותר מ

בעקבות ירידת מחירי , �90 מגמה זו נבלמה במחצית הראשונה של שנות ה. �70האנרגיה בשנות ה

סביר להניח שקצב גילוי . וכיו% קצב גילוי העתודות קרוב לקצב ההפקה, �80הנפט בשנות ה

שכ� אזורי% רבי% בעול% כבר נבדקו באמצעי% המתקדמי% המצויי% כיו% ,  יל& ויקט�העתודות

א% יעלו המחירי% יגברו . ומחירי הנפט הנוכחיי% אינ% מדרבני% חיפושי% בהיק/ נרחב

  . ועמ% המוטיבציה לפיתוח יכולות נוספות לגילויי נפט, החיפושי%

  
  2002 �ול� עתודות הנפט המוכחות במדינות עיקריות בע: 3לוח 

  מספר שנות הפקה אחוז מהעתודות בעול� מיליארדי חביות מפיקה 
 )בקצב ההפקה שנתי נוכחי(

 10.7 2.9 30.4 ארצות הברית .1

 63.5 7.4 77.7 ונצואלה .2

 19.1 4.6 48.6 רוסיה .3

 85 24.9 261.8  סעודיה .4

 67.4 8.5 89.7 אירא� .5

 � 10.9 112.5 עיראק .6

 123 9.2 96.5 כוויית .7

 112 9.3 97.8 איחוד האמירויות .8

 86.8 65.3 685 ס� הכל במפר'  .9

10. � 40.3 100 1050 ס� הכל בעול

 BP Statistical Review of World Energy, 2002: המקור

  

  
 �1000 ל300הערכות מומחי נפט נעות בי� , או הוכחו, לגבי כמויות עתודות נפט שטר% התגלו

כמות זו ). כולל העתודות המוכחות(כ " מיליארד בסה2000 – 1350, כלומר. ד חביותמיליאר

הבעיה היא שקצב ההפקה הול& וגדל נוכח . בקצב הפקה נוכחי,  שנות הפקה48�71 � מספיקה ל

וזאת על א/ המאמצי% הטכנולוגיי% שבוצעו בתחומי , הגידול המתמיד בצריכת הנפט העולמית

ופיתוח אמצעי% לניצול תחליפי ) פיתוח מנועי בנזי� הצורכי% פחות דלקלמשל (החיסכו� באנרגיה 

בעשור הקרוב צפוי המש& צריכת אנרגיה ברמה גבוהה ). למשל כורי% גרעיניי%(אנרגיה לנפט 

דרו% , סי�(במערב וגידול ניכר בצריכת המדינות המתפתחות במזרח אירופה ובמזרח אסיה 

  ). הודו, קוריאה
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  )מיליארדי חביות(עתודות הנפט המוכחות התפתחות : 4לוח 

 2002 1996 1990 1980 1970 1960 שנה

 1050 1037 1000 650 610 300 עתודות

 BP Statistical Review of World Energy, 2002: המקור

  
�השאלה המרכזית הנוגעת לדמות .  סביר להניח שעיד� הנפט יחלו/ לפני תו% המאה הזו: לסיכו

בטר% ידלדלו , הא% ימצא פתרו� טכנולוגי זול ויעיל שיחלי/ את הנפט:  היא�21 העול% במאה ה

בי� א% תחזית המחסור הצפוי באנרגיה בעתיד הרחוק , בינתיי%. עתודות הנפט ויאמיר מחירו

והיא מניע , הרי תחושת אי הוודאות באשר למחסור עתידי זה היא ממשית, נכונה ובי� א% לאו

הגידול . ב"ובמיוחד זו של ארה, חו� הנוכחית של מדינות המערבחשוב במדיניות החו. והביט

מציבי% את הצור& ) כולל פגיעה באקלי% כדור האר.(בתלות העול% בנפט והשפעותיו השליליות 

  .�21במציאת מקור אנרגיה חלופי לנפט כאחד האתגרי% החשובי% של האד% במאה ה
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   העולמיציוני דר� במשק הנפט: 'פרק ב
  

 התארגנו מפיקות הנפט בקרטל בש% ארגו� המדינות 1960 בספטמבר � ק"הקמת אופ

מטרת ). Organization of Petroleum Exporting Countries) (ק"אופ: להל�(המייצאות נפט 

בארגו� חברות . באמצעות תאו% ביניה�, למפיקות הנפט" הוגני%" להבטיח מחירי נפט �הקרטל 

) איחוד האמירויות הערביות וקטר, כווית, עיראק, אירא�, סעודיה( במפר. כל מפיקות הנפט

. היא הדומיננטית,  מעתודות הנפט בעול25%%שבאדמותיה , סעודיה. ומספר מדינות מחו. לאזור

,  מעתודות הנפט בעול�5%%שברשותה כ, למעט ונצואלה, למפיקות שמחו. לאזור משקל פחות

  .1960ו� בשנת ולה היה חלק מרכזי בהקמת הארג

  
ק לעול% מחירי נפט "הכתיב אופ,  לאחר מלחמת יו% הכיפורי%� �70חר� הנפט בשנות ה

 דולר לחבית �1.9 עלה מ" הנפט הערבי הקל"מחיר . ללא קביעת מכסות תפוקה, הולכי% ועולי%

מדינות הנפט . 1974 דולר לחבית בשנת �10.4  ול1973 דולר לחבית בשנת �2.83 ל1972בשנת 

שהטילו על המערב הזדמנות לתרג% את משאבי הנפט לעוצמה , ות ראו בחר% הנפטהערבי

מדיניות זו העמידה את . ל"אשר תאפשר לה� לתפוס מקו% מרכזי בזירה הבינ, כלכלית ומדינית

מחירי הנפט הגבוהי% יצרו גירעונות כבדי% במאזני : העול% המערבי בפני מצב בלתי נסבל

שאיימו על היציבות הפוליטית , שהביאו למשברי% כלכליי%, ניי%התשלומי% ותהליכי% אינפלציו

  .במערב

  
,  וההערכה כי פיתוח תחליפי אנרגיה עשוי להימש& עשרות שני�70% משבר האנרגיה של שנות ה

מחקר של בנימי� שבדר� , כ& למשל. הביאו בשני% הללו לתחזיות קודרות באשר לגורל העול%

". לא תוכל לעמוד לאור& ימי% בלח. המחירי%"ות המערב כי כלכלת מדינ,  הזהיר1975משנת 

וה� , אלא א% רמת החיי% בה� תרד, כי המדינות המתועשות לא יוכלו להתקיי%, שבדר� טע�

הוא הערי& כי . עד כדי סיכו� ליציבות משטריה�, תצמצמנה במידה רבה את פעילות� הכלכלית

כי , שבדר� ציי�". כלו להתקיי% כלללא יו"המדינות המתפתחות והמדינות הבלתי מפותחות 

� ול�1980  מיליארד דולר ב�650 ח שלה� יגיעו ל"וחזה כי יתרות המט, מפיקות הנפט יצברו עוצמה

שבדר� הזהיר מפני כניעה למדינות הנפט ). תחזיות שלא התאמתו (�1985 מיליארד דולר ב1200

א/ שנקט צעדי חיסכו� , ק"המערב התקשה להתאגד נגד אופ. והמלי. לצרכניות להתאגד מול�

ק עצמו מתקשה לתא% עמדות בי� "למזלו של העול% החופשי הסתבר שאופ. וייעול בהדרגה

  . שאינ� נותנות אמו� זו בזו ונתונות ללחצי% פנימיי% להגדלת הצריכה שלה�, חברותיו

  
 הוחמר מצב� של צרכניות הנפט בעקבות 1979�1981בשני%   �המהפכה האסלאמית באירא�

 �1978 י ב" מח�5.2בעקבות המהפכה ירדה התפוקה האיראנית מ. פכה האסלאמית באירא�המה

בהיעדר יכולת של מפיקות . והייצוא האיראני הופסק לתקופה מסוימת, 1980י בשנת " מח�1.5 ל

א& ג% בשל , מסיבה זו. נפט אחרות למלא באופו מיידי את החסר נוצר מחסור בנפט בעול%

 �30ל, 1978 דולר לחבית בשנת �13מ (�150%מחירי הנפט בעול% ביותר מעלו , האפקט הפסיכולוגי

  ).1980 דולר לחבית בשנת �36 ול1979דולר לחבית בשנת 

  
�, 1986וביתר שאת משנת , 1982החל משנת  �המהפ� בשוק הנפט באמצע שנות השמוני

י ייעול וחיסכו� צעד: הסיבות לכ& היו. התהפ& הגלגל ויד� של צרכניות הנפט הייתה על העליונה
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, במדינות הנפט הערביות" החדשי%"והרגלי הצריכה , ק"גידול חד בהפקה מחו. לאופ, במערב

ק לקבוע מכסות " ניסה אופ1982בשנת . שתבעו עוד ועוד משאבי% למימו� העלייה ברמת החיי%

ירדה תפוקת הנפט של , כתוצאה מכ&. א& הדבר צלח בשל אובד� האמו� בי� המפיקות, תפוקה

את עיקר נטל הקיצו. נשאה סעודיה . 1986י בשנת " מח�19.5  ל1980י בשנת " מח�27 ק מ"אופ

, בשל כ&.  נהגה לצמצ% את תפוקתה כדי לשמור על רמת המחירי% בשוק1986שעד ראשית שנת 

 1986בראשית שנת . 1985י בשנת " מח�2.3  ל�1980י ב" מח�9.9ירדה תפוקת הנפט הסעודית מ

כתוצאה משינוי המדיניות . י" מח�4.8מנהגה זה והגדילה את הפקת הנפט להפסיקה סעודיה את 

� דולר לחבית ל�28 ה% ירדו מ1986במחצית הראשונה של שנת . הסעודית התמוטטו מחירי הנפט

בי� , ק"הדבר הביא למחלוקת קשה באופ.  דולר לחבית16אחר כ& התייצבו סביב .  דולר לחבית7

, בראשות אירא�, לקבוצת המדינות הרדיקליות, שות סעודיהברא, קבוצת המדיניות המתונות

עמדת קבוצת המדינות . כדי להעלות את המחירי%, שתבעה לצמצ% באופ� חד את התפוקה

  .1996י בשנת " מח�28ק עלתה בהתמדה והגיעה ל"ותפוקת אופ, המתונות הכריעה

  
וט מדיניות כלכלית ק לנק" חייב את מדינות אופ�80צמצו% ההכנסות מייצוא נפט בשנות ה

, היו לכ& השלכות על כלכלות סוריה. ח שצברו בשנות השפע"מרסנת ולצמצ% את יתרות המט

העברות כספי% של (שנשענו על העברות כספי% ממדינות הנפט במפר. , /"מצרי% ואש, ירד�

נות מדי). /"ירד� ואש, וסיוע ממדינות הנפט לסוריה, פלסטיני% וסורי%, ירדני%, עובדי% מצרי%

אלו נקלעו למשברי% כלכלי% אשר חייבו אות� לצמצ% את ההוצאות הביטחו� שלה� והגבירו את 

  ).�1989ובירד� ב, 1986במצרי% אירעו מהומות דמי% בשנת (הסיכוני% ליציבות הפנימית 

  
בדמדומי הסדר  �  והדיפתו1990ניסיו� ההשתלטות של צדא� חוסי� על כווית באוגוסט 

 איי% צדא% חוסי� על 1990ביולי . ה עיראק להכתיב מחירי נפט גבוהי%ניסת, העולמי היש�

ותבע להעלות את המחיר הרשמי , ק"מפיקות הנפט הערביות לבל תחרוגנה מהמכסות שלה� באופ

ק "איומיו הביאו לעליית המחיר הרשמי של אופ.  דולר לחבית�25 דולר לחבית ל�18ק מ"של אופ

 מיליארד 15מחיקת חובותיו בס& : דרישות נוספות כלפי כוויתאז הציג צדא% .  דולר לחבית�21 ל

ודרישות טריטוריאליות לגבי שדה הנפט רומילה והאיי% , עיראק�דולר מתקופת מלחמת אירא�

בכ& שלטה . וצדא% פלש לכווית וכבש את כל שטחה, דרישותיו לא נענו. רבה ובוביא� במפר.

).  של כוויית�10% של עיראק ו11%( בעול% עיראק למספר חודשי% על חמישית מעתודות הנפט

המעבירה את , יציר כפיו של המערב, כי כווית היא מדינה פיקטיבית, ע% הפלישה טע� צדא%

וושינגטו� . והציע לחלק מחדש את העושר הערבי, משאבי הערבי% למדינות המערב העשירות

ב "ארה. לכה וקרסהה) בעלת בריתה של עיראק(מ "בעת שבריה, הגיבה במהירות ובתקיפות

למעט כמויות מעטות (גיבשה קואליציה צבאית אשר הכניעה את עיראק ומנעה ממנה לייצא נפט 

 �40 זינקו המחירי% לכ1990בעקבות פלישת עיראק לכוויית באוגוסט ). של נפט שיוצאו לירד�

 ולאחר  דולר לחבית�30ה% ירדו לכ) 1991ינואר (לפני מתקפת כוחות הקואליציה . דולר לחבית

  . דולר לחבית�20סיו% המלחמה צנחו לכ

  
 התנהגות שוק הנפט לקראת ובמהל& המתקפה דמתה � 2003 הפלת משטר צדא� חוסי� במר'

הוודאות לגבי התפתחות האירועי% ותרחישי המלחמה עלו � נוכח אי. 1991להתנהגותו במשבר 

 �40 התקרב לWTIמסוג מחיר נפט אמריקני . 2003מחירי הנפט עלייה תלולה עד תחילת מרס 
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 דולר בממוצע לגלו� בתחילת �1.7בעקבות זה הגיע מחיר הבנזי� בארצות הברית ל. דולר לחבית

צרכני הנפט בעול% הביאו בחשבו� את . �2002ב סנט יותר מאשר בתקופה המקבילה �60 כ, רסאמ

עה קשה יותר א% א& חששו שייצוא הנפט מהמפר. עלול להיפגע פגי, הפסקת ייצוא הנפט מעיראק

למתיחות . כוויית ואיחוד האמירויות, כגו� סעודיה, תצומצ% הפקת הנפט של מפיקות אחרות

על א/ עליית . הנפט בוונצואלהשל תעשיית בשוק הנפט העולמי תרמה ג% השביתה הממושכת 

 �2.4המדינות המפותחות שמרו על מלאי של כ. מחיר הנפט לא התעוררו בעיות אספקה מהמפר.

, ע% פרו. המלחמה .שנתי בתקופה זו�שהוא נמו& ביחס לממוצע החמש, מיליארד חביות נפט

ק משת/ "כאשר הסתבר שעיראק אינה מסוגלת לפגוע בייצוא הנפט של מפיקות אחרות ואופ

כ& � דולר לחבית ואחר�30 לרמה של כתחילה , החלו מחירי הנפט לרדת, פעולה ע% ארצות הברית

ב " דולר ויותר כאשר הסתבר שארה�30 האמירו מחירי הנפט ל,  לאחר מכ�.ר לחבית דול�25 לכ

שהפכה יעד לפיגוע של האופוזיציה המתנגדת , מתמהמהת בשיקו% תשתית הנפט העיראקית

  . לנוכחות האמריקאית בעיראק

  

 �  סיכו

יפי  הוביל להאצה בפיתוח תחל�70הלח. שהפעילו מפיקות הנפט הערביות על המערב בשנות ה

, אול%. לבניית מאגרי% לחירו% ולהגברת התפוקה מחו. למזרח התיכו�, לצעדי חיסכו�, אנרגיה

שבה , �80שירדה בתקופה מסוימת בשנות ה, צריכת הנפט העולמי. מגמה זו נבלמה כבר מזמ�

א% לא יחול אירוע דרמטי שיצמצ% את התפוקה . לעלות ועמה תפוקת הנפט מהמפר. הפרסי

סביר להניח שצריכת הנפט בעול% , ו שיפור טכנולוגי שיאפשר חיסכו� בנפטא, במפר. הפרסי

כל עוד ימשכו התנאי% , ע% זאת. תמשי& לגדול ועמה תתחזק התלות בנפט מהמפר. הפרסי

בלח. מפיקות הנפט (ק "הפוליטיי% הנוכחיי% במערכת הגלובלית ובמזרח התיכו� יקשה אופ

התנאי% הדרושי% לשימוש בנשק , שכ�.  פוליטיי%לתרג% מגמה זו לנכסי%) הערביות בארגו�

, הנפט ה% תאו% בי� מפיקות הנפט הגדולות ונכונות� להתעמת ע% צרכניות הנפט הגדולות

  .וארצות הברית בראש�

  

  ק ביחס לתפוקת הנפט בעול�"תפוקת אופ : 5לוח 
  )אלפי חביות נפט ביו%(

 כ"סה ק"מחו. לאופ ק"תפוקת אופ שנה

1960 7,900 13,700 21,600 

1968 17,500 21,600 39,100 

1974 30,725 27,480 58,205 

1980 26,970 35,896 62,866 

1986 19,515 41,070 60,585 

1990 24,865 40,855 65,720 

1996 28,225 41,460 69,685 

2002 28,240 45,713 73,953 

 BP Statistical Review of World Energy, 2002: המקור
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   היבטי� אסטרטגיי��ב בתחו� הנפט "מדיניות ארה: 'פרק ג
  

  הצור� האמריקאי בנפט

עבור . ב רואה בשמירה על נתיבי אספקת נפט פתוחי% הרבה יותר מאשר צור& כלכלי"ארה

לגור , לעבוד בכל מקו%, החופש לנוע: ב הנפט קשור למושגי היסוד של ההוויה האמריקאית"ארה

 הדורש � בקיצור לקיי% סגנו� חיי% אמריקאי . ות במרחבולבל, לצמוח במהירות, בכל מקו%

  . המחייב צריכת נפט גבוהה�שימוש מסיבי בתעופה ועוד , מעבר לפרברי%, מכוניות פרטיות זולות

   
צורכת כמעט רבע מתפוקת ,  מאוכלוסיית העול�4%% שאוכלוסייתה מהווה כ, ארצות הברית

�  מיליו� חביות ביו% בראשית שנות ה�10 מהביקוש לנפט בארצות הברית גדל. הנפט העולמית

תפוקת הנפט בשני% . �2002 י ב" מח�19.7 ול�1996י ב" מח�17.4ל, �1986י ב" מח�15.7ל60

  .ההול& וגדל, הפער נסגר באמצעות יבוא נפט. י" מח�9האחרונות היא כ

  
שני%  �10 לכ, בקצב ההפקה הנוכחי, עתודות הנפט המוכחות המצויות בארצות הברית מספיקות

נית� לצפות כי ארצות הברית תמשי& לצמצ% את , נוכח האינטרס האמריקאי בשימור�. בלבד

 הזדקקות ארצות הברית –משמעות הדבר . תפוקתה ולהגדיל משמעותית את יבוא הנפט

  .למקורות נפט מחו. לה תל& ותגדל

  
  )מיליו� חביות נפט ליו�(צריכה וייבוא הנפט של ארצות הברית : 6לוח 

  1991 2001 2002 2003 2004 

 20.61 20.22 19.68 19.65 19.9 צריכת נפט 1

 11.5 11.1 10.5 10.9 7.8 ייבוא נפט 2

 US Energy Information Administration, MAY 2003 :המקור

  
  היצואניות העיקריות של נפט ומוצריו לארצות הברית: 7לוח 

  )2002 אוקטובר –ינואר            (

  ב"ייצוא לארה  
אלפי חביות 

 ביו%

אחוז מס& ייבוא הנפט 
 של ארצות הברית

יכת אחוז מס& צר
 הנפט בארצות הברית

 9.7 16.9 1911 קנדה 1

 7.8 13.5 1527 סעודיה 2

 7.7 13.3 1504 מקסיקו .3

 7.3 12.6 1423 ונצואלה .4

 3.0 5.2 591 ניגריה .5

 2.4 4.1 464 בריטניה .6

 2.3 4.0 456 עיראק .7

 2 3.5 391 נורווגיה .8

 15.5 26.9 3051 אחרות .9

 57.7 100 11,318 ס& הכל .10
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 DOE Petroleum Supply Monthly, 12/02:  המקור

  חשיבותו האסטרטגית של המפר' הפרסי לארצות הברית כמעצמת על

למלחמה של ארצות הזהיר מנהל עתודות הנפט , בעיצומה של מלחמת העול% השנייה, 1943בשנת 

תגיע השעה המוקד% או , ומספר% סופי, כיוו� ששדות נפט חדשי% אינ% מתהווי%: "הברית

בכ& הוא רצה לבטא ספק באשר ליכולת האמריקאית להזי� ". שבה ימוצה המלאי הזה, במאוחר

נראה שלקח זה . א% תימש& מלחמת העול% השנייה, בנפט את מכונת המלחמה לשני% רבות

גישה . המאופיינת בתכנו� ארו& טווח, מעט על עיצוב מדיניות החו. של ארצות הבריתהשפיע לא 

שמטרתה לענות , המאפיינת את מרבית המדינות האחרות בעול%, זו נבדלת מראייה קצרת טווח

  .על הצור& למלא את הביקוש המיידי לנפט במהירות ובמחיר הזול ביותר

  
ת הנפט בעול% נובע מהזדקקות רוב המדינות היבט מרכזי נוס/ בחשיבות השליטה במקורו

בנסיבות אילו השליטה . המתועשות והמדינות מתפתחות בעול% לנפט כדי לקי% את משקיה�

ב כמעצמת על חותרת לשלוט בו או לפחות למנוע מיריביה "וארה, בנפט היא כוח פוליטי אדיר

ב נגד תפוצת " ארההמערכה על ביטחו� אספקת הנפט משתלבת במערכות שמנהלת. לעשות כ�

שהכו , 2001 ספטמבר �11 במיוחד מאז אירועי ה�ונגד גורמי הטרור , הנשק הבלתי קונבנציונלי

ב מנהלת את שלושת המערכות הללו מתוק/ היותה מעצמת "ארה. את העול% החופשי בתדהמה

 ובתחו%, בשלושת� היה לצדא% חוסי� חלק. העל היחידה ולש% הגנה על אוכלוסייתה וחירותה

  .  חלק מרכזי–הנפט 

  
. חשיבותו האסטרטגית של המפר. הפרסי נובעת מהיותו המקור הגדול ביותר לאנרגיה בעול%

כיו% מספקת תפוקת הנפט .  אחוזי% מעתודות הנפט המוכחות בעול65%עתודות הנפט במפר. ה� 

 וצפוי , אחוזי% מהסחר בנפט בעול�40% אחוזי% מצריכת הנפט בעול% ומהווה כ�30 מאזור זה כ

ת חשיבות "ליצואניות הנפט מחו. למזה. שהתלות בייבוא נפט מאזור זה תל& ותגדל ע% השני%

ואי� , אול% עתודות הנפט שברשות� מוגבלות, ג% בשל אינטרסי% אחרי%, רבה בעיני וושינגטו�

העתודות המוכחות של , בקצב ההפקה הנוכחי. ביכולת� לספק את הדרישה ההולכת וגדלה לנפט

ג% א% תצליח ארצות הברית להימנע מתלות .  שני% בלבד�20דינות האלה יחד יספיקו לככל המ

הרי כל התפתחות משמעותית באזור עלולה להשפיע ג% על , משמעותית בנפט שמקורו במפר.

אי� לארצות הברית ברירה אלא להגדיר , במציאות זו. התנאי% בה% תרכוש נפט ממפיקות אחרות

  .סטרטגי ראשו� במעלהאת המפר. הפרסי כיעד א

  
 רואה את המוקד במפר. – מנקודת מבט של וושינגטו� –ניתוח המזרח התיכו� כמקור אנרגיה 

, "המעגל הראשו�"כווית והאמירויות ה� מדינות , סעודיה,עיראק, אירא�, מנקודת מבט זו. הפרסי

% במזרח התיכו� תהלי& השלו, על כ�". המעגל השני"ירד� וסוריה ה� מדינות , מצרי%, ותורכיה

  .של המפר." במעגל השני"חשוב להשגת יציבות אזורית 

  
, כווית ואיחוד האמירויות, רכשה ארצות הברית השפעה ניכרת על סעודיה, בהתא% למדיניות זו

 11%השליטה בעיראק מקנה לה השפעה על .  מעתודות הנפט המוכחות בעול45%%שברשות� 

  . נוספי% מהעתודות
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  1991ב ע� אבטחת מקורות הנפט במפר' לאחר מלחמת "רהההתמודדות של א

בפני , יימס בייקר'ג, הציג שר החו. האמריקאי, ע% סיו% מלחמת המפר., 1991 בפברואר �6ב

חמש נקודות בתכניתו להתוויית מדיניות ארצות הברית במזרח , ועדת החו. של בית הנבחרי%

שיקו% כלכלי . ג; פיקוח ובקרת נשק באזור. ב; הסדרי ביטחו� חדשי% במפר. הפרסי.  א3:התיכו�

צמצו% התלות . ה; פיוס בי� מדינות ערב והפלסטיני% לבי� ישראל. ד; ושיתו/ פעולה אזורי

בסיומה של המלחמה , "בחבילה אחת"הצגת נקודות אלה . האמריקאית בנפט מהמזרח התיכו�

ת במזרח התיכו� לבי� מרמזת על הקשר ההדוק בי� מדיניות החו. האמריקאי, על הנפט במפר.

  .צרכי אבטחת אספקת הנפט

  
כי האיו% על מקורות הנפט במפר. , ב"עד מהרה הבינה ארה. תוכנית בייקר לא השיגה את יעדיה

, כפי שנית� ללמוד מעדותו של ראש סוכנות המודיעי� של משרד ההגנה האמריקאי, לא הוסר

מעבר לבעיות ארוכות הטווח , לדבריו. 1994בפני וועדת המודיעי� בסנאט בראשית , יימס קלאפר'ג

עומדות אירא� ועיראק בראש הדאגות , הקשורות לקיצוניות האסלאמית, במזרח התיכו�

הוא ציי� כי עיראק הייתה קרובה לפיתוח נשק גרעיני לפני . האמריקאיות בתחו% הצבאי באזור

כי עיראק תהיה , &הוא הערי. ובכוונתה לשק% את יכולותיה הצבאיות, �1991מלחמת המפר. ב

לגבי . 2000מסוגלת להגיע ליכולת של פלישה מחודשת לכוויית ותקיפת סעודיה לקראת שנת 

  .כי זו כבר החלה בפיתוח תוכנית גרעינית, אירא� ציי�

  
י ראש סוכנות המודיעי� של משרד ההגנה "ע, 1997דברי% דומי% נמסרו לוועדה ג% בשנת 

הוא לא יוותר על , כל עוד שולט צדא% חוסי� בעיראקהוא אמר כי . פטריק יוז, האמריקאי

כי היא , לגבי אירא� ציי�. ושלטונו יהוו איו% לאינטרסי% האמריקאיי%, שאיפתו לשלוט על כווית

וחותרת להגביל את ההשפעה המערבית , בונה יכולת צבאית אל מול עיראק ומדינות המפר.

  4.במפר. ובמיוחד את זו של ארצות הברית

  
גה נוס/ בעיני ארצות הברית הוא פוטנציאל אי היציבות של מדינות הנפט הערביות מקור דא

שאהד את , ב חוששת מתרחיש כדוגמת התמוטטות משטר השאה האיראני"ארה. ובראש� סעודיה

בקרב חלק מהאוכלוסייה האסלאמית במדינות . 1979במהפכה האסלאמית בשנת , ארצות הברית

הדבר מקשה על שליטי מדינות הנפט לקבל . גית לארצות הבריתקיימת התנגדות אידיאולו, הנפט

את הנוכחות האמריקאית על אדמת% וחלק% נרתע מלסייע לארצות הברית בתחומי% שאינ% 

 %התנגדות סעודיה לשימוש בבסיסיה האוויריי, דוגמה לכ&. זוכי% להסכמה רחבה בעול% הערבי

עול% הערבי הסתייגו ממהל& צבאי כאשר מנהיגי ה, 1998לתקו/ את עיראק בראשית שנת 

התנהלו הפגנות תמיכה ) ירד� וברשות הפלסטינית, במצרי%(ובכמה אזורי% , אמריקאי נגד עיראק

  .של אזרחי% בעיראק

  
  2003הניצחו� האמריקאי על משטר צדא� חוסי� במר' 

על א/ שקברניטי , הניצחו� האמריקני הוא הישג מרשי% במערכה על השליטה במפר. הפרסי

אלא במונחי% , המלחמה בבית הלב� לא הגדירו את מטרות המתקפה במונחי% הקשורי% לנפט

. בריתה�הקשורי% להסרת האיו% העיראקי הגובר על האינטרסי% של ארצות הברית ובעלות

 –הנשיא בוש היה מושל טקסס . הקברניטי% האמריקאי% הנוכחיי% בקיאי% היטב במשק הנפט

ראש �שימש בתפקידו הקוד% יושב, יני'ריצארד צ, סג� הנשיא; מדינת הנפט של ארצות הברית
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 עובדי% במדינות 85,000המעסיקה , מועצת המנהלי% של חברת הליבטו� לאספקת שירותי נפט

כיהנה בעבר במועצת המנהלי% של ענקית הנפט , קונדוליסה ריס, והיועצת לביטחו� לאומי; שונות

ל צבא ארצות הברית ששחרר "היה רמטכ, � פאולקולי, שר החו.. האמריקנית שברו� טקסאקו

השייח סעיד , שליט כווית. בוש האב' ורג''בהנהגת ג, 1991את כוויית מהכיבוש העיראקי בשנת 

כי אילו הפלישה , 1997הערי& בפי מנהיגי% ערבי% שביקרו בארצו בשנת , סבאח�עבדאללה אל� אל

לא הייתה ארצות , שיא קלינטו�העיראקית לכווית הייתה מתרחשת בתקופת שלטונו של הנ

   5.הברית פותחת במלחמה

  
בעיצומ% של הקרבות ולאחר ההשתלטות על חלק גדול משדות הנפט של , 2003 באפריל �8ב

הרכוש הבלעדי של הע% "כי הנפט של עיראק הוא , בוש וטוני בלייר' ורג'הצהירו ג, עיראק

כי ,  צדא% חוסי�יתה רק מענה לטענת הצהרה זו לא הי". העיראקי ועליו לשמש א& ורק לטובתו

אלא ג% מסר לגורמי% , ארצות הברית יצאה למלחמה על מנת להשתלט על שדות הנפט של עיראק

שגרסו כי הנפט העיראקי הוא הסיבה העיקרית להחלטת ארצות הברית , בזירה הבינלאומית

  .  צדא%להביא לסילוק 

  
. הברית וג% לא הרווחי% הכלכליי% הנובעי% ממכירתו הנפט המופק בעיראק אינו חסר לארצות 

הממשל  במילי% אחרות . צדא% על המפר. הפרסיהעניי� האמריקני היה בהסרת האיו% שהציב

יטיל אימה , צדא% יצטייד בנשק גרעיני שדיקטטור כהשלי% ע% האפשרות האמריקני לא יכל ל

אילו היה . ת מדיניות האספקה והמחירי% של הנפט בעול%על מפיקות הנפט האחרות ויכתיב א

, גרמניה, כגו� צרפת, מגיע לעמדת השפעה כזו היה מתרג% אותה ללח. מדיני על יבואניות נפט

שאינה , להבדיל מבריטניה, שגילו רגישות גבוהה ללחצי עיראק בעבר,  ועוד6מדינות מזרח אסיה

מנו/ . על�צמתה של ארצות הברית כמעצמתתרחיש כזה היה פוגע בעו. זקוקה לנפט ערבי

שחידדו את מפת האיומי% החיצוניי% על ,  בספטמבר�11למתקפה האמריקאית היו ג% אירועי ה

  .אירא� וצפו� קוריאה, עיראק, דוגמת אפגניסט�, "מדינות סוררות"ב מצד גורמי טרור ו"ארה

  
בעקבות  .נפט העולמיהניצחו� על עיראק משפר משמעותית את מעמד ארצות הברית בשוק ה

הניצחו� הוסר האיו% העיראקי על מפיקות הנפט במפר. ועיראק תגדיל בהדרגה את תפוקת הנפט 

, י" מח�4שנתיי% תעלה ל עד י ובתו& שנה" מח�3מעריכי% שבתחילה תגדל התפוקה לכ. שלה

ת ב תצליח לשמור על היציבו"תחזית זו מבוססת על ההנחה כי ארה. י" מח5�6 � כ& ל�ואחר

שהיא כבר יעד להתקפות טרור של אופוזיציה אנטי , הפנימית בעיראק ועל ביטחו� מערכת הנפט

  . אמריקאית בעיראק

  
שס& כל , א% תצליח ארצות הברית לכונ� בעיראק משטר ידידותי ייווצר גוש אוהד של מפיקות

עתודות  אחוזי% מ11 –עיראק : ק"עתודות הנפט המוכחות שלה� ותפוקת� תהיה הגדולה באופ

התממשות .  אחוזי9.3% –ואיחוד האמירויות ;  אחוזי9.2% –כוויית ; הנפט המוכחות בעול%

 אחוזי% מעתודות 25שברשותה , תרחיש זה תביא לצמצו% התלות של ארצות הברית בסעודיה

סעודיה קרב אוכלוסיית לכ& יש חשיבות כיוו� שב. ק"הנפט בעול% והיא הגור% הדומיננטי באופ

 כלפי ארצות ממלכהה שעלולות להשפיע בעתיד על מדיניות, אמריקאיות�וברות נטיות אנטיג

לפחות בכל הקשור לשוק הנפט הוכיחה סעודיה במלחמה האחרונה את ,  ע% זאת.הברית
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. כאשר הזדרזה להגביר את תפוקתה ולמלא את החסר בשוק הנפט, נאמנותה לארצות הברית

  .ק"אופלפיכ& סביר שארצות הברית תמשי& לשמור על מעמדה ב

  
כגו� אזור הי% ,  ארצות הברית מגלה עניי� רב ג% באזורי% בתוליי% מבחינת מיצוי עתודות הנפט

חברות אמריקאיות משקיעות מיליארדי דולרי% . הכספי והרפובליקות האסלאמיות סביבו

כ& תפחת התלות , ככל שיתגלה יותר נפט באזורי% כאלה. בחיפוש ובפיתוח שדות נפט וגז באזור

כמות הנפט באזור הי% . בשלב זה אי� לתלות בכ& תקוות רבות, ע% זאת. א הנפט מהמפר.ביבו

 מהעתודות 1.6%שה% ,  מיליארד חביות�16העתודות המוכחות נאמדות ב(הכספי מועטה יחסית 

לא ,  מיליארד חביות נפט�60ג% א% יתגשמו תחזיות אופטימיות הצופות כ). העולמיות בלבד

מעבר לכ& תפוקה סדירה מאזור זה .  למפיקות הגדולות במפר. הפרסייהווה מקור זה תחלי/

) לש% השגת כדאיות כלכלית( דולר לחבית לפחות 20מחירי נפט של , מחייבת יציבות פוליטית

  .7ותשתית להעברת הנפט

  

  צריכה וייצוא מהי% הכספי,  לגבי התפוקהIEAשל ) אופטימית(תחזית : 8לוח 
  )מיליוני חביות ביו%(

 2000 2005 2010 2020 

 6.18 3.89 2.45 1.38 תפוקה

 2.61 1.55 1.26 0.52 צריכה

 3.57 2.34 1.19 0.66 ייצוא נטו

 US Energy Information Administration, 2003 : המקור

  

  

�  לסיכו

איסלא% פנדמנטליסטי ', טרור עולמי'והזיקות שבי� ' מערכה גלובלית בטרור'ההקשר החדש של 

מספק רובד נוס/ של הגיונות וקשרי% העשויי% , ח תיכוני של מדיניות מפיקות נפטוהמרחב המזר

ג% במחיר של השקעת , להסביר נוכחות אמריקאית עמוקה ונמשכת במרחב המפר. הפרסי

נפט מזרח תיכוני , אות% הקשרי% חדשי% בי� טרור עולמי, לטווח הארו&. גדלותתשומות צבאיות 

עשויי% לספק הגיו� נוס/ לצור& שבצמצו% ,  הנדרשות לאבטחת אספקתוותשומות צבאיות 

ע% . ובפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשי%, התלות בדלק מאובני בכלל ובנפט מזרח תיכוני בפרט

עלול הביטחו� באספקת הנפט לעכב מציאת פתרונות לחלופיי% לדלק , בטווח הזמ� הקצר, זאת

  . המאובני
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  דיניות סעודיה בשוק הנפט העולמימ: 'פרק ד
  

  רקע

.  מיליו� נפש ה% עובדי% זרי5.5%ומתוכ% ,  מיליו� נפש�24 בכ�2003אוכלוסיית סעודיה נאמדת ב

. וכלכלתה תלויה באופ� מכריע בשוק הנפט העולמי, סעודיה היא יצואנית הנפט הגדולה בעול%

י " מח5.6לעומת , י" מח�8 ותר ממפיקה סעודיה י, 1990באוגוסט , מאז הוטל הסגר על עיראק

הכלכלה הסעודית עדיי� ניצבת בפני קשיי% , למרות הגידול המרשי% בתפוקת הנפט. 1989בשנת 

שלא השכילה לנצל את כספי הנפט לבניית תשתית כלכלית יצרנית , בשל מדיניות כלכלית לקויה

לסעודיה , ע% זאת. �80עוד בשנות ה, ולהתאי% את תקציב הממלכה לירידה בהכנסות מיצוא נפט

  .יתרות מטבע חו. גדולות המאפשרות לה מרחב תמרו� פיננסי

  
  מעמד סעודיה בשוק הנפט

ק והיותה בעלת רזרבות הנפט הגדולות בעול% השיגה סעודיה מעמד "בעקבות פעילותה באופ

 זימ� פייצל מל& סעודיה את 1973באביב . שהקנה לה בעבר כוח פוליטי רב, מוביל בשוק הנפט

אי� לנו שו% רצו� להגביל את יצוא הנפט שלנו : "ציגי אמצעי התקשורת האמריקאית ואמר לה%נ

, נגד הערבי%, אול% תמיכתה המלאה של ארצות הברית בציונות, לארצות הברית בשו% דר&

או אפילו להישאר , להמשי& לספק נפט לארצות הברית, מקשה עלינו במידה שאי� למעלה ממנה

 2.2לאחר שהנשיא ניקסו� הכריז על סיוע מיוחד בס& של , 1973 באוקטובר �20 ב8".ידידה שלה

 –הפתיעה סעודיה בהכריזה על אמברגו נפט מלא על ארצות הברית , מיליארד דולר לישראל

ואליה הצטרפו , הצעה אותה העלתה עיראק בכנס שרי הנפט בכווית שלושה ימי% קוד% לכ�

  .מפיקות נפט ערביות אחרות

  
 מיליו� חביות נפט ביו% ונהנתה �9הפיקה סעודיה כ) 1974�1981(ע של שוק הנפט בשנות השפ

 לווסת את �ק "בשל תפקיד שנטלה על עצמה באופ, בתקופת השפל. מהכנסות הולכות וגדלות

 ירדה התפוקה הסעודית 1982בשנת .  נאלצה סעודיה לצמצ% את תפוקת הנפט� כמות הנפט בשוק 

הירידה החדה בתפוקה .  מיליו� חביות נפט בלבד�3.5 ירדה ל1985 מיליו� חביות ובשנת �6.5 ל

נאלצה סעודיה לצמצ% פרוייקטי% , כתוצאה מכ&. השפיעה כמוב� על הכנסות הסעודי% מיצוא

  .ח שלה"ולמשו& עשרות מיליארדי דולרי% מיתרות המט

  
לאז� את היא הפסיקה .  לא יכלה סעודיה להשלי% ע% הירידה התלולה בהכנסותיה1986בשנת 

�  דולר לחבית ב�28צנחו מחירי הנפט מ, כתוצאה מכ&. שוק הנפט ומיהרה להעלות את תפוקתה

האירוע .  דולר לחבית�16 ה% התייצבו על כ1986בסו/ . 1986 דולר בלבד באמצע שנת �7 ל1985

א& הגידול בתפוקה הסעודית , המחיש אמנ% את יכולת ההשפעה הסעודית על שוק הנפט העולמי

שכ� הוא התקזז ע% הירידה במחיר , ח הסעודיות"יא לעלייה משמעותית בהכנסות המטלא הב

חלה עלייה , ע% הטלת הסגר הכלכלי על עיראק והפסקת יצוא הנפט ממנה, 1990בסו/ שנת . הנפט

חלק מ� הכספי% האלה הופנו למימו� . י" מח�8והיא עלתה לכ, נוספת בתפוקת הנפט הסעודית

  .מרת סעודיה על רמת תפוקה דומהמאז שו. המלחמה במפר.

  האסטרטגיה הסעודית לניצול הנפט

היא מבוססת על ההנחה שבמוקד% . לסעודיה ולנסיכויות הנפט תפיסה ארוכת טווח לניצול הנפט

ולכ� יש להפו& את הזהב השחור לנכסי% שיניבו פירות לדורות , או במאוחר יחלו/ עיד� הנפט
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בהתא% לשיקול הרווח בטווח , כנ� את תוואי התפוקה שלה במסגרת זו מנסה סעודיה לת9.הבאי%

, לפי שיקול זה. דהיינו השגת ער& נוכחי מרבי להכנסות על עתודות הנפט שבאדמתה, הארו&

היות ומחיר מוצר מתכלה צפוי , הא% כדאי לשמור את הנפט באדמה: הדילמה של ההפקה היא

סעודיה . להשקעות שיניבו תשואה, צואובאמצעות יי, או להפו& את הנפט, להעלות בטווח הארו&

  . ניסתה לשלב בי� הדברי%

  
כדי להבטיח , לסעודיה ולנסיכויות הנפט עניי� למנוע פיתוח תחליפי אנרגיה לנפט, בשל שיקול זה

מסיבה זו אי� לסעודיה עניי� במחירי נפט . את תלות העול% בנפט עד תו% העתודות שברשות�

  . לי/ לנפטשיאיצו פיתוח תח, גבוהי% מאוד

  
. 1971�1980המאמ. הסעודי להפו& את הו� הנפט לתוצר תעשייתי בלט בתוכניות החומש בשני% 

פיתחה , בה בעת. מלט ודשני%, והוקמו מפעלי פלדה, במסגרת זו פותחה התעשייה הפטרוכימית

במטרה לעודד את . כדי לצמצ% את תלותה המכרעת ביבוא מזו�, סעודיה את הסקטור החקלאי

רכשה הממשלה הסעודית חיטה מהאיכרי% במחירי% הגבוהי% משמעותית ממחירי ,  החיטהיצור

התקוות שתלתה סעודיה .   הגיעה סעודיה לעצמאות באספקת חיטה�80 ובשנות ה, השוק העולמי

לאחר הגידול המהיר בתוצר התעשייתי . בפיתוח סקטור התעשייה התגשמו באופ� חלקי בלבד

חלקה של התעשייה הגיע לעשירית מהתוצר . ההתפתחות המרשימהנבלמה , 1971�1985בתקופת 

  .שהווה יותר ממחצית התוצר התעשייתי, כולל זיקוק נפט, בלבד

  
משו% שסעודיה השתעבדה , החתירה הסעודית להשתחרר מהתלות המוחלטת ביצוא נפט נבלמה

 חשבו� על, כדי להזי� את דרישת האוכלוסייה לרמת חיי% גבוהה, לרמות צריכה גבוהות

�1981בשני% . בעוד היא מצפה לשווא שהשפל בשוק הנפט יחלו/ במהרה, ההשקעות היצרניות

תו& צמצו% תקציב ,  מיליארד�140 מיליארד ריאל ל�285בעוד שס& התקציב הסעודי ירד מ, 1988

 מיליארד �44גדלו ההוצאות על משכורות מ,  מיליארד ריאל�50 מיליארד ריאל לכ�145הפיתוח מ

מדובר בשינויי% ריאליי% היות ובתקופה זו לא הייתה אינפלציה ( מיליארד ריאל �56לריאל 

 נפער במאז� הסחורות 1982�1983בשני% : כ& ג% לגבי מאז� התשלומי% הסעודי). בסעודיה

. 1981 מיליארד דולר בשנת 45לעומת עוד/ של ,  מיליארד דולר�13והשירותי% גירעו� שנתי של כ

  . צמצמה סעודיה את הגירעו� באמצעות קיצו. ביבואבמהל& השני% הבאות

  
על גור% זה . האילוצי% הפנימיי% מעיבי% על יכולתה של סעודיה לממש אסטרטגיה ארוכת טווח

כי ,  הוא הסביר198710במחקר שהתפרס% בשנת . בכלכלה הסעודית הצביע אליהו קנובסקי

יה� הכנסותיה% מייצוא נפט יעלו לפ, השגיאה הבסיסית של הסעודי% הייתה שה% קיבלו תחזיות

לדעת , כ&. ולכ� ה% לא ניסו לרס� את היבוא שלה% בהתא%, באופ� תלול לפחות עד סו/ המאה

והיא איננה מסוגלת לצמצ% , הרגילה סעודיה את אוכלוסייתה לרמת חיי% גבוהה, קנובסקי

  .פ� יוביל הדבר להתמרמרות ולאיו% על יציבותה, משמעותית את תפוקתה

  
או להיענות ללחצי% להגבלת התפוקה , שי של סעודיה לרתו% את מפיקות הנפט האחרותהקו

מאחר שביטחונה תלוי בארצות הברית היא : נובע ג% משיקולי% מדיניי%, )למשל מצד אירא�(

  .נזהרת מלבצע מהלכי% שיפגעו באינטרסי% האמריקאי%
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חברות את  תנסה לשכנע ק"סביר כי סעודיה באמצעות אופ, בהקשר למצב הנוכחי בעיראק

ב להגביל את קצב העלייה בתפוקה של עיראק ולשכנע מפיקות אחרות לקצ. "הארגו� וארה

בנתוני% . אינו גדולהסיכוי להצליח בכ& לאור& זמ� רב . בתפוקה כדי לשמור על מחירי הנפט

יי� ייתכ� שדווקא לארצות הברית יהיה ענ, ע% זאת. ק לאבד עוד ממעמדו"החדשי% עשוי אופ

כפי שהיה בזמ� המתקפה על , לשמר את הארגו� כמסגרת אינטגרטיבית להשפעה על שוק הנפט

, בכל הקשור לשוק הנפט הוכיחה סעודיה במשבר הנוכחי את נאמנותה לארצות הברית. עיראק

לפיכ& סביר שארצות הברית . כאשר הזדרזה להגביר את תפוקתה ולמלא את החסר בשוק הנפט

  . ק"דיה ותמשי& לשמור על מעמדה באופלא תפנה עור/ לסעו

  
�  סיכו

התלות בהגנת ארצות הברית , הצור& הסעודי לשמור על רמת החיי% הגבוהה של האוכלוסייה

יובילו את המשטר להמשי& במדיניות זהירה בשוק , והשיקול שלא לעודד פיתוח תחליפי% לנפט

א/ , ת את הפקת הנפטקשה לראות את הסעודי% מצמצמי% משמעותי, בנתוני% אלה. הנפט

א% , בכל מקרה. שיתכ� שייאלצו לעשות זאת לאחר חזרת מלוא ייצוא הנפט של עיראק לשוק

היא תחתור לעשות זאת במסגרת הסכ% ע% מפיקות נפט , תידרש סעודיה לקצ. בתפוקתה

שוק הנפט רגיש מאוד למדיניותה של . כדי לחלק את הנטל הכלכלי והפוליטי הכרו& בכ&, אחרות

לפיכ& ליציבותה הפוליטית משמעות רבה על .  המפיקה הגדולה והחשובה ביותר בעול%�דיה סעו

התייחסות לתרחיש של מהפ& שלטו� בסעודיה ראה (ומכא� ג% על כלכלת העול% כולו , השוק זה

  ).בפרק מגמות לעתיד ותרחישי מהפ& במשק הנפט העולמי
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   ופוטנציאל תמונת מצב–משק הנפט העיראקי : 'פרק ה
  

 צדא% חוסי� מעיראק כל אפשרות לנצל את עושרה מאז עלייתו לשלטו� ועד לקריסת משטרו מנע

ברוב תקופת שלטונו הייתה עיראק נתונה במלחמות שפגעו קשה ביכולתה לייצא . למע� אזרחיה

עיראק נוצרה הזדמנות הראשונה לנצל את הפוטנציאל הכלכלי של   צדא%ע% חיסול משטר. נפט

  . למע� תושביה

  
 �112עיקר העושר של עיראק בתחו% הנפט מתבטא בעתודות הנפט המוכחות הנאמדות ב

ה� השניות בגודל� בעול% לאחר ).  אחוזי% מעתודות הנפט בעול11%(מיליארד חביות נפט 

 כלל עתודות הנפט (EIA)לפי מנהל המידע של משרד האנרגיה האמריקני . העתודות של סעודיה

א& הכמות עשויה להיות גדולה יותר מאחר שבשני% ,  מיליארד חביות�220יראק נאמדות בשל ע

כי ס& כל העתודות של ,  גורמי% עיראקי% הצהירו בעבר.האחרונות לא בוצעו בעיראק חיפושי נפט

 מיליו� �3.1לפני הפלישה לכוויית הפיקה עיראק כ.  מיליארד חביות�300 עיראק עשוי להגיע ל

 מיליו� חביות ביו% 2.6בשני% האחרונות הפיקה .  שדות נפט גדולי�13%מ) י"מח(יו% חביות נפט ב

ובנוס/ , י בממוצע" מח�2.2במסגרת התכנית נפט תמורת מזו� ייצאה עיראק כ. לפחות) י"מח(

לפני המלחמה . והבריחה כמות מסוימת של נפט,  אל/ חביות נפט לצריכה מקומית�300הפיקה כ

,  הצהיר משרד הנפט של עיראק2001בסו/ שנת . מפליגות להעלאת התפוקההיו לעיראק תכניות 

בסו/ . 2003י בשנת " מח�3.5י והוא מתוכנ� להגיע ל" מח3.2שכושר התפוקה של עיראק עומד על 

  . 2003י בשנת "ח מ�4  הודיע המשרד על כוונתו להגדיל את התפוקה ל2002שנת 

  
,  ציודיבוא של שמנעו במש& למעלה מעשור , יות תשתית הפקת הנפט בעיראק רעועה בשל הסנקצ

פי שכוחות �על�א/, במהל& המלחמה סבלה התשתית נזקי% נוספי%. חלפי% וטכנולוגיות חדישות

יותר מאשר לכל נכס , הקואליציה נתנו עדיפות עליונה להגנה על שדות הנפט ועל תשתית הנפט

  .ואכ� נפגעו רק מעט בארות ומתקני%. אחר בעיראק

  
 שנה ובה 30רשת הצינורות הפנימית היא בת . צינורות הנפט של עיראק סובלי% מהזנחה ממושכת

לעיראק יש שני . שני צינורות גדולי% המזרימי% נפט מאזור כרכו& דרומה ומרומיילה צפונה

צינור אחד . שהונחו בתקופת המלחמה ע% אירא�, חדשי% יחסית, צינורות גדולי% לייצוא נפט

וההזרמה בו הוגבלה , י" מח1.6כושר ההולכה המרבי שלו הוא .  סייהא� שבתורכיהמוביל לנמל

הצינור האחר עובר דר& . לפני המלחמה בשל מחסור בחלפי% לששת תחנות השאיבה שלאורכו

צינור זה הושבת . י" מח1.7וכושר ההולכה המרבי שלו , ערב הסעודית לינבוע בחו/ הי% האדו%

ההזרמה בו . מוביל נפט מעיראק לסוריה – ותיק יותר –ור נפט גדול צינ. �1991במלחמת המפר. ב

א& חודשה בשני% האחרונות לאחר ,  בשל המלחמה בי� עיראק לאירא�1981הופסקה בשנת 

חשיבות הצינורות המזרימי% נפט לתורכיה ולסוריה בכ& שה% מקלי% על .  שנה20הפסקה של 

 אל/ חביות נפט 415 בעלי כושר תפוקה כולל של בעיראק יש כשבעה בתי זיקוק. הייצוא לאירופה

  . א& תוקנו, 1991ה% נפגעו בתקופת מלחמת המפר. בשנת . ביו%

  
,  בתחו% חיפושי הנפט ופיתוח שדות הנפטשני% של מלחמות והסנקציות שהוטלו על עיראק פגעו 

מתעשיית הנפט של  מנעו הסנקציות. לתעשייה זו לצור& חיפוש ופיתוחלא הגיע  שהו� זר כיוו�

 �EIA לפי ה.ממדיי%� תלת%כגו� סקרי% סיסמיי, עיראק להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות
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.  מיליארד החביות טר% פותחו כלל112 מיליארד חביות מתו& עתודות מוכחות של 75עתודות של 

 �3.5לכ, י בתו& שנה" מח�3.2התפוקה של עיראק לאפשר להגדיל את , לפי הערכות בשוק הנפט

כל זאת בתנאי שתשתית הנפט לא תפגע ושתושג .  שני5%י בעוד " מח�5ולכ, י בעוד שנתיי%"מח

  .יציבות פנימית במדינה

  

עתודות הגז המוכחות של עיראק , �EIAלפי ה. לעיראק יש פוטנציאל ניכר ג% בתחו% הגז הטבעי

פי שלא �על�א/, ) אחוזי% מעתודות הגז המוכחות בעול2%( מעוקב  טריליו� רגל�110נאמדות ב

בשנת . עיקר הגז המופק כיו% בעיראק הוא גז נלווה להפקת נפט. נערכו כמעט חיפושי% בתחו% זה

 �11 היא ירדה ל2000אול% בשנת ,  מיליארד רגל מעוקב700 הייתה תפוקת הגז של עיראק 1979

לחמה האחרונה העריכה עיראק שתוכל להגיע לתפוקה של לפני המ. מיליארד רגל מעוקב בלבד

 טריליו� רגל מעוקב בתו& עשר �4.2 מיליארד רגל גז בתו& שנתיי% מהסרת הסנקציות ול550

  .שני%

  
חברות הנפט האמריקניות . חברות הנפט הזרות לוטשות את עיניה� לחידוש הפעילות בעיראק

לעומת� חברות . ולניצול שדות הנפט של עיראקוהבריטיות מצפות לפרסו% חוזי% חדשי% לפיתוח 

, למשל, כ&.  צדא% חוסי� תובעות את מימוש%שפעלו בעיראק וחתמו הסכמי% ע% משטרו של 

כי תג� על זכויותיה בשדה , 2003 באפריל �10הכריזה ב, חברת הנפט הגדולה ברוסיה, לוקאויל

).  מיליארד חביות נפט15(י% בעול% אחד משדות הנפט הגדול� (West Qurna)הנפט ווסט קורנה 

היא הודיעה כי תעצור מכליות עיראקיות ותיזו% . זהו הנכס היקר ביותר של רוסיה בעיראק

יש .  צדא% חוסי� ממשלת %בוררות בינלאומית נגד כל מי שינסה לבטל את החוזה שחתמה ע

ה זו והעבירה את  הודיעה עיראק שהיא ביטלה את ההסכ% ע% חבר2002לציי� כי בדצמבר 

הסביר בשעתו , טארק עזיז, סג� ראש ממשלת עיראק דאז. ההסכ% לחברה רוסית אחרת

שההסכ% בוטל מאחר שחברת לוקאויל ניהלה מגעי% ע% גורמי האופוזיציה על מנת להבטיח 

  .שההסכ% לפיתוח השדה יהיה בתוק/ ג% א% יוחל/ המשטר בעיראק

  
ובכלל זה הצור& למצוא מחליפי% , ג% בתחו% הארגוניתעשיית הנפט של עיראק נדרשת לשיקו% 

 אילוצי ממו� ה% הבולמי% את . תו& הסתייעות במומחי% זרי%,  צדא% חוסי�למנהלי% שמינה 

מלבד ,  מיליו� דולר�100החוב החיצוני של עיראק נאמד בכ.  הנפט של עיראקתעשיית פיתוח 

עשרות מיליארדי דולרי% בגי� הנזקי% שגרמה עיראק בעת הפלישה לכוויית בשנת חובות של 

בתי , כגו� שיקו% דרכי תחבורה, בנוס/ זקוקה עיראק למימו� תשתיות אזרחיות דחופות. 1990

ושל יצר� , כגו� פלואור, יש לציי� כי מניות של חברות בנייה גדולות. בתי ספר ועוד, חולי%

מתו& ציפייה שחברות אלו יזכו בנתח , נקו מאז תחילת המלחמההטרקטורי% קטרפילר זי

קיבלה מהממשל , למשל, חברת סטיברורינג האמריקנית. משמעותי מהחוזי% לשיקו% עיראק

למורת רוח% של הבריטי% ,  מיליארד דולר4.8פרויקט לשיקו% הנמל או% קאסר בהיק/ של 

  .שחפצו לתת את ניהול הנמל לידי מומחי% עיראקי%

  
ובלעדיו לא תוכל , קו% ופיתוח שדות הנפט של עיראק הוא המפתח לשיקו% המדינה כולהשי

מימוש . על כ� יש לצפות שפיתוח סקטור הנפט יזכה לעדיפות עליונה. להשיב את חובותיה

 רק יציבות פוליטית –הפוטנציאל של עיראק בתחו% הנפט מותנה ג% במצב הפנימי במדינה 

בשני% הבאות עשויה עיראק להידרש . הו� הדרושהולגייס את תאפשר לממש תכניות שיקו% 
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ברור הצור& . א% תמשי& להיות חברה בארגו� זה, ק"למאבק על מכסת התפוקה שלה באופ

עיראק תטע� בוודאי לזכותה . והשאלה תהא עד איזו רמה, לאפשר לה להגדיל את התפוקה

דבר שנהנו ממנו מפיקות נפט , להשלי% את ייצוא הכמות החסרה בשני% שבה� לא יכלה להפיק

נוכח הצור& הדוחק , מחירי נפט גבוהי%בקביעת  יש עניי� רבעיראק ל , ע% זאת. אחרות בארגו�

  .הצפת השוקלהגיע להבנות שימנעו את  יש עניי� ולפיכ& ג% לה , במזומני%

  
  התפתחות תפוקת הנפט בעיראק: 9לוח 

  תפוקה שנה
 )י"מח(

  הערות

1928 0.022   
1940 0.055   
1950 0.14   
1960 0.97   
   .נפט בעיראקופיתוח שדות עליות מתמשכות בתפוקה בעקבות גילוי  1.54 1970
עלייה חדה בתפוקה בעקבות הפסקת ייצוא הנפט של אירא� בשל המהפכה  3.47 1979

  .האסלאמית
עיראק בעקבות ההתקפות של אירא� על �נפילה חדה בזמ� מלחמת אירא� 0.90 1981

  . נתיב ייצוא הנפט של עיראק במפר.
עלייה חדה בתפוקה בעקבות הנחת צינורות לייצוא נפט דר& תורכיה  2.35 1987

  .וסעודיה
  .עלייה נוספת בתפוקה לאחר סיו% המלחמה ע% אירא� 2.74 1988
ות על כיבוש כוויית ירדה חדה בתפוקה עקב הפסקת הייצוא בשל הסנקצי 0.28 1991

  .והמלחמה במפר.
�  ושיפורו ב�1997מ(עלייה בתפוקה במסגרת הסכ% לייצוא נפט תמורת מזו�   2.7  1999

  . הברחות נפטבעקבות ו, ) 1998
2000 2.8   
2001 2.6   
2002 2.6   
  .בהנחה שלא יופרעו שיקו% ופיתוח מערכות הנפט. תחזית לסו/ שנה  2.0�1.5  2003
  ל"נכ  4.0�3.0  2004
  ל"כנ  5.0�4.0  2005
  ל"כנ  6.0�5.0  2006

  .ותחזיות המחברי�, OPEC Annual Statistical Bulletin, 2001: רהמקו

  

� וגורמי טרור ואופוזיציה 11ב טר% הצליחה לשק% את סקטור הנפט העיראקי" ארה:לסיכו

באשר . שטר חדש בעיראקרואי% את יעדי הנפט כמטרות לסיכול התוכניות האמריקאיות לעצב מ

שעשויה להיות בעתיד אחת המדינות , סקטור הנפט עשוי להוות מנוע צמיחה של עיראק, לעתיד

הפוטנציאל הגדול .  א% תשמור על יציבות פוליטית וזיקה למערב–המתקדמות במזרח התיכו� 

בינונית שהיא  ,תה אוכלוסיי לבי�  מהנפטעושרה של עיראק בי� האפשרישל עיראק טמו� בשילוב 

  . ובעלת הו� אנושי גבוה יחסית למדינות ערביות אחרות)  מיליו� נפש�25כ(בגודלה 
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  מגמות לעתיד הרחוק ותרחישי מהפ� בשוק הנפט: 'פרק ו
  

  מגמות לעתיד הרחוק

 מסל 40% �המהווה כ, כל עוד לא תחול קפיצת מדרגה טכנולוגית תימש� תלות העול� בנפט

א& אלה לא יהוו תחלי/ מלא לנפט , יש לצפות לעליה בביקוש לפח% ולגז. האנרגיה העולמי

, התקוות שתלו באנרגיה הגרעינית התבדו. יי% במאה נוכחיתוהעתודות הגז עלולות א/ ה� להסת

והשימוש בה אינו צפוי לגדול עד שיחול מהפ& טכנולוגי אשר יאפשר שימוש בטוח , לפי שעה

סולריי% , הידרואלקטריי%(ג% סוגי% אחרי% של מקורות אנרגיה חלופיי% מוכרי% . באנרגיה כזו

  .שיהווה תחלי/ לנפט, רגיהלא צפויי% להביא לחיסכו� דרמטי באנ) 'וכו

  
א& במדינות לא מעטות התפוקה עלולה , הנפט עלול לאזול בעוד עשרות שני%, עבור העול% כולו

ג% ארצות הברית . וה� עלולות להיות תלויות בחסדי המפיקות האחרות, להסתיי% הרבה לפני כ�

עתודות הנפט , יתתאורט.  סובלת מעתודות נפט נמוכות ביחס לצרכיה� מעצמת העל היחידה �

אול% ארצות הברית שומרת על , בקצב ההפקה הנוכחי,  שני10%האמריקאיי% יתכלו תו& 

  .עתודותיה ומגבירה את יבוא הנפט

  
מאחר ושני שלישי% מעתודות , ההתבססות על הנפט המופק באזור המפר. הפרסי תמשי& לגדול

בעשור . 1986רי הנפט בשנת מגמה זו בלטת במיוחד מאז צנחו מחי. הנפט בעול% מצויי% בו

בתקופה זו גדלה .  סיפק המפר. הפרסי את רוב הגידול בצריכת הנפט העולמית1986�1996השני% 

י מגידול זה סיפק המפר. " מח6.5כאשר ,  מיליוני חביות נפט ביו�9.1%התפוקה העולמית ב

לעומת , % מצריכת הנפט בעול29% סיפקו מדינות המפר. 1996בשנת , כתוצאה מכ&. הפרסי

יהיו ג% אזורי% . א& בקצב מתו� יותר, מגמה זו נמשכת ג% מאז ועד יו%. 1986 בשנת 21.5%

א& ג% ה% לא יהוו משקל , כגו� אזור הי% הכספי, שתפוקת הנפט שלה� עשויה לגדול משמעותית

  . נגד למפר. הפרסי

  
בזה היבטי% בשוק הנפט שזורי% זה . הוודאות תמשי� להשפיע על המגמות בשוק הנפט�אי

כי , בחינת ההפתעות שאירעו בשוק בעבר מלמדת. פסיכולוגיי% ופוליטיי% כבדי משקל, כלכליי%

גרמו לתפניות חדות , )כ והמהפכה באירא�"כגו� מלחמת יוה(שלא נחזו , דווקא גורמי% פוליטיי%

  .בשוק

  
עוד לא יחול שינוי כל עוד לא יימצא פתרו� טכנולוגי וכל , על פי ניתוח הגורמי% הכלכליי% בלבד

שכ� הנפט הוא מוצר ; מחירי הנפט יעלו באופ� הדרגתי בטווח הארו&, במאפייני השוק ומבנהו

בשל גידול האוכלוסייה וההתפתחות , מתכלה וצפויה עלייה הדרגתית בביקוש העולמי לאנרגיה

ו/ עיד� שבתחילה יהיה מתו� ולקראת ס, עלייה זו תתאפיי� בתנודות סביב קוו מגמה. הכלכלית

לא צפויי% שינויי% מרחיקי לכת , בשני% הקרובות לפחות, לפי ניתוח זה. הנפט יהיה תלול מאוד

התארגנויות , )כגו� חור/ קשה במערב(תנודות במחירי% ינבעו משינויי% אקלימיי% . בשוק הנפט

יי% קשיי% כלכל, מנגד. ותקלות חמורות באזורי הפקה, זמניות של מפיקות הנפט לשמירת מחירו

 �70 יש לציי� כי מאז משברי הנפט של שנות ה.  של חלק מהמפיקות עשויי% להגביר את ההיצע

הגדלת : התפתחו בשוק מספר כלי% הממתני% את התנודות במחירי% בה%, �80וראשית שנות ה
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וסחר עתידי בנפט , התפתחות שוק הספוט, המאגרי% האסטרטגיי% במדינות המפותחות

  .ני תנודות במחירי%המאפשר לרכוש הגנות מפ

  
על עוד יתקיימו התנאי% , מחירי הנפט יכולי% לשמור על רמת% מהעשור הנוכחי עוד שני% רבות

יציבות , המש& השפעה אמריקאית חזקה במפר. הפרסי: בכלל זה. הפוליטיי% שמאפשרי% זאת

וקושי של המפיקות להתאגד לקרטל אגרסיבי ולצמצ% , פוליטית של המפיקות הגדולות

העדר מנהיגות כריזמטית , מסיבות של חוסר אמו� ביניה�(מעותית ולאור& זמ� את ההפקה מש

). כדי לקיי% את היציבות, וצור& בכספי הנפט לשמירת רמת החיי% במדינותיה�, נגד הצרכניות

  . שמטרת� לנסות לבלו% את הנפילות במחירי הנפט, זמניות, אי� הדברי% אמורי% בהתארגנויות

  
כי בעתיד יתכ� שלא יתקיימו חלק מהתנאי% , יש להביא בחשבו�, וח הארו&לטו, ע% זאת

, לפיכ& יתכנו משברי אנרגיה בלתי צפויי%. הפוליטיי% המאפשרי% את רמות המחירי% הנוכחית

זאת בעקבות פגיעה קשה ומפתיעה . בה% יעלו המחירי% באופ� תלול מעבר לקו המגמה שתואר

פגיעה כזו עלולה לחול ג% . רעור יציבות באזורי הפקת הנפטבשל ע, למשל, בתפוקת הנפט בעול%

א& אי� ספק כי הפגיעה החמורה ביותר היא זו אשר , )למשל ברוסיה(מחו. לאזור המזרח התיכו� 

  .תגרו% לצמצו% זרימת הנפט מהמפר. הפרסי

  
% שברשות צרכניות הנפט מאגרי חירו, הרגישות הגבוהה של העול% למשברי אנרגיה נובעת מכ&

ומכ& שכמות ההפקה בפועל קרובה לכושר ההפקה , המספיקי% למספר חודשי צריכה ספורי%

�10 �ופער זה אינו צפוי לגדול ב, י מההפקה בפועל" מח�3�4כושר ההפקה גדול רק ב, כיו%. המרבי

יקשה על שאר מפיקות הנפט ) דוגמת סעודיה(א% יפגע מקור נפט מרכזי .  השני% הבאות15

הגדלת כושר ההפקה הטכני של שדות הנפט הייתה יכולה לצמצ% מאד את . ורלכסות על המחס

אול% הדבר נמנע בשל העלות הגבוהה של פיתוח , פוטנציאל הנזק החמור בעת משברי האנרגיה

  .שדות הנפט מחו. למפר. הפרסי

  
עלולה להיות כאשר יתקיי% מצב מתמש& , בהתייחסות הצרכניות לשוק, נקודת מפנה פסיכולוגית

אז . שבו קצב הצריכה של הנפט יהיה גדול משמעותית מקצב הגילוי של עתודות נפט חדשות

שכ� מגמה זו תסמ� לה� את תחילת הספירה לאחור של , "להיכנס ללח."צרכניות הנפט עלולות 

  .א/ שיוותרו עוד שני% רבות עד לניצול כל עתודות הנפט, עיד� הנפט

  
  תרחישי מהפ� בשוק הנפט

מהכוחות המאיימי% לערער , בשלב זה, י% את הסדר הקיי% בשוק הנפט חזקי%הכוחות המשמר

במערכת המורכבת של שוק , ע% זאת. לכ� אי� צופי% משבר בשוק הנפט בשני% הקרובות. אותו

א% , שעלולי% לנבוט ולחולל משברי% ועליות מחירי% תלולות, הנפט קיימי% זרעי פורענות

הוודאות בשוק זה ולקחי% מההפתעות � נוכח אי. רחוק יותרבעתיד ה, יתקיימו נסיבות מסוימות

  .מוטב להשתמש במתודולוגיה של תרחישי%, בעבר

 
בכל . ממאפייני המצב הפוליטי הנוכחי, או יותר, המתבססי% על שינוי אחד, להל� נבח� תרחישי%

  .אחד מה% עשויה סעודיה להיות מעורבת
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  ) משמעותית אחרתאו במפיקת נפט( תרחיש מהפ� השלטו� בסעודיה 

מהל& זה דוכא אומנ% .  השתלטו קיצוני% אסלאמיי% על המסגד הגדול במכה1979בנובמבר 

הסיכוני% למשטר הסעודי . א& הוא המחיש את הסיכו� ליציבות הפנימית בסעודיה, במהירות

המצוי בעיקר באזור שדות הנפט במפר. ועלול להיות , נובעי% בי� היתר מקיומו של מיעוט שיעי

לטווח הארו& קיי% ג% חשש מהתחזקות מגמות של פונדמנטליז% . חשו/ להשפעה איראנית

א& בסעודיה ישנ% גורמי% , המשטר המלוכני הוא דתי בעצמו. אסלאמי בקרב האוכלוסייה כולה

ביטוי לכ& נית� . אסלאמיי% העויני% אותו והתובעי% לסלק את הנוכחות האמריקאית מסעודיה

גור% נוס/ למתח הפנימי הוא הפער הגדול . י% אמריקאי% בסעודיהלראות בפיגועי% ביעד

  . בי� מקורבי בית המלוכה לשאר האוכלוסייה, בחלוקת ההכנסות במדינה

  
אובד� היציבות במדינה כולה עלול להוביל לצמצו% או א/ להפסקת שאיבת הנפט לפרק זמ� לא 

. עליית מחירי% של מאות אחוזי%יוביל הדבר ל, א% ייגרע הייצוא הסעודי משוק הנפט. מבוטל

, יתכ� שיחול שינוי במדיניות ההפקה, א% תקופת אי היציבות תסתיי% בעליית משטר אסלאמי

בנסיבות אלה יגבר הסיכו� . או בתיאו% ע% אירא� ומפיקות ערביות אחרות, באופ� עצמאי

טר החדש או יאלצו ליישר קו ע% מדינות המש, ואפשר שיתמוטטו, למשטרי נסיכויות הנפט

  .בסעודיה

  
א& הפוטנציאל של ,  אי� סימני% להתמוטטות המשטר הסעודי בעיתוי קרוב:סבירות התרחיש

 עלול להפו& את התרחיש –התקוממות שיעית ונרגנות ציבורית רחבת היק/ וחתרנות איראנית 

  . לריאלי בטווח הרחוק

  
  ליותל על אתרי הנפט ונתיבי השייט של המכ"תרחיש של מתקפת טרור בינ

המאבק של גורמי הטרור במאמ. האמריקאי , ל"תרחיש זה מבוסס על התגברות הטרור הבינ

במסגרת . לשק% את עיראק באמצעות פיתוח סקטור הנפט ובבחירת יעדי% כלכליי% לפיגוע

פגיעות מתמשכות עלולות . במכליות ובנמלי נפט, תרחיש זה ינסו גורמי הטרור לפגוע בשדות נפט

  .ולגידול ניכר בהוצאות האבטחה והביטוח, חירי הנפטלגרו% לעליות מ

  
  .א& קשה לחזות את מידת השפעתו על משק הנפט,  אינה נמוכה סבירותו התרחיש

  
  תרחיש התלכדות אגרסיבית של מפיקות נפט נגד צרכניות הנפט במערב

התלכדות מפיקות נפט עשויה לתת ביד% כוח מונופוליסטי ולהעלות את רווחיה� באמצעות 

. לכ& עלולות להיות ג% השלכות פוליטיות מרחיקות לכת. צמצו% ההפקה והעלאת מחירי הנפט

נראה מה% הגורמי% המונעי% כיו% , כדי לבחו� אילו גורמי% עלולי% ליצור מציאות כזו בעתיד

  .את קיו% הכוח המונופוליסטי בידי המפיקות

  
כגו� בי� אירא� לבי� סעודיה , ולותהגור% הראשו� הוא הפיצול והיריבות בי� מפיקות הנפט הגד

היריבויות ביניה� נובעות ה� מטעמי% פוליטיי% וה� מראיית% השונה את . ונסיכויות הנפט

 –הגור% השני הוא ההשפעה החזקה של ארצות הברית . המדיניות שראוי לנקוט בשוק הנפט

עד כדי תלות� , נפט על סעודיה ונסיכויות ה–צרכנית הנפט הגדולה בעול% ומעצמת העל היחידה 

המביא אות% , הגור% השלישי הוא מכלול האילוצי% הפנימיי% על שליטי מפיקות הנפט. בהגנתה

כדי לתמו& ברמת החיי% הגבוהה של , לשמור על רמה גבוהה של יצוא הנפט באורח שוט/
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 ,בשל השיקול זה, נראה כי הצור& לייצא נפט. וכדי לשמר את היציבות הפנימית, האוכלוסייה

הוא ג% מקשה להשיג הסכמה להגבלת התפוקה בי� . חזק יותר אצל משטרי% חלשי% יחסית

  .מפיקות הנפט ויוצר מוטיבציה לחרוג ממכסות הפקה שנקבעו בהסכמי%

  
להוריד את תפוקתה ולהגדיל את , תוכל סעודיה לארג� קרטל אפקטיבי, א% ישתנו תנאי% אלה

 עשויה לבוא ג% – בהסכמה או בכפייה –הנפט היוזמה להגבלת תפוקת . הכנסותיה במהירות

, מאז המהפכה האסלאמית,  הבולטת בדרישתה המסורתית–למשל מצד אירא� , ממדינות אחרות

אול% בלא תיאו% מצד סעודיה ונסיכויות המפר. יקשה עליה , ק"להביא לצמצו% תפוקת אופ

 עמדת� על סעודיה כיו% אי� בידי עיראק ואירא� כוח לכפות את. לממש פעולה אפקטיבית

כמו , א% ישתנו התנאי% המדיניי%. 1990כפי שניסה לעשות צדא% חוסי� ביולי , ונסיכויות המפר.

  .עלולה התמונה להשתנות, ג% יכולת� של אירא� ועיראק לחתור תחת משטרי מפיקות אלה

  
. ישראלתהיה להרכבו וליעדיו משמעות רבה על , א% אכ� יתארג� קרטל אפקטיבי של מפיקות נפט

, החותרת לשמירת רווחי יצוא הנפט, שונה התארגנות מפיקות נפט מאזורי% שוני% בעול%

שיציב לעצמו מטרות מדיניות ויפעל באגרסיביות , אסלאמיות�מקרטל של מדינות ערביות

  .בשלב זה אי� הדבר עומד על הפרק. 1973כפי שעשו מפיקות הנפט הערביות בשנת , לממש�

  
מדובר . ינויי% מבניי% בשוק הנפט הייתה בעבר השפעה מכרעת על השוקלש: סבירות התרחיש

קשה לראות , לפחות, בטווח השני% הקרובות. שעדיי� מתפקד, ק"בעלייתו ונפילתו של קרטל אופ

גור% . התממשות תנאי% שיובילו את מפיקות הנפט להתאגד ולכפות רמות של מחירי% לאור& זמ�

הגור% השני הוא . האינטרסי% הפוליטיי% בי� מפיקות הנפטראשו� לכ& הוא הפיצול וניגודי 

 מאז� הכוחות הגלובלי בי� ברית �70דומה שבשנות ה. המציאות הפוליטית במערכת הגלובלית

שביקש להימנע משימוש בכוחות , וגישתו של ממשל קרטר בארצות הברית, ו לברית וורשה"נאט

כוח� הפוליטי של , בעיד� החד מעצמתי. פטמנעו מהמערב לפעול בכוח נגד מפיקות הנ, צבאיי%

  . במיוחד כאשר זו פועלת בעיראק, מדינות הנפט לא יאפשר לה� לפעול נגד ארצות הברית

  
  . מציאת פתרו� טכנולוגי לבעיית האנרגיה–תרחיש אופטימי 

טכנולוגיות זולות ובטוחות לניצול האנרגיה הרבה המצויה באטומי% ובפרודות החומרי% מציאת 

  . אנרגיה זו תחלי/ את הנפט וצריכתו תקט� בשיעור ניכר. ניה%למי

  
. יש לצי� כי המוטיבציה להחלי/ את הדלק הפחמימני נובעת כיו% ג% מסיבות של איכות הסביבה

תגובה כימית פשוטה בי� מימ� לבי� : " הצהיר2003בוש בינואר ' ורג'בנאו% שנשא לאומה הנשיא ג

 מיליארד 1.2הלילה אני מקצה .... יע מכונית ולפלוט רק מי%חמצ� מייצרת אנרגיה שיכולה להנ

א% ". דולר למימו� מחקר כדי שאמריקה תוביל את העול% בפיתוח מכוניות נקיות מונעות מימ�

כמו אנרגיה סולרית עשויה הדבר לדחוק את תעשיית , הדלק המימני יופק ממקורות מתחדשי%

  .200312 בפברואר כפי שכותב האקונומיסט, הנפט ביו% מ� הימי%

  
השאלה היא הא% טכנולוגיות האלה יהיו . סבירות גבוהה בעוד שני% רבות: סבירות התרחיש

  .ישימות לפני שיחול משבר קשה בתחו% האנרגיה או אחריו

�  סיכו
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התרחיש . בפרק הזה הוצגו שלושה תרחישי% אופייניי% למשברי% אפשריי% ותרחיש אופטימי

זע את משק הנפט העולמי ולשנות את הסביבה האסטרטגית של הראשו� והשלישי עלולי% לזע

התנאי% להתממשות% כיו% אינ% קיימי% והתממשות% מחייבת תפנית מהותית באחד . ישראל

מוצגי% בפני מנהיגי , תרחישי% דומי%). הפנימיי% או האזוריי% או הגלובליי%(ממאזני הכוח 

  .כ� ה% משפיעי% על מדיניות% כבר כיו%ועל ) ראה הפרק לגבי ארצות הברית(מדינות במערב 

  
א% תתקפל מעיראק בלא להשלי% את . ב"המש& היציבות בשוק הנפט תלויה במידה רבה בארה

כגו� , "סוררות"הדבר נכו� ג% א% מדינות . עלול הדבר לשנות את התמונה, משימת ייצוב עיראק

די להרתיע את ארצות הברית שיהיה בה% כ, כגו� נשק גרעיני,  א% תשיג מרכיבי עוצמה�אירא� 

  .מלהתמודד עמה
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  פוליטיות וביטחוניות לישראל�משמעויות גיאו: 'פרק ז
  

  השפעת הנפט על הסביבה האזורית של ישראל

הראשונה מורכבת . בקרב המדינות המפיקות נפט במזרח התיכו� נית� להבחי� בשלוש קבוצות

, י" מיליו� מח�8המפיקה כ, סעודיה: בוהה מאוד ועליה נמנותממפיקות בעלות תפוקת נפט לנפש ג

 3.6(הקבוצה השנייה כוללת את אירא� ). י" מח2(וכווית ) י" מח1.85(איחוד האמירויות ערביות 

מלבד ). י" מח�3 לה פוטנציאל הפקה של כ(ועיראק ) י" מח1.2(יריה 'אלג, )י" מח1.4(לוב , )י"מח

 עד לנפילת צדא% –לגבי עיראק (צות ובזיקת� לארצות הברית השוני במבנה הפוליטי בי� הקבו

מתאפיינת הקבוצה השניה בכמות הפקת נפט לנפש פחות מזו שבמדינות הקבוצה , )חוסי�

קבוצה נוספת של . ולכ� היא רגישה יותר לשינויי% בשוק הנפט ואגרסיבית לגבי מחירו, הראשונה

. י" אל/ מח600חביות ליו% וסוריה המפיקה  אל/ 800המפיקה , מפיקות נפט כוללת את מצרי%

  .א& הוא אינו מהווה המשענת הבלבדית של המשק, הנפט הנו מרכיב חשוב בכלכלת�

  
להתפתחויות הכלכליות במדינות הנפט שבמפר. יש השפעה רבה על כל הכלכלות של מדינות 

זרי% במדינות  בשל העברות כספי% של העובדי% ה� ג% בקרב אלה שאינ� מפיקות נפט �האזור 

 �לבנוני% ותימני%, סורי%, ירדני%,  מצרי%–העברות כספי% של עובדי% . הנפט וסיוע חו.

מהווה מרכיב חשוב במקורות מטבע החו. שלה� , ממדינות הנפט הערביות למדינות מוצא%

 מיליארד דולר �5ואלה מעבירי% אליה כ, מצרי% היא יצואנית העובדי% העיקרית. למימו� היבוא

רוב העובדי% המצריי% . זהו סעי/ ההכנסה הגדול ביותר במאז� התשלומי% המצרי; הבשנ

  ).יותר משני מליו� נפש(מצויי% בסעודיה 

  
 מיליארד דולר הועברו �15כ. מרכיב נוס/ הוא הסיוע הכלכלי ממדינות הנפט לשאר מדינות האזור

 מיליארד 30ות לסיוע בס& זאת מתו& התחייב, 1979�1989בתקופת , לירד� ולפלסטיני%, לסוריה

 �1991 לאחר מלחמת המפר. ב. �1978בפסגה הערבית בבגדאד ב) יחד(שניתנה לגורמי% אלה , דולר

בגי� תמיכת� , לסוריה ולמצרי%) כמה מיליארדי דולרי%(העבירו סעודיה וכווית סיוע חד פעמי 

 לשיקו% לבנו� ,ונית� במשורה לפלסטיני%, כיו% הסיוע הבינערבי הוא מועט. בה� במלחמה

  .ולמספר פרוייקטי% במדינות ערב

  
, בימי הגאות בשוק הנפט. הנפט מהווה מקור חשוב למימו� עסקות נשק של מדינות ערב ואירא�

. ציוד ושירותי% צבאיי% במאות מיליארדי דולרי%, רכשו הערבי% ואירא� נשק, וג% אחר כ&

דינות אלה לשאת בנטל מימו� הצבאות  פגעה ביכולת של מ�80 ירידת מחירי הנפט במהל& שנות ה

 בצמצו% תקציבי הביטחו� של מדינות �80הדבר התבטא במחצית השניה של שנות ה. הגדולי%

במונחי%  (20%�30%בתקופה זו ירד תקציב הביטחו� הסורי בשיעור של , כ& למשל. ערב

,  ג% בירד�קיצוצי% בתקציבי הביטחו� ניכרו. �50%והרכש הצבאי צומצ% ביותר מ). ריאליי%

סעודיה השתתפה ג% במימו� הוצאות הקואליציה במלחמת . בסעודיה ובמדינות נוספות, במצרי%

כ& , י על חשבו� עיראק" מח�3א& יש לזכור כי הגדילה את תפוקתה ב, 1991המפר. בשנת 

  .שהאחרונה מימנה בעקיפי� את הוצאות המלחמה נגדה

  

מעותיי% נוספי% בתקציבי הביטחו� של מדינות אי� אמנ% צמצומי% מש, �90 מאז ראשית שנות ה

המצב ). נסיכויות המפר. ומצרי%, למעט בסעודיה(א& ג% לא נרכשו כמויות גדולות של נשק , ערב
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בלי לפגוע , הכלכלי במדינות ערב ואירא� איננו מאפשר להגדיל משמעותית את הוצאות הביטחו�

, ע% זאת יצוי�. בחלק מהמדינות, נימיתקשה ברמת החיי% ובהשקעות עד כדי סיכו� היציבות הפ

כי הרכש הצבאי המצרי אינו מותנה בכספי הנפט שכ� הוא ממומ� באמצעות הסיוע הצבאי 

  . מיליארד דולרי% בשנה1.3האמריקאי בס& 

  
בעקבות זאת הפסיקה . �80תצוי� גילוי הנפט הקל בסוריה בשנות ה, בי� ההתפתחויות המעניינות

חלק מהנפט היה נפט כבד שנמצא עוד ( מיליארד דולר בשנה �2ה נפט בכסוריה לייבא נפט וייצא

, ואילולא ה%, �80 הכנסות אלה פיצו את כלכלתה על אובד� הסיוע הערבי בסו/ שנות ה). לפני כ�

  .הייתה פחותה בהרבה, הערו& מול ישראל, יכולתה הכלכלית לתמו& בצבאה הגדול

  
דר& המצב הכלכלי וצור& , הפנימית במדינות האזורלתנודות במשק הנפט השפעה ג% על היציבות 

, האנרגיה, המי%, הדיור, בתחומי המזו�, בהיק/ הול& וגדל, לספק את צרכי האוכלוסייה

, סודא�, יריה'אלג, ירד�, סוריה,  כגו� מצרי%�מדינות רבות במזרח התיכו� . התחבורה וההשכלה

  . �80  בשוק הנפט באמצע שנות המאז המהפ&,  התקשו להתמודד ע% האתגר–תימ� ואירא� 

  
  משמעויות לישראל

  
   בתחו� יחסי ישראל ע� מדינות ערב

חלק ניכר . לעליה במחירי הנפט הייתה השפעה שלילית על ישראל ג% בתחומי החו. והביטחו�

מאמצעי הלחימה שרכזו הערבי% והוצאות הביטחו� הכבדות שלה% התאפשרו הודות לכספי 

אלו . וה� במדינות הגובלות ע% ישראל, כסעודיה ועיראק, מובהקות ה� במדינות נפט –הנפט 

, ירד�, סוריה(ומהעברות כספי% אליה� ) סוריה ומצרי%(נהנות מהכנסות מייצוא הנפט שלה� 

חלק� נהנה ג% מסיוע כספי ממדינות . באמצעות עובדיה� במדינות המפר. הפרסי) מצרי% ולבנו�

למשברי% הכלכליי% ולאיומי% על היציבות הפנימית , �80 לירידת מחירי הנפט בשנות ה. הנפט

הדבר תר% לתודעה של שליטי% . הייתה השפעה חיובית על בלימת מרו. החימוש, שנבעו מכ&

ועודד אות% ללכת לתהלי& מדיני ע% , כי אי� ביכולת% להגיע לעליונות צבאית על ישראל, ערביי%

עלול הדבר להאי. התחמשות , % מיצוא נפטא% תחול בעתיד עלייה חדה בהכנסות הערבי. ישראל

  .של צבאותיה% ולהקרי� לרעה על רצונ% לפתור את הסכסו& ע% ישראל בדרכי% מדיניות

  
   ישראל–ההשלכות על יחסי ארצות הברית 

האינטרס האמריקאי לאבטחת זרימת הנפט מהמפר. אינו מתיישב ע% התמיכה , לכאורה

ישראל מהווה נטל על מאמצי ארצות . ל מדינות ערבשהיא למורת רוח� ש, האמריקאית בישראל

כפי שאירע במלחמת המפר. בשנת , במזרח התיכו�" מפירי הסדר"הברית לגבש קואליציה נגד 

הנתק בי� ישראל לסביבתה הערבית מתבטא ג% בחלוקת אזורי האחריות הגלובליי% של . 1991

עית של הפיקוד האירופי של בעוד ישראל מציה בתחו% האחריות המבצ. הפקודי% האמריקאי%

  . (CENTCOM)נתו� אזור המפר. בתחו% אחריות פיקוד המרכז , (EUCOM)ארצות הברית 

  
. המדיניות האמריקאית בתחו% חימוש מדינות הנפט הערביות נוגדת את האינטרסי% של ישראל

ות הנפט בהיות מדינ(מדיניות זו מונעת משיקולי% של ביטחו� הנפט במפר. ומשיקולי% כלכליי% 

הנשק האמריקאי המתקד% המסופק לה� ). צרכניות גדולות של תעשיית הנשק האמריקאית
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הוא עלול להגיע לשדה הקרב בעקבות הספקתו למדינת : מהווה תוספת לאיו% הערבי על ישראל

תו& פריצת , אספקת אמצעי לחימה חדישי% למדינות המפר.. עימות ובאמצעות כוחות משלוח

יוצרת תקדי% המקל על מדינות ערביות נוספות , כנולוגיות נשק מתקדמותחסמי% של ייצוא ט

  .לרכוש נשק זה

  
. האינטרסי% המשותפי% לישראל ולארצות הברית במזרח התיכו� רבי% וחזקי% יותר, ע% זאת

החתירה האמריקאית לפרק את אירא� מנשק בלתי קונבנציונלי תואמת את האינטרסי% , ראשית

הייתה ישראל עלולה , אלמלא מהלכי ארצות הברית נגד צדא% חוסי�. הביטחוניי% של ישראל

ואילולא הפעולה הישראלית נגד הכור העירקי הייתה , להיות תחת איו% גרעיני עיראקי כבר עתה

  .ארצות הברית מתקשה להביס את משטר צדא% בעיראק

  
ות במזרח לישראל ולארצות הברית אינטרס משות/ למנוע הקמת קואליציות כוחני, שנית

חר% הנפט שהערבי% הטילו בעקבות . המאיימות על יציבות האזור ועל ביטחו� ישראל, התיכו�

כי קואליציה ערבית נגד ישראל עלולה להפו& , מלחמת יו% הכיפורי% לימד את האמריקאי%

אשר תנסה לסחוט את מדינותיו בתחומי% מדיניי% , במהירות לקואליציה נגד המערב כולו

כפי שהיה במלחמת יו% , ואליציה כזו תהווה איו% ביטחוני משמעותי על ישראלק. וכלכליי%

עד שיושג שלו% , יש לישראל ולארצות הברית אינטרס בפיצולו של העול% הערבי, לכ�. הכיפורי%

  .כולל במזרח התיכו�

  
השלו% בי� ישראל . לישראל ולארצות הברית עניי� משות/ לקד% את התהלי& המדיני, שלישית

הדרושה בי� היתר לאבטחת , בי% משתלב בתוכנית האמריקאית להשגת יציבות אזוריתלער

  . וארצות הברית תתמיד במאמציה להשיגו כל עוד ימצאו התנאי% לכ&, זרימת הנפט

  
ארצות הברית אינ% מושפעי% לרעה � סכימה של הגורמי% שלעיל מסבירה מדוע יחסי ישראל

יה� יוצרי% לעיתי% קושי מסוי% לארצות הברית הקשרי% ההדוקי% בינ. מהמצב בשוק הנפט

חזקי% בשלב זה , אול% הזדקקות מדינות הנפט הערביות להגנתה, במדיניותה בעול% הערבי

  . הרבה יותר

  
   יחסי ישראל ע� שאר מדינות המערב

התלויות לחלוטי� ביבוא , יפ� ומזרח אסיה, חלק ממדינות מערב אירופה, להבדיל מארצות הברית

, העוצמה הפוליטית הנוכחית שבידי הערבי% היא אומנ% פחותה בהרבה. נעו לחר% הערבינכ, נפט

ככל . א& עד היו% ה� מתנות את עוצמת יחסיה% ע% ישראל בהתקדמות התהלי& המדיני

סביר כי עניינ� בהצלחת . וההפ&, שהתהלי& מתקד% ה� מוכנות לשפר את יחסיה� ע% ישראל

  . מרצונ� למנוע זעזועי% באספקת הנפט אליה�התהלי& המדיני מושפע במידה רבה
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  מדיניות האנרגיה של ישראלהנפט ו: 'פרק ח
  

  הקדמה

לישראל , ע% זאת. המצב הנוח לצרכני% בשוק הנפט רלוונטי כמוב� ג% למשק הנפט הישראלי

כגו� בידוד חלקי באזור שרובו ערבי ותלות בנתיבי אספקה , תנאי% אסטרטגיי% ייחודיי%

ייבי% אותה ליתר זהירות בכל הקשור לגיוו� מקורות אספקת הנפט ושמירה על המח, ארוכי%

 מתלות רבה מדי בנפט ריש להיזה, אפילו א% יחול שיפור מהותי בתהלי& המדיני. מלאי% סבירי%

  .שכ� הסכמי% כלכליי% ע% מדינות ערביות עלולי% לקרוס בעת משבר מדיני, מהמזרח התיכו�

  
  תציוני דר� ומגמות עיקריו

 סימנה את המקו% החדש והמרכזי שתפס נושא � 1977 הקמת משרד האנרגיה והתשתית בשנת

האנרגיה בסדר היו% הלאומי של ישראל בעקבות מלחמת יו% הכיפורי% ומשבר האנרגיה אשר 

השפיעו לרעה על כלל הכלכלות ) המהפכה באירא� (�79 ו74משברי הנפט של . בעקבותיההתחולל 

   :אסטרטגיי%השפעת% על ישראל הייתה חריפה במיוחד בשל מאפייניה הו ת המערביו

על נפט ) 99%( נשענה ישראל באופ� כמעט בלבדי 80בשנת : תלות מוחלטת בדלק נוזלי מיובא �

  .13מיובא) 99%(כולו כמעט  כאשר , לסיפוק צרכי האנרגיה שלה

דרכי ההובלה ואבטחת , אילוצי% על מקורות היבואאסטרטגית המכתיבה �מדיניתמציאות  �

 . המכתיבי% עלויות כלכליות ניכרות, האספקה

  
, ג הישראלי" מהתל�11% הגיעה עלות יבוא נפט גלמי ומוצריו לכ, 1980בשיא משבר האנרגיה של 

העמיד בסכנה את היכולת מדינת ישראל  נתו� זה . 14במדינות העול% המערביתקדי%  שיעור חסר 

היעדי% של מדיניות אנרגיה . מאז� התשלומי%בלהבטיח שיעור צמיחה שנתי סביר והביא להרעה 

  :15 היוכפי שנוסחו בראשית שנות השמוני%, לאומית ישראלית

  . מרבי באספקת אנרגיהבטחו� �

 .הקטנת התלות האנרגטית של ישראל במקורות חו. �

 .מזעור הנטל הכלכלי של אספקת האנרגיה למשק �

  
  :16גדרו המגמות האופרטיביות הבאותובמסגרת החתירה להשגת היעדי% ה

  .ייעול השימוש באנרגיה באמצעות פעולות חיסכו� ושימור  .א

 .הגברת המאמ. בחיפושי נפט וגז במדינה  .ב

 .זור מקורות יבוא הדלק הנוזליבי  .ג

  .מאגרי% אסטרטגי% שמירה על  .ד

 . גיוו� סוגי האנרגיה וצורות אספקת%�י למדיניות הינתקות מדלק נוז  .ה

 .תחליפי% לדלק נוזלי  �  פיתוח מקורות אנרגיה עצמיי%  .ו

  
 א& ברמות שונות ,סלולי% האופרטיביי%פעולה משולבת בכל המ חייבהההתקדמות לעבר היעדי% 

�המגמה של פיתוח מקורות אנרגיה עצמיי%.  בהתא% לסיכויי ההצלחה�של פיתוח והשקעה 

היות ולא נית� . לטווח הארו& בלבד, מבחינת פירותיה, תחליפיי% לדלק נוזלי נתפסה כרלוונטית

ברור היה , חה שהמאמ. המוגבר בתחו% חיפושי הנפט יניב תוצאותלבסס מדיניות על ההנ
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 כי בטווח הקצר והבינוני לא יחול שינוי בתלות ,למעצבי המדיניות בראשית עשור השמוני%

הגשמת היעד הראשו� של ביטחו� באספקת . האנרגטית המוחלטת של ישראל במקורות חיצוניי%

והמסלולי% , לפחות לטווח הקצר והבינוני, האנרגיה לישראל חייב על כ� מענה בלתי תלוי

אגירה אסטרטגית ומדיניות הינתקות , ביזור מקורות היבוא של דלק נוזליהאופרטיביי% של 

שמניבה  , זאת בצד המדיניות לייעול וחסכו� בשימוש באנרגיה. 17היוו את אותו מענה, מדלק נוזלי

  .כבר בזמ� קצר, פירות

  
�ית החשמל היווה את הביטוי יי וכמקור אנרגיה ראשי לתעש כתחלי� לדלק נוזלהמעבר לפח

ה� מההיבט הפוליטי וה� . הבולט של המגמה לגיוו� מקורות האנרגיה המיובאי� לישראל

מצוי בכמויות שכ� הוא , מההיבט הכלכלי ענה הפח% להגיו� האסטרטגי של גיוו� המקורות

 �1982פח% לישראל ביבוא לאחר תחילת . 18מדינות ידידותיות לישראלבמספר זמינות דולות וג

המגמה . �19.5%עלה חלקו בסל היבוא של מקורות אנרגיה לישראל עד סו/ עשור השמוני% ל

 עמד חלקו של הפח% מכלל מקורות האנרגיה המיובאי% על �2001 נמשכה ג% בעשור התשעי% וב

31.7%.19   

  
  )2002אומד�  (ייבוא פח� לישראל: 10לוח 

 )מיליוני טונות מטריות(כמות  מקור

 5.38 דרו% אפריקה

 3.07 קולומביה

 1.79 אוסטרליה

 2.02 אינדונזיה

 0.12 ב"ארה

 0.12 פולי�

 12.5 כ"סה

  )12/2002דפי מידע , מכו� הנפט(חברת הפח% הלאומית : המקור

  
הרפורמה 'להל�  (ניי� במשק האנרגיה הישראליסו� עשור השמוני� עמד בסימ� שינויי� מב

 ופתיחה מדודה של תחומי% לתחרות צמצו% הרגולציה הממשלתיתשעיקר% , )'במשק הדלק

הובילו להנעת הרפורמה ש הנסיבות בי�. במטרה להביא לייעול כלכלי של משק האנרגיה ולפיתוחו

 אשר נתפסו כשעת כושר ,ק ונפילת מחירי הנפט במחצית השניה של העשור"פהחלשות אוהיו 

בהתייחס לשלשת היעדי% של מדיניות האנרגיה הלאומית . 20לביצוע שינויי% הנדרשי% מזה זמ�

הקטנת התלות האנרגטית של ישראל במקורות , ביטחו� מרבי באספקת אנרגיה(מראשית העשור 

יתה ינגעה הרפורמה ישירות לשלישי וה, ) האנרגיה למשקחו. ומזעור הנטל הכלכלי של אספקת

המגמה של הקטנת מעורבות הממשלה במשק האנרגיה הובנה  ,ביחס ליעד הראשו�. אדישה לשני

 הרפורמהעל כ� כללה כעומדת במתח ע% היעד של ביטחו� מרבי באספקת אנרגיה לישראל ו

  .ו� להסדרת המתח הנדמנגנוני% 

  

ראויי% לציו� שני תהליכי% נוספי% בשוק הנפט העולמי של עשור השמוני% אשר הקלו על ישראל 

 התפתחות שוק המסחר � הראשו� . להתמודד ע% המתח שבי� ביטחו� באספקה לבי� עלות כלכלית
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המאפשר לרוב לרכוש דלק ברמת המחירי% הנקובה בחוזי% ארוכי , )spot market(' המזדמ�'

 המסחר המזדמ� אשר הרכישות בו משוחררות במידה רבה מאילוצי% פוליטיי% שוק. טווח

מהווה מבחינת ישראל מקור נוס/ המשפר את רמת האמינות וביטחו� האספקה בטווח , כלשה%

בהמש& תר% השינוי להחלטה על צמצו% מלאי החירו% במדינה ולצמצו% העלויות . הקצר

לק המאפשרי% השימוש בכלי� פיננסי� בעול� הדלהתפתחות התהלי& השני נגע . הכרוכות בכ&

לצרכני% להג� על עצמ% מפני שינויי% דרמטיי% במחירי הדלק ומוצריו למספר רב של חודשי% 

עלויות �הכלי% הנדוני% ביטאו ממד חדש של רציונליזציה כלכלית של מרחב סיכוני%. קדימה

  . האספקה ואפשרו בכ& התנהלות משוכללת יותר מצד% של הצרכני%

  
על מדיניות  היו השפעות , ע� תו� המלחמה הקרה, בעשור התשעי�מהפ� במפה הגלובלית ל

השפעה בולטת אחת נגעה לשינוי במפת המקורות ליבוא של נפט גולמי . האנרגיה הישראלית

המקו% של מקורות את . במהל& העשור עברה מפת המקורות תמורה מהותית. לישראל

) מרחב הי% הכספי(תפסו מדינות חבר העמי% ) נורבגיה ומקסיקו: כגו�(מסורתיי% רחוקי% 

ע% התפתחות תשתיות הייצור ומערכת ההולכה לאג� הי% . כמקורות חדשי% קרובי% יותר

חלקו של יבוא . התיכו� נהנו מקורות אלה מיתרונות כלכליי% מובהקי% מנקודת מבט ישראלית

  . 21 מכלל יבוא הנפט הישראלי81.7% על �2000ממדינות חבר העמי% עמד בהנפט 

  
) להבדיל מנפט גולמי, תזקיקי%(החל ממחצית שנות השמוני% מהווה היבוא של מוצרי נפט 

 23.2% היה שיעורו של מרכיב זה 2000בשנת . מרכיב משמעותי קבוע בסל יבוא האנרגיה לישראל

פחות ממחצית משיעורו ,  מס& היבוא45.1%של הנפט הגולמי באותה שנה היה חלקו . מס& היבוא

אמנ% . מגמה זו תרמה א/ היא לגיוו� מקורות האספקה של אנרגיה לישראל. בעשור השבעי%

אול% הוא מתייחס , היבוא של מוצרי נפט לישראל אינו חורג מדינמיקת המחירי% של שוק הנפט

, במילי% אחרות. פת מקורות הנפט הגולמיביחס למ, למפת מקורות שונה ומשוחררת הרבה יותר

יש תרומה מסוימת בממד של , להבדיל מהיבוא של נפט גולמי וזיקוקו בישראל, ליבוא מוצרי נפט

  . אבטחת אספקת האנרגיה לישראל

  
 שיקולי איכות הסביבהבעשור התשעי� נית� לראות את תחילתה של השפעה משמעותית של 

פליטת  מדובר בי� השאר באימו. תקינה מתקדמת בתחו% .על ההתנהלות האנרגטית הישראלית

בהקצאת משאבי% ליישו% טכנולוגיות המצמצמות פליטת מזהמי% בתעשיות ובמעבר , מזהמי%

י ישראל הציג "השינוי הנגזר בסל התזקיקי% הנצר& ע. לשימוש בדלקי% דלי גופרית ונטולי עופרת

ות ליבוא של נפט גולמי הנוגעת להרכבו של מערכת שיקולי% ואילוצי% חדשה על בחירת המקור

הנפט המיובא ולמשאבי הזיקוק הנחוצי% על מנת לייצר ממנו דלקי% העומדי% בדרישות 

מאז עוג� בהסכ% השלו% ,  יבוא הנפט ממצרי% אשר עמדמאוד על הרקע הזה צומצ% . החדשות

  . מיליו� טו� בשנה�2על כ, מצרי� הישראלי

  
 נקבעה מדיניות של שימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה ראשוני למשק �90מחצית העשור הב

לצד יתרונות .  הוק% מנהל הגז הטבעי כצעד ראשו� לקידו% מדיניות זו1996בשנת . הישראלי

נקשר השימוש בגז לרעיו� הוותיק של גיוו� סוגי האנרגיה , סביבתיי% וכלכליי% שיש לשימוש בגז

  . המיובאי% לישראל
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הדבר הוביל להאצת .  התגלו כמויות מסחריות של גז טבעי במימיה של ישראל1999בשנת 

� יהתהלי� של הכנת המשק הישראלי לכניסתו של הגז הטבעי ולהגדרת יעדי� קונקרטי

בתחו% ייצור החשמל הותווה היעד של . לשימוש עתידי בו כמקור אנרגיה ראשוני משמעותי

עד היו% מתמהמהת הכנת תשתית , למרות זאת.  על גז טבעי מההספק המיוצר�50%ביסוס כ

, הגילוי של גז טבעי בישראל. הולכת הגז שהיא הבל% בפני ניצול המאגרי% אשר נמצאו בישראל

שינה במקצת את , לאחר קרוב לחמישי% שנות חיפושי% אחר מקורות אנרגיה ראשוניי%

היקפ% של המאגרי% .  חיצוניי%המציאות הישראלית המסורתית של תלות אנרגטית במקורות

 �4.4 ומול צריכה שנתית המשוערת לגדול מ) ק"במ: להל�( ביליו� מטר מעוקב �50שנתגלו נאמד ב

תו& פחות , כמקור יחיד, ה% עשויי% להתכלות, �2020 ק ב" במ�10 ליותר מ�2005 ק ב"במ

  . % יוגברו החיפושי% ועימ% גילויי הגזאאלא , 22מעשור

  
מול רצועת עזה נתגלו מאגרי% ( נוספי% של גז טבעי ה% הרשות הפלסטינית שני מקורות סמוכי%

בעוד . ק" במ�1000 ומצרי% אשר לה מאגרי גז בהיק/ גדול בהרבה הנאמד ב) ק" במ50בהיק/ של 

אוגרפית וקיו% יסמיכות ג(שהרכישה של גז משני מקורות אלה מתבקשת משיקולי% כלכליי% 

הרי שמדובר במקורות הנתוני% להשפעות הפוליטיות של סב& ) ותתחרות מחירי% בי� מקור

. ערבי ועל כ� אינ% עוני% להגיו� של אבטחת אמינות אספקת האנרגיה לישראל�היחסי% הישראלי

  .יבוא גז טבעי מחו. למרחב אינו כדאי מבחינה כלכלית

  
השבעי� נגע אחד ממסלולי המדיניות בתחו� האנרגיה אשר גובשו בישראל עוד בשלהי עשור 

�עד העשור הנוכחי נית� להצביע על . תחליפיי� לדלק הנוזלי� לפיתוח מקורות אנרגיה עצמיי

האחת נוגעת לאיתור ולמיפוי של מאגרי% גדולי% . שתי מגמות אשר הבשילו להישגי% מסוימי%

ח בישראל ולפיתו) סלעי משקע המכילי% חומר אורגני ממנו נית� להפיק דלק נוזלי(של פצלי שמ� 

המאמ. בתחו% זה נעצר בהעדר הצדקה כלכלית . טכנולוגיות לניצול% כמקור אנרגיה ראשוני

למרות שהוכח קיומ� של עתודות פצלי שמ� העשויות , וסביבתית להפקת אנרגיה מדלק מאוב� זה

המגמה השניה נוגעת לניצול אנרגית . לספק את צריכת האנרגיה של ישראל במש& שני% רבות

. אופ� משמעותי בישראל עוד טר% פרו. משברי האנרגיה של שנות השבעי%השמש אשר החל ב

קריי% בתחו% האנרגיה הסולרית נוגעי% למחקר ולפיתוח של טכנולוגיות אשר זכו יההישגי% הע

  . 23במש& השני% למוניטי� בי� לאומי וא/ ליישומי% שוני% מחו. לישראל

  
.  ברחבי העול% בתחו% האנרגיה והחשמלפועלתה ,"אורמת"מבי� החברות הפרטיות תצוי� חברת 

. ח גיאותרמיות ומערכות בריכות שמשותחנות כ, גנרטורי% ,מוצרי החברה כוללי% טורבינות

  .24)2003אוקטובר (ערכה של החברה בבורסה הישראלית הוא כרבע מיליארד דולר 

  
לאור על רקע ההכרה באפקטי% הגלובליי% השליליי% שיש לשימוש בדלקי% מאובני% מחד ו

התחדדה במדינות המערב , ימי% ומיצויי% מאיד&יהסתמנות האופק של סופיות המאגרי% הק

כבסיס ראשוני , התפיסה המבחינה בי� מקורות אנרגיה מתכלי% למקורות אנרגיה מתחדשי%

בישראל משתקפת תפיסה זו בצעדי% עליה% הוחלט בראשית . לעיצוב מדיניות בנושאי אנרגיה

 מדובר .  להביא למימוש הפוטנציאל הגלו% במקורות אנרגיה מתחדשי%העשור הנוכחי במטרה

על חוות טורבינות רוח ועל ייצור חשמל מפסולת גולמית , על הקמת תחנת כוח סולריתבי� היתר 
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אפשרויות מיצויו של פוטנציאל זה עד סו/ העשור הנוכחי מוערכות על ידי משרד . ומוטמנת

  . 25 מגוואט�1000 להתשתיות הלאומיות כמגיעות

  
  אספקת אנרגיה ראשונית למשק הישראלי: 11לוח 

26ן"בשעט(
  )שווה ער� לטו� נפט=  

כ "סה
אנרגיה 
ראשונית 
 למשק

ייצוא 
 חשמל

גז 
 טבעי

 �תזקיקי
ומוצרי 
נפט 
� אחרי

מזוט 
 לסוגיו

נפט 
 גולמי

 �פח
ופצלי 
 שנה שמ�

18,962.7 -128.2 7.9 529.8 1,679.6 10,468.5 6,405.1 2000 

18,050.1 -120.1 9.5 113.4 1,635.8 10,733.1 5,678.4 1999 

17,622.3 -104.0 10.5 -988.5 930.1 11,928.3 5,845.9 1998  

16,438.1 -95.0 16.9 -1,225.4 1,112.4 11,246.6 5,382.4 1997 

15,867.5 -84.2 12.7 -693.8 947.0 10,823.2 4,862.4 1996 

15,406.2 -78.6 20.2 -1,085.6 1,115.4 11,287.5 4,147.4 1995 

13,961.3 -65.8 22.4 -2,356.5 753.8 11,852.5 3,754.9 1994 

13,434.5 -54.2 22.4 -2,557.8 504.1 12,077.7 3,442.3 1993 

12,233.1 -52.9 22.0 -1,481.2 534.5 10,256.1 2,954.7 1992 

10,670.5 -45.1 24.1 -743.2 794.1 8,250.1 2,390.5 1991 

10,791.6 -39.1 29.8 -670.8 728.3 8,463.5 2,279.9 1990 

  

  �2002) כולל לרשות הפלסטינית(צריכת מוצרי נפט בישראל : 12לוח 

 )אלפי טונות מטריות(כמות  המוצר

 612 )פרופיל�, מ"גפ(גז 

 2,079 בנזי�

 891 נפטא

 1,039 )משק ותעופה(קרוסי� 

 3,164 סולר

 3,928 מזוט

 266 זפק

 12,000 כ"סה

  )297דפי מידע , מכו� הנפט (02/03מנהל הדלק : מקור

  בי� יסודות מסורתיי� להגיונות חדשי�: �21מדיניות האנרגיה הישראלית בפרוס המאה ה
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חשוב להדגיש את , ערבי�במערכת הזיקות בי� סוגיות האנרגיה של ישראל לבי� הסכסו& הישראלי

ערבי ואינה �הסכסו� הישראלימ מושפעתמדיניות האנרגיה של ישראל : סיטרי� הממד החד

ערבי �% של הסכסו& הישראליימקורותיו הפוליטי, במילי% אחרות. 27משחקת בו תפקיד מעצב

אינ% נוגעי% לסוגיות של אנרגיה ולסוגיות אלה לא היה תפקיד בעיצוב המדיניות והאסטרטגיה 

  . הישראליות בהקשר הסכסו&

  
ההתבססות על מקורות : מסורתי במדיניות האנרגיה של ישראל הינוהיסוד ה, נת� ממד זהיבה

מדיניות , כלומר. ערבי�אנרגיה המצויי� מחו' למעגל השפעותיו של מרחב הסכסו� הישראלי

האנרגיה הישראלית נדרשת להביא בחשבו� את הפוטנציאל המאיי% הגלו% בסכסו& ולפתח מפת 

עדות עדכנית לתקפות הגיו� מסורתי זה סיפק המהפ& שחולל העימות . לומקורות אשר תוכל 

שנות בכפי שזו הסתמנה , ערב� האחרו� ע% הפלסטיני% במגמה הכללית של הפשרה ביחסי ישראל

  . �90 ה

  
 את ההגיו� הנדו� מייצג) במשק החשמל(המעבר לפח% , מנקודת המבט של גיוו� סוגי האנרגיה

. אופ� חלקיב, נכו� לתמונת העתודות הנוכחית, בעוד שהמעבר לגז מייצג אותו, באופ� מיטבי

עוד בטר% התגלה גז בכמויות (בשעתו י לישראל ממצרי% נשענו ז הטבעהשיקולי% לרכישת הג

נית� על כ� לומר כי .  ומחירו הזול היתרונות שיש לו בתחו% ההשפעות הסביבתיותעל ) גדולות

אשר אפיי� מסורתית ' צמצו% העלות הכלכלית'לבי� ' אבטחת אמינות באספקה'לצד המתח שבי� 

 :ת הגז הטבעי מתח נוס/ המגדיר מרחב זהימחדדת סוגי, ת מרחב מדיניות האנרגיה הישראליתא

  .'הקטנת הנזקי� הסביבתיי�'ו' אבטחת אמינות האספקה'המתח שבי� 

  
המגמות המסתמנות בתחו% עתודות הנפט העולמיות החוזות את הריכוז הגובר של הפקת הנפט 

אתגר מחודש למדיניות האנרגיה של , הבאי%עשורי% במציבות , בעול% במדינות המזרח התיכו�

במידה וחלקו של הנפט הגולמי ימשי& להוות יותר ממחצית מצריכת האנרגיה , לכאורה. ישראל

הרי שבעיד� של התדלדלות מקורות מחו. למזרח התיכו� עלולה , הראשונית של המשק הישראלי

מודדת בתנאי% הולכי% וקשי% על אספקת הנפט ונושאת בנטל כלכלי ישראל למצוא עצמה מת

  .28גובר של מחיר אספקתו

  
י% החדשי% המתעצבי% בפתחה י הלוקחת בחשבו� את ההקשרי% הגלובל,בחינה רחבה יותר, בר%

מגוו� של אפשרויות על מרחב  מצביעהואת חדות המסקנה הקודמת מכהה  ,של המאה

הדומיננטיות הגלובלית האמריקאית , כ& לדוגמא. והזדמנויות עבור מדיניות האנרגיה הישראלית

לבשר על התבססות המגמה במקורות הנפט המזרח תיכוני% עשויי% העול% והתלות הגוברת של 

צור& אבטחת של הנוכחות והשליטה האמריקאית במרחב מדינות מפיקות הנפט הערביות ל

', טרור עולמי'והזיקות שבי� ' מערכה גלובלית בטרור'ההקשר החדש של . אספקת הנפט ומחירו

מספק רובד נוס/ של , איסלא% פונדמנטליסטי והמרחב המזרח תיכוני של מדיניות מפיקות נפט

ג% במחיר של , הגיונות וקשרי% העשויי% להסביר נוכחות אמריקאית עמוקה ונמשכת במרחב

  . גדלותת תשומות צבאיות השקע

  
מדיניות הממשלה בהתייחס לפיתוח מקורות אנרגיה תחליפיי% אשר גובשה בראשית העשור 

ע% ההופעה של , עתה. מבטאת אומנ% תזוזה קדימה א& מדובר בשינויי מתו� בלבד, הנוכחי
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ומכי% אסטרטגי% חדשי% הת�%יי% חדשי% וההתגבשות של הגיונות פוליטייהקשרי% גלובל

נית� , בהאצת תהליכי הפיתוח וההחדרה של מקורות אנרגיה מתחדשי% לכלכלות המערביות

עצמיי% משמעויות � להעניק לחתירה הישראלית המסורתית לפיתוח מקורות אנרגיה תחליפיי%

נית� , נית� לקשור אותה ליוזמות ותהליכי% מואצי% בקרב צרכני האנרגיה המערביי%. חדשות

י% של שיתו/ פעולה ע% מדינות ידידותיות על בסיס החתירה המשותפת לעצב מרחבי% חדש

לקידו% הניצול של אנרגיה ממקורות מתחדשי% ונית� להגדיר מחדש את התוחלת הכלכלית של 

  . השקעות בתחו% זה

  
לא (ראוי להוסי/ כי בשונה משוק האנרגיה המסורתי בו לא היה לישראל כל תפקיד מעצב 

הרי שתחו% האנרגיות המתחדשות מציג ) לא כמפתחת טכנולוגיות, לא כצרכנית, כמפיקה

עשויי% לשמש את ישראל למיצוב אקטיבי , טכנולוגית בכללה�התשתית המדעית. פוטנציאל שונה

ומשמעותי יותר בשוק אנרגיה עתידי בו מקורות אנרגיה מתחדשי% מהווי% מרכיב בעל חשיבות 

  .הולכת וגדלה

  
�  לסיכו

א חשיבות הנפט כמקור במדיניות האנרגיה של ישראל היוהמסורתיי% רכזיי% מהאחד השיקולי% 

עלות הנפט היא . משמעויותיה החברתיות והביטחוניותעל , אנרגיה ראשוני לכלל הפעילות במשק

� בשל מצבה הגיאו. אול% בלעדיו לא מסוגל המשק לתפקד, ג"אמנ% אחוזי% ספורי% מהתל

כגו�  תשמזמנת הפתעות אסטרטגי,  באזורנוגבוהההסית בסיהוודאות ה�איאסטרטגי ונוכח 

נדרשת ישראל להמשי& ולקיי% מקדמי ביטחו� , המהפכה באירא�ומלחמת יו% הכיפורי% 

סביבה במפה הגלובלית ובהתמורות , ע% זאת. עו סיכוני% לאספקתואשר ימנ, גבוהי%

על כ� יכולה ישראל . הפחיתו באופ� משמעותי את הסיכוני% לישראלל האסטרטגית של ישרא

  . שה יותר בניהול משק האנרגיהלהיות גמי

  
 . האדירות של מדינות ערב ואירא� סגורות בפניהטעוי� ועתודות הנפישראל עדיי� מצויה במרחב 

שינוי של ממש בתהלי& המדיני באזורנו עשוי לזמ� לישראל הזדמנויות חדשות בעלות ער& כלכלי 

 בי� ישראל לשכנותיה וההפשרה ביחסי ישראל ע% העול% ההתפתחות של תהליכי% מדיניי%

לכשיבשילו , אנרגתית של ישראל במרחב המזרח תיכוני�יאפשרו השתלבות כלכלית, הערבי

לא רק שמדובר בהסרת מערכת אילוצי% נוקשה על מקורות ודרכי , מבחינת ישראל. התנאי% לכ&

אוגרפי יהיבוא של אנרגיה אלא ג% בסיכוי למימוש הפוטנציאל הכלכלי הטמו� במיקומה הג

האפשרות להסרת המכשולי% הפוליטיי% אשר מונעי% . המגשר בי� חצי האי ערב לי% התיכו�

מצביעה , כמו מצרי% ותורכיה, )transit" (מעבר"מלתפוס מקו% חשוב במפת מדינות המישראל 

ית הזיקוק יעל תועלות ישירות לכלכלה הישראלית כמו ג% על אופקי% חדשי% לתעש

  . 29הישראלית

  
 ולוגיהנה בתחו� הטכרגישותה הגבוהה של ישראל בתחו� האנרגיה אל מול יתרונותי

ניצול יעיל לפתרונות והמצאות בתחו� רב מבעבר יש מאמ' מחייבי� אותה להקד, המתקדמת

 על ידי ,יתרה בי� ,לעשות זאת נית� . ופיתוח מקורות אנרגיה מתחדשי�אנרגיהשל צריכת 

על ידי הרחבה של מגמות לימוד , תמריצי% להקמת חברות של טכנולוגיה עילית בתחו% האנרגיה

  . ולוגיות לכיוו� זה ועודנטכ



  38  

  
של מקור אנרגיה ממקור , ראשו� מסוגו, ראל מהווי� הזדמנות לפיתוח משמעותיגילויי הגז ביש

בכלל זה האצת ,   מוטב לישראל לפעול במהרה להסרת הבלמי% לפיתוחו של סקטור זה.עצמי

והענקת תנאי% שיעודדו , מת� עדיפות ברורה לגז המקומי, הטיפול בהקמת תשתית להולכת הגז

כי לעידוד גילויי הגז המקומי והפקתו יש ער& , יש להדגיש. המש& חיפושי גז ונפט בישראל

  . משמעותי ג% לעידוד חיפושי נפט בישראל

  
כיוו� שחשיבותה עשויה להתגלות בטווח , בה בעת מוטב לחדש את המגמה לחיסכו� באנרגיה

כגו� בתחו% , נית� כיו% לייש% בסקטור הציבורי צעדי חיסכו� בתחו% האנרגיה, לדוגמה. הארו&

מגמה זו תואמת את אילוצי . ברכב ובתאורה, קני% לרכישה והשימוש השוט/ במזגני%הת

להעדי/ , באמצעי% שוני%, את כלל הציבור נית� לעודד. התקציב של הממשלה והרשויות השונות

מגמה זו משתלבת . לנסוע בתחבורה ציבורית ועוד, מוצרי% בעלי צריכת אנרגיה נמוכה יחסית

, הצור& לצמצ% את העומס בדרכי התחבורה, ירה על איכות  הסביבהבמגמות נוכחיות של שמ

הגדלת האפשרויות לעבודה , חיסכו� בתנועה פיסית כדי להעביר מידע(התפתחות עיד� המידע 

  .העומס על תשתיות ייצור החשמל, )'מהבית וכו
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