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אזרןערן אזרןערן

בעולםהטבעיהגזמחירי

להמשיךהבאותבשניםצפויים

אתלנצלישראלעלולבןולצנוח,

לפתחכדיהנוכחיתהזמןנקודת

עלולחתוםלווייתןמאגראת

המ־כתוךמחייכיםיצואהסכמי

זרח

$TS1$המזרח$TS1$

$DN2$המזרח$DN2$אתמולאמרכךהתיכון

המיוחדהשליחהוכשטיין,עמוס

החוץכמשרדאנרגיהלענייני

אנר־כענייןכדיוןהאמריקאי,

גיה

$TS1$אנרגיה$TS1$

$DN2$אנרגיה$DN2$המרכזשלהרצלייה״כ״כנס

הכינתחומי.

עלייהעלמדברים״אנחנו

הטבעיהגזשלבהיצעעצומה

״ערהוכשטיין.הזהירבעולם״,

בע־ששלטהזוהיתהקטארעתה,

נף,

$TS1$,בענף$TS1$

$DN2$,בענף$DN2$בפניעומדתהזוהמציאותאך

צפויהארה״ב2015בסוףשינוי.

2020וערגז,לייצאלהתחיל

היצואלהיקפיתגיעאוסטרליה

מרב־התגלובמקביל,קטאר.של

צי

$TS1$מרבצי$TS1$

$DN2$מרבצי$DN2$כר־בעולם.שוניםבאזוריםגז

גע,

$TS1$,כרגע$TS1$

$DN2$,כרגע$DN2$מתעכבמהםחלקשלהפיתוח

ובחלקהגיאו־פוליטי,המצבבגלל

האנרגיהחברותחששבשלאחר

מוצף״.בשוקלהשקיע

החרשיםהמקומות״ברוב

בעי־מוצאיםכיום,קודחיםשבהם

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$התיכון,במזרחקורהכךגז

הול־יוסיהוסיףברוסיה״,גםוכך

נדי,

$TS1$,הולנדי$TS1$

$DN2$,הולנדי$DN2$לתכנוןהישראלהמכוןיו״ר

שללתחזיתשותףשהיהכלכלי,

העו־הגזמשקולפיההוכשטיין

למי

$TS1$העולמי$TS1$

$DN2$העולמי$DN2$״טכנולו־הצפה.בפניעומר

גיית

$TS1$״טכנולוגיית$TS1$

$DN2$״טכנולוגיית$DN2$שמןפצלי)פיצוחהפראקינג

מש־ע״א)נפט,לייצרבמטרה

משת

$TS1$משמשת$TS1$

$DN2$משמשת$DN2$ואפי־גז,לייצורגםכיום

לו

$TS1$ואפילו$TS1$

$DN2$ואפילו$DN2$שלאגז,נמצאהנפטבבארות

ולכןאיתולעשותמהיודעים

אותו״.מבעירים

זינוקבנקודתישראל

הסכםמאדריכליהוכשטיין,

במאגרהשותפותביןהגזיצוא

המצבכיסבורירדן,לביןתמר

ישראלאתממקםהגזבשוקהחרש

מב־הןמיטביתזינוקבנקודת

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$מבחינהוהן)יצוא(כלכלית

מדי־עםהקשרים)חיזוקפוליטית

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$״נוצרלדבריו,התיכון(.במזרח

רגיל,לאהזדמנויותחלוןלישראל

הדברלנצח.פתוחיישארשלא

להגיעהואכעת,ביותרהחשוב

אתלפתחיהיהניתןשבהלנקודה

מהר״.שיותרכמהלווייתן,

היצואשוקיהוכשטיין,לרעת

בעי־הםלישראלהמתאימים

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$הצמאותוטורקיה,מצרים

ולאשונות,מסיבותטבעילגז

הוכעוסיין:עמוס

החשוב״הדבר

הואכעתביותר

לנקודהלהגיע

יהיהניתןשבה

לווייתןאתלפתח

מהר.שיותרכמה

אווירהליצורצריך

ומעודדתחיובית

למשקיעים"

הולנדר:יוסי

הגדולה"ההזדמנות

נמצאתכיוםביותר

הנעתבתחום

באמצעותמכוניות

שהיאטבעיגז

זולה,יותרהרבה

יכולהרווחוכל

לצרכניםללכת

בישראל"גם

הופמייסטר:גיון

ישראל"אם

יעברולאוארה״ב

הקרובבעשור

בגזלשימוש

הןלתחבורה

להמירישיתחרטו.

מהפעילותחלק

באמצעותשנעשית

לגז״נפט

עלבאסיה.הרחוקיםהשווקים

שלאבעסקהדוברהזוהאופציה

האוסטרלית.וורםיירעםנחתמה

לווייתןפיתוחשללעיכובהרקע

בתחוםתחרותלעוררהניסיוןהוא

הדיוניםכיהרגישהוכשטיןהגז,

לגיטימיים,הםהרגולציהבעניין

חיוביתאווירהליצורצריך״אך

למשקיעים״.ומעודדת

עםהקשריםלחיזוקמעבר

הנאהוהתמורהשכנותמדינות

לקבלישראלמדינתשצפויה

הר־בריוןהמשתתפיםמהיצוא,

גישו

$TS1$הרגישו$TS1$

$DN2$הרגישו$DN2$השי־אתלהרחיבנכוןכי

מושים

$TS1$השימושים$TS1$

$DN2$השימושים$DN2$לענפיםגםבישראלבגז

לשעברהופמייסטר,ג׳וןנוספים.

העולמיתהאנרגיהענקיתנשיא

למעןהארגוןמייסר(,shellשל

הרגישבארה״ב,השגהבתאנרגיה

לרדתימשיךלאהנפטשמחיר

נדרשתישראלולכןזמן,לאורך

בגז.לשימושהתחבורהאתלהסב

הופ־אמרהזדמנות״,״זו

מייםטר,

$TS1$,הופמייםטר$TS1$

$DN2$,הופמייםטר$DN2$לאארה״בישראל,״אם

לשימושהקרובבעשוריעברו

יתחרטו.הןלתחבורהבגז

יוםבכלמשתמשיםבישראל

וניתןנפט,חביותאלף800ב-

שנעשיתמהפעילותחלקלהמיר

שי־באמצעותלבפעילותבנפט

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$.שצ־גדולהתשתיתזובגז

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$.להניח״

שנכוןהרגישהולנררגם

טב־בגזהשימושאתלהרחיב

עי

$TS1$טבעי$TS1$

$DN2$טבעי$DN2$מכיווןולתחבורה,לתעשייה

בי־מוניםעשרותזולשהוא

חס

$TS1$ביחס$TS1$

$DN2$ביחס$DN2$.הגדולה״ההזדמנותלנפט

הת־בתחוםנמצאתכיוםביותר

חבורה,

$TS1$,התחבורה$TS1$

$DN2$,התחבורה$DN2$מכוניותהנעתכלומר

מוז־רחום,טבעי,גזבאמצעות

נל

$TS1$מוזנל$TS1$

$DN2$מוזנל$DN2$הנעתאתנול.באמצעותאו

זולה,יותרהרבהבגזמכוניות

לצרכנים.ללכתיכולהרווחוכל

לעשותהזדמנותישלארה״ב

לישראל״.וגםזאת,

מחיריאתהפילמה

בעולם?הנפט

בתג־האקטואליהעיסוקלצר

ליות

$TS1$בתגליות$TS1$

$DN2$בתגליות$DN2$המש־ובעולם,בישראלהגז

תתפים

$TS1$המשתתפים$TS1$

$DN2$המשתתפים$DN2$בעולם,הנפטבמחירתו

בא־לחביתדולר110מכ-שצנח

מצע

$TS1$באמצע$TS1$

$DN2$באמצע$DN2$2014דולר43שללשפל

חביתמחירכיום2015בתחילת

נמוכותברמותלשייטממשיךנפט

שלעלייהלחביתדולר58של

מחירעדייןאךמהשפל,%04כ-

האחרונות.לשניםביחסנמוך

בחורשיםהנפטבמחיריהירידה

מגידולבעיקרנבעההאחרונים

כתוצאהבעולם,הנפטבתפוקת

ייצורשלטכנולגייםמפיתוחים

בארה״ב.בעיקרשמן,מפצלינפט

אתייחסמהפרשניםחלקואולם,

שאופ״ק,לכךבמחירהנפילה

נפט,המייצאותהמרינותארגון

קודמותלשניםבניגודהחליט

מתוךהנפט,בתפוקתלקצץשלא

״מיעצמו.יאזןהשוקכיהערכה

בשלצנחהנפטשמחירשטוען

שלבסופוטועה.אופ״קהחלטת

לקצץיכולהאינהסעודיהדבר,

שלה,העיקריהלקוחכיבהפקה,

אמרנפט״,ממנהקונההיהלאסין,

הולנרר.

״בסעודיההגיב;הוכשטיין

סין,שלמהתגובהחששופחות

הנ־בתפוקתשלקיצוץהבינואלא

פט

$TS1$הנפט$TS1$

$DN2$הנפט$DN2$ההחלטההפוכה.תוצאהתהיה

היס־מלקחיםנבעהלקצץשלא

טוריים.

$TS1$.היסטוריים$TS1$

$DN2$.היסטוריים$DN2$בשנותקיצצהכשסעודיה

איברההיאהנפט,בהפקת90ה-

לעצורהצליחהולאשוק,נתח

כיוםאופ״קהמחירים.יריריתאת

מוכשריםאנשיםיריעלמנוהל

לתפוסינסושאםשהבינוומנוסים,

יעבור״.לאזההזוהסכיןאת

ההחלטהכיטעןהופמייסטר

בתפוקתלקצץשלאסעודיהשל

פנימייםמחיכוכיםנבעההנפט

מלקחיםולאאופ״ק,מדינותבין

מהמגזרמגיע״אניהיסטוריים.

דב־להגיריכולשאניכךהפרטי,

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$יכולים.אינםממשלהשפקידי

מההתנהגותנמאספשוטלסעורים

ניגריה,ונצואלה,כמומדינותשל

משטריםשמנהלותועיראק,לוב

הנכו־אתומנצלותאחריותחסרי

נות

$TS1$הנכונות$TS1$

$DN2$הנכונות$DN2$קצבאתלהורידהסעודיםשל

שוק,נתחלהגדילכריההפקה

לםעו־קורבן.כללהקריבומבלי

דים

$TS1$לםעודים$TS1$

$DN2$לםעודים$DN2$הרעמהמוניטיןנמאספשוט

לעצמם״.שיצרו

הופ־הרווחת,לרעהבניגוד

מייםטר

$TS1$הופמייםטר$TS1$

$DN2$הופמייםטר$DN2$דופןיוצאתתחזיתהציג

דווקאבעולםהנפטמחיריולפיה

שללמחירולעלותלשובצפויים

לחבית.דולר100כ-

הירי־הופמייםטר,לדברי

דה

$TS1$הירידה$TS1$

$DN2$הירידה$DN2$נבעהעתהעדהנפטבמחירי

וההאטהבארה״ב,מהמשברבעיקר

בש־המצבאבלובהודו,בסין

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$״אללהתשנות:עשויהבאות

יותרשישהאמירותלכלתאמינו

בש־צריכים.שאנחנוממהנפט

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$בעיותלהיותעשויותהבאות

בעולם.מקומותמיניבכלהפקה

שאינםקשיםתנאיםישבברזיל

הנפט;שרותשלתפעולמאפשרים

איןאבלגדול,היצעישבאפריקה

ושלטוןאנשויותיכולותתשתית,

מת־ראע״שהתיכון,במזרחחוק;

קרב

$TS1$מתקרב$TS1$

$DN2$מתקרב$DN2$עיראק;בררוםהנפטלשרות

לקרום,עלולהרובלוברוסיה

נפט״.להפיקתוכללאהמרינהואז

מאגרישלהנפח

בהתמדהיורדהפצלינו

שגםהרגישהופמייםטר

אופטימלי.אינוהמצבבארה״ב

להגרילהצליחהארה״ב״אמנם

מיליוןמ-הנפטהפקתאת

3.9ל-2007ב-ביוםנפטחביות

גםאבל,2014ב-חביותמיליון

פצלישלהמאגריםשלהנפח

קצבבשלבהתמדה,יורדהשמן

בליבשנה,%5-%4שלאזילה

עםדיברתיבפועל.להפקהקשר

בעניין,מחקרמכוניכמהכל

סורמעיןזהידע.מעטלהםויש

החברותהתעשייה.בתוךשמור

מנ־הןכיכך,עלמדברותאינן

סות

$TS1$מנסות$TS1$

$DN2$מנסות$DN2$בוודאיבזה.להיאבקעדיין

לחב־יתרוןישמשמלאגםשזה

רה

$TS1$לחברה$TS1$

$DN2$לחברה$DN2$בי־ירידהעללספרכלשהי

כולת

$TS1$ביכולת$TS1$

$DN2$ביכולת$DN2$.ההפקה״

דבריואתשללהוכשטיין

הנפט״מחירהופמייסטר:של

שלהתקופהמעלה.בדרךאינו

במהפכהרקלאמתאפיינתהיום

אלאנפט,מייצריםשבובאופן

ערבנפט.סוחריםשבובאופןגם

הנפטבייצורששלטמיעתה,

ישבארה״בכיום,ממשלות.היו

נפט,שלפרטייםיצרנים000,4

בה־המחיריהיהמהשקובעים

תאם

$TS1$בהתאם$TS1$

$DN2$בהתאם$DN2$היואםבעבר,השוק.לתנאי

להת־׳למיהיהעסקותנחתמות

קשר׳.

$TS1$.להתקשר׳$TS1$

$DN2$.להתקשר׳$DN2$,מיעםאיןבארה״בכיום

בחב־שולטאינוהנשיאלדבר.

רות

$TS1$בחברות$TS1$

$DN2$בחברות$DN2$.כולוהנפטתמחורהאנרגיה

סבוראנילכן,השוק.בירינמצא

כלכלית,מהפכהרקלאכאןשיש

פילוסופית״.מהפכהגםישאלא


