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בטחון אנרגיה
הים הצפוני שלנו– הזדמנות אנרגטית אזורית
מרץ ;2018מוסד שמואל נאמן ,טכניון
בישראל ארץ זבת חלב ,דבש וגז,
דוגמא יפה לשינוי שתעשיית הנפט עוברת
The gas revolution
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בטחון אנרגיה
הים הצפוני שלנו– הזדמנות אנרגטית אזורית
 הרחבת המעגל,שת"פ אזורי – חיזוק השלום עם מדינות ערב
חידוש הקשרים עם טורקיה
שימור והגברת היחסים עם קפריסין ויוון

Energy security
The IEA defines energy security as the uninterrupted availability of energy
sources at an affordable price. Energy security has many aspects: long-term
energy security mainly deals with timely investments to supply energy in line with
economic developments and environmental needs. On the other hand, shortterm energy security focuses on the ability of the energy system to react
promptly to sudden changes in the supply-demand balance.
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הים הצפוני שלנו– הזדמנות אנרגטית אזורית
מוסד שמואל נאמן ,טכניון; מרץ 2018
•

 –Energy securityהבטחת מקורות האנרגיה (ולא רק):
•שילוב נושא האנרגיה במרחב של מדיניות חוץ וביטחון
טרור פראי וטרור בחסות מדינות ,טרור 'אידיאולוגי' ,טרור 'כלכלי'

– Saudi Supertanker
M/V Sirius Star
המיכלית הישראלית 'סיריס'
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Energy Status Quo=
Energy Crises, dominancy of OPEC, NYMEX
Fears of terror, weather, and changing geopolitics dominate
1951: Anglo-Iranian oil company nationalized in Iran. 1st Oil Crisis
1956: Suez Crisis (Powers fall and other rises)
1967: Six Day War, Suez Canal closed
1973: Yom Kippur War, Oil Embargo, 2.90$/11.65$
1979-1981: Khomeini revolution in Iran; 13$/34$
1980-1988: Iraq open the 8 years war against Iran.
1983 OPEC cut prices to 29$, 1986 collapsed to 14$
1990: Iraq invades Kuwait; multinational force in 1st Gulf War. 5th Crisis
2002-2012: Energy price crisis. Prices peaking at $147/barrel July 2008

and dive to $44/barrel by year end.
2011-2014: Prices stabilize around $100/barrel,

and DROP to 50$ into 2015

Changing Geopolitics
1977

1979 1980-88
Iran – Iraq
War

Sadat in Jerusalem Peace treaty signed
between Israel and Egypt

1990

2001

2011

September 11
The first Gulf War

2017

Unrest, civil wars,
Arab Spring,
the fall of the dictators Terror, ISIS
New hope in MENA Yemen / Saudi Arabia

Khomeini in Teheran

1989
Fall of the USSR

2014
Berlin to Crimea

New Russia

2017
Rocket man

Changing Supply
The Golden Age of Gas - The Gas Revolution
• Shale gas and other sources of unconventional gas,
Will greatly expand worldwide energy supply
• Must affect oil prices
• Challenges renewable energy which is more
expensive in comparison.
How soon will more countries join the
Increase of Oil Supply
Gas Revolution? How soon will China ?
• USA will become energy independent
•Brazil will become energy independent after big
The Gas Conflict: new powers
2008 pre-salt discovery
The Troika / USA / Australia
• Who is next: THE UNITED STATES
And within the Troika: Russia – Qatar – Iran
Cyprus, Israel – and its regional Hub

The Oil Conflict: old powers
OPEC / USA / Russia / Saudi Arabia

1. Gas to Power
2. Gas to Liquid (GTL)
3. Gas to Water-desalination
4. Feed gas to petrochemical industry – Trinidad
Ammonium
5. CNG/LNG for transportation, LNG as bunker fuel for
vessels

הים הצפוני שלנו– הזדמנות אנרגטית אזורית
2018  טכניון; מרץ,מוסד שמואל נאמן





Oil & Gas Industry – fascinating world, fantastic opportunities for Projects
UPSTREAM
MIDSTREAM
DOWNSTREAM

UPSTREAM – Exploration & Production (both Off-Shore & On-Shore)
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הזדמנויות לישראלים – ובכלל באזור
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תעשיית (הגז והנפט) המתפתחת בארץ ,טומנת בחובה אפשרויות רבות בתחומים רבים.
בעיקר תעסוקה – בכל התחומים הנוגעים לפעילות ישירות וגם בעקיפין.
מאנשי ים ונפט ,לכימאים ועורכי דין .מלונות ושרותי נמל .מסעדות ושרותי הסעה.
תשתיות – בניית תחנות כח נוספות ,הפרטה וביזור
חינוך – הנדסי לסוגיו .מכימיה ועד מכונות .ממיחשוב כללי ועד לגיאולוגיה.
טכנאים ואנשי תפעול בכל הרמות.
לסבר את האוזן – בארה"ב מאז פריצת תעשיית הנפט והגז החדשה ,תרומתן לשוק העבודה גדולה
ביותר .כ 10 % -מתוספת מקומות העבודה בשנה.

…” and there was Light”
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Oil Price regime – by decades
Out of BP statistical review of world energy
BRENT

WTI
2000

30.37

28.50

2001

25.93

24.44

2004

41.49

38.27

2006

66.02

65.14

2008

100.06

97.26

•2010

79.45

79.50

2011

95.04

111.26

•2012

94.13

111.67

2013

97.99

108.66

2014

97.07

98.95

2015

52.39

48.71

2016

46.2

44.1

2017
2018

56
60-65

53

ירידת המחירים של השלוש שנים האחרונות הביאה לשיח מעניין –
א .ספקים אמרו שיכולים לחיות עם  $50החבית
ב .כלכלנים ברמה עולמית אמרו שמחירי נפט נמוכים טובים לכלכלה העולמית
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Sustained Energy Security:
TheIESA model
Mission: After decades of crises, true and speculative, it is time to build a stable and balanced
foundation for the energy industry for an “active, extended period without interruption”
This is our Road Map to achieve Sustained Energy Security:
Join us to Explore, Advise, Influence

Team Work: Collaboration between producers, consumers, and leading
agencies

Different Tune, New outlook: Use of advanced information
process system to contain available information for final ‘product’ better tools to
Explore, Advise and Influence the market
Opportunities provided by the Golden Age of Gas: Expansion
of gas supply, growth of gas and oil industries, energy
independence for more countries
Market control: Regulation of the market to avoid speculations
and extreme fluctuations. Possible floor and cap pricing?

