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Πρώτο Φόρουμ Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες 2.5.2019.
Αύξηση εισαγωγών στην ΕΕ υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ.

Το πρώτο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ (EU-USΑ
Energy Council High-Level Forum) θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες, 2.5.2019,
σύμφωνα με Κοινή Δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ (βλ.1), με τίτλο “Towards large-scale U.S. LNG
exports to the EU's gas market: competitive pricing, infrastructure investments and
technological innovation”, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διατλαντικής
στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα ενέργειας / ΥΦΑ (LNG), όπως συμφωνήθηκε
τον Ιούλιο 2018 από τους Προέδρους Juncker και Trump.

Με μερίδιο, μέχρι στιγμής (3/2019),12,6% στις εισαγωγές της ΕΕ κατά το 2019 οι ΗΠΑ
είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής ΥΦΑ της Ευρώπης, ενώ η ΕΕ προτίθεται να
διευκολύνει περαιτέρω εισαγωγές από τις ΗΠΑ, υπό ανταγωνιστικούς όρους
εμπορίου, σε πλαίσιο επιδίωξης των στόχων ασφάλειας και διαφοροποίησης
ενεργειακού εφοδιασμού.

Επισημαίνεται ότι η παγκόσμια αγορά ΥΦΑ μετασχηματίζεται κατά τα τελευταία έτη,
εμφανίζοντας βελτίωση κινητικότητας και ανταγωνιστικότητας. Εκτιμάται ότι κατά την
περίοδο 2017 - 2023 το παγκόσμιο εμπόριο ΥΦΑ θα αυξηθεί άνω των 100 δισ. κ.β.
(από 391 σε 505), ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά αύξηση των
εισαγωγών ΥΦΑ στην Ευρώπη κατά 20% περίπου έως το 2040, από το 2016.

Δεδομένου ότι το ΥΦΑ συνιστά σημαντική παράμετρο της στρατηγικής
διαφοροποίησης ενεργειακών πηγών της ΕΕ, όντας δεύτερη παγκοσμίως μεγαλύτερη
ενιαία αγορά ΥΦΑ, μετά τις ΗΠΑ, η ΕΕ είναι ελκυστική επιλογή για εξαγωγές ΥΦΑ
από τις ΗΠΑ. Πέραν της ανάγκης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των
αμερικανικών τιμών στην αγορά της ΕΕ, για διευκόλυνση εισαγωγών από τις ΗΠΑ
καθοριστικές περαιτέρω εξελίξεις εκτιμάται είναι η περαιτέρω ανάπτυξη δυναμικού
ΥΦΑ στην ΕΕ αλλά και στις ΗΠΑ (επέκταση δυναμικού υγροποίησης και επέκταση
τερματικών σταθμών).

1 “EU-U.S. Joint Statement: Liquefied Natural Gas (LNG) imports from the U.S. continue to rise,
up by 181%”, 8 Μαρτίου 2019,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1531_en.htm?mc_cid=b6672ef3ba&mc_eid=6f4
5b980ca.


