
 

 

 

Σύμφωνα με δηλώσεις της ι/Υπουργού Ενέργειας Κ. Elharrar που δημοσιεύονται στα ι/ΜΜΕ, το Ισραήλ 
προετοιμάζεται να συνδράμει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας με παροχή φ.α μέχρι το προσεχές καλοκαίρι. Η κα 
Elharrar δήλωσε επί λέξει «Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις μετά την κρίση με τη 
Ρωσία και το Ισραήλ διαβλέπει μια ευκαιρία, την οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο».  
 
Εκτιμάται ότι το φ.α που προέρχεται από χώρες της ΝΑ Μεσογείου (με το περισσότερο εξ αυτού να προέρχεται από 
το Ισραήλ) μπορεί να παράσχει ποσότητες ύψους περί τα 20 bcm σε ετήσια βάση στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Οι εν λόγω 
ποσότητες πόρρω απέχουν φυσικά από την αντικατάσταση του ρωσικής προέλευσης φ.α που καταναλώνεται στην 
Ευρώπη (περί τα 150 bcm ετησίως), αλλά σαφώς αποτελεί σημαντική τόνωση, ιδίως αν αθροισθεί με τα 15-20 bcm 
αμερικανικού LNG που αναμένεται να εισαχθούν στην Ευρώπη και με τα 20-30 bcm καταρινής προέλευσης.  
 
Υπενθυμίζεται ότι η Ι/Υπουργός Eνέργειας και η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Kadri Simson συνέστησαν ομάδα 
εργασίας για ενεργειακά ζητήματα, στην οποία πρόκειται να ενταχθεί και η Αίγυπτος. Το Ισραήλ και η Αίγυπτος έχουν 
ήδη προχωρήσει σε αρχική συμφωνία για μεταφορά ισραηλινού φ.α σε αιγυπτιακές μονάδες υγροποίησης και 
μετέπειτα εξαγωγή του στην Ευρώπη.  
 
Υπό το φως των ανωτέρω, για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα, καταγράφεται η αναζωπύρωση του 
ενδιαφέροντος για τον αγωγό East Med, την οποία τα εγχώρια ΜΜΕ συνδέουν με τις δηλώσεις της Ι/Υπουργού 
Ενέργειας περί πολλαπλών διαθέσιμων επιλογών για τις εξαγωγές ι/φ.α, καθώς και με την πρόσφατη 3μερή σύνοδο 
των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, αλλά και με την πρόσφατη 3μερή των Υπουργών Ενέργειας 
στα Ιεροσόλυμα.   
 
Ειδικότερα, τέλος, αναφορικά με πληροφορίες που διακινούνται περί πιθανής ισραηλινο-τουρκικής ενεργειακής 
συνεργασίας, δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας Jerusalem Post θεωρεί ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική 
πρόοδος, ενώ αναφέρει ότι ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας φιλοδοξεί να επισκεφθεί το Ισραήλ τον προσεχή Μάιο. 
Ωστόσο, η Ι/Υπουργός Ενέργειας Κ.Elharrar δήλωσε ότι, παρά την επιθυμία της τουρκικής πλευράς για συνεργασία, 
δεν έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό της ούτε διαθέτει κάποιο σχέδιο εργασιών.  
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