
 

Δημοςιεφτηκε ςτισ 27/11 ςυνζντευξη του country manager τησ Energean ςτο Ιςραήλ κ. Shaul Zemach ςτην 
οικονομική εφημερίδα "Globes". Τα ςυμπεράςματα του κ. Zemach είναι ενδιαφζροντα και διατηροφν ειδικό 
βάροσ όχι μόνο λόγω τησ θζςησ του ςτην Energean, αλλά και διότι είχε διατελζςει Γενικόσ Διευθυντήσ (θζςη 
αντίςτοιχη με αυτή του Γενικοφ Γραμματζα) του ι/ Υπουργείου Ενζργειασ από το 2009 ζωσ το 2013.  
Συγκρατοφνται τα εξήσ: 
 
 

 Η ζναρξη παραγωγήσ από το υπεράκτιο κοίταςμα φυςικοφ αερίου Karish αυξάνει την δυνατότητα του 
Ιςραήλ να εξάγει φυςικό αζριο ςτην Ευρϊπη και αυτό ςηματοδοτεί μεγάλη πρόκληςη για τον νζο 
Υπουργό Ενζργειασ του Ιςραήλ (αναμζνεται να οριςθεί). 

 Είναι απαραίτητη μια περιφερειακή ςτρατηγική για την ταχεία δημιουργία των υποδομϊν που 
απαιτοφνται για τη μεταφορά φυςικοφ αερίου ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. Αναφζρεται ςε  «περιφερειακή 
ςυνεταιριςτική αγορά φυςικοφ αερίου» και  ενίςχυςη τησ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν μελϊν του 
East Med Gas Forum- Ελλάδασ, Κφπρου, Αιγφπτου και Ιςραήλ (Συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο που 
ενδζχεται να ενταχθεί κατά την άποψή του,  μετά την υπογραφή τησ ςυμφωνίασ για τα θαλάςςια 
ςφνορα με το Ιςραήλ) 

 Οι χϊρεσ τησ περιοχήσ θα πρζπει να ςυντονίςουν, να ςχεδιάςουν και να χρηματοδοτήςουν, ςε 
ςυνεργαςία με τισ ενεργειακζσ εταιρείεσ, την καταςκευή υποδομήσ αγωγοφ μεταφοράσ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ υγροποίηςησ ςτην Αίγυπτο, είτε μζςω Κφπρου είτε Ιςραήλ.  

 Η Energean είναι, επί του παρόντοσ, η μοναδική εταιρεία εξερεφνηςησ φυςικοφ αερίου ςτην ΑΟΖ του 
Ιςραήλ. Εκτιμά ότι υπάρχουν κοιτάςματα προσ εκμετάλλευςη και ότι θα πρζπει να ςυνεχίςει η ζρευνα 
και παραγωγή ϊςτε να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που ζχει δημιουργήςει, για το Ιςραήλ, η ςυγκεκριμζνη 
γεωπολιτική κρίςη, ςυγκεκριμζνα η αναπλήρωςη για την Ευρϊπη τησ ζλλειψησ των ποςοτήτων φ.α. που 
προκαλεί η απεξάρτηςη από τη Ρωςία 

 Η παραγωγή φυςικοφ αερίου ςτην ΑΟΖ του Ιςραήλ είναι μια τεράςτια επζνδυςη. Σε ςφγκριςη με τα 4-5 $ 
ανά BTU για το φυςικό αζριο που καταβάλλεται ςτο Ιςραήλ, η τιμή ςτην Ευρϊπη ςήμερα είναι περίπου 
35 $ ανά BTU. Ακόμη και μετά τον υπολογιςμό του κόςτουσ μεταφοράσ φυςικοφ αερίου από την 
ανατολική Μεςόγειο ςτην Ευρϊπη, η κερδοφορία εξακολουθεί να είναι πολφ υψηλή. 

 Κατά τη διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ, το ι/Υπουργείο Ενζργειασ ανζφερε ότι τα φορολογικά ζςοδα που 
ειςπράχθηκαν από τισ εταιρείεσ φυςικοφ αερίου αυξήθηκαν κατά 48% ςε περίπου 650 εκατομμφρια 
δολάρια το πρϊτο εξάμηνο του ζτουσ, μόνο από τα κοιτάςματα Λεβιάθαν και Ταμάρ. Με την ζναρξη των 
επιχειρήςεων ςτο Karish, αναμζνεται ότι τα φορολογικά ζςοδα θα φτάςουν τα 1,4 διςεκατομμφρια 
δολάρια μζχρι το τζλοσ του 2022. 
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