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ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์

-- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 20 : เดือนธันวาคม 2559 (26 – 30 ธันวาคม 2559)
อิสราเอล กรีก และไซปรัส ตกลงร่วมกันวางท่อก๊าซไปยุโรป

รัฐมนตรีจาก 3 ประเทศ (อิสราเอล กรีก และไซปรัส) เห็นชอบร่วมกันในการดาเนินการวางท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศอิสราเอลไปยุโรป โดยในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ นครเยรูซาเล็ม รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณูป โภคแห่ งชาติ พลั งงาน และทรัพยากรนา (นาย Yuval Steinitz) ของประเทศอิส ราเอล
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนา และการท่องเที่ยว (นาย Giorgos Stathakis) ของประเทศกรีก และ
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน การค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว (นาย Georgios Lakkotrypis) ของประเทศ
ไซปรัส ได้มีการประชุม หารื อ และเห็ นชอบร่ว มกั นในการที่ จ ะจั ด
ประชุ ม ร่ ว มกั น ในเรื่ อ งการวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากประเทศ
อิสราเอลไปยุโรปกับกรรมาธิการด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศ
ของสหภาพยุ โ รป (นาย Miguel Arais Canete) โดยการประชุ ม
หารือ 3 ประเทศดังกล่าว ได้มีการพิจารณาข้อมูลภายใต้สมมติฐาน
ที่ว่าต้นทุนของการวางท่อก๊าซธรรมชาติไปยังภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกรีกและต่อไปยังประเทศอิตาลี
และประเทศบัลแกเรียมีมูลค่าประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะคุ้มทุนในการตังราคาขันต่าระหว่าง
7-9 ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ด้านพลังงานให้ความเห็นว่าการประมาณการมูลค่าต้นทุน
ดังกล่าวจะต่ากว่าต้นทุนที่เกิดขึนจริงอย่างน้อย 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และราคาต่อ BTU จะไม่สามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัสเซียจะขายก๊าซธรรมชาติในปริมาณจานวน 175
BCM ให้สหภาพยุโรปต่อปี ซึ่งนับเป็นร้อยละ 43 ของการใช้ก๊าซธรรมชาติของสหภาพยุโรปในปี 2015 ในราคา
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ BTU
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการด้านพลังงานของสหภาพยุโรปได้ประกาศจะพิจารณาสัญญาทวิ
ภาคีด้านพลังงาน จานวน 124 สัญญา และจัดระเบียบการกาหนดการตลาดด้านการค้าพลั งงานให้เ ป็น อัน
เดียวกันเพื่อลดปัญหาการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเพียงประเทศเดียว นอกจากนี ประเด็นสาคัญที่สุดคือยิ่ง
มีปริมาณการนาส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งมากขึนเท่าใดก็จะยิ่งเป็นการประหยัดต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจมากขึน
เท่านัน และถ้าสามารถค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึนในประเทศอิสราเอลและได้รับการสนับสนุนในการ
Disclaimer : ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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ดาเนินการจากประเทศอิส ราเอล กรีก และไซปรัส ก็จะยิ่งทาให้ การดาเนินการวางท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ จาก
ประเทศอิสราเอลมายังสหภาพยุโรปคุ้มทุนและน่าสนใจมากขึน
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณูปโภคแห่งชาติ พลังงาน และทรัพยากรนา (นาย Yuval Steinitz)
ของประเทศอิสราเอล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ ในน่านนาเปิดระหว่างประเทศอิสราเอล
และประเทศไซปรัสจะเป็นผลดีต่อการดาเนินโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อส่งออกจากประเทศอิสราเอลไปยัง
สหภาพยุโรป
แหล่งข้อมูลจาก : Globes newspaper 26/12/2559

สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
26 ธันวาคม 2559
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