
Комерсант: Путин је пожелео Вучићу успех на изборима, председник Русије сада не може да каже да „у цени гаса нема никакве политике, већ само економије“
петак, 26 новембар 2021 19:28

Србија, којој крајем године истиче уговор за испоруке руског гаса, могла би још пола
године да очува цену од 270 долара за 1.000 кубних метара, што је у најмању руку три
пута јефтиније од тренутних цена на берзи у Европи, пише Комерсант, али и додаје да је
реч о привременој мери.

  

  

У тексту посвећеном сусрету председника Русије и Србије, Владимира Путина и
Александра Вучића, у Сочију, московски дневник наводи да се значајна разлика у цени
гаса за Србију и за остале у Европи објашњава тиме што је Београд у потпуности у
уговору очувао повезивање цене гаса са ценом нафте.

  

Комерсант наводи да Гаспром није желео да коментарише детаље дугорочног
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споразума са Србијом, али да је навео да садашња цена одговара средњој извозној цени
у Европи за 2021.

  

Лист цитира аналитичара Дмитрија Марченка из агенције Фич, који сматра да цена по
којој неки купци купују гас зависи од тога „да ли Москва доживљава овај или онај режим
пријатељским“. „Зато је, на пример, Молдавија у октобру платила за гас неколико пута
више него Србија“, навео је Марченко.

  

По његовој оцени, ако се полази од садашње цене нафте и стопроцентног везивања за
нафту у уговору, гас би за Србију требало да кошта око 350 долара за 1.000 кубних
метара. То значи, сматра Марченко, да ће Гаспром бити у мањку око 50 долара за
сваких 1.000 кубних метара, или 150 милиона долара годишње.

  

„За руског монополисту, то је кап у мору“, закључио је Марченко.

  

Комерсант у другом тексту, у извештају са сусрета двојице председника, пише да је
Вучић добио то због чега је дошао у Русију.

  

„Да председник Србије није био уверен да ће добити оно што жели, не би он раније
демонстративно стављао главу на пањ у разговору са Путином“, пише дневник.

  

Напомињући да је Путин пожелео Вучићу успех на изборима, Комерсант наводи да руски
председник сада не може да каже да у цени за гас нема никакве политике, већ само
економије. „Србија и Белорусија то неће потврдити“, додаје дневник.

  

(Бета)
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