Потписан споразум о гасоводу "Набуко"
понедељак, 13 јул 2009 13:23

Споразум о изградњи гасовода "Набуко" потписан данас у Анкари. "Набуко" је пројекат
чија је основна идеја смањење зависности тржишта Европске уније од руског гаса.

У Анкари је потписан споразум о изградњи гасовода "Набуко", којим би природни гас из
региона Каспијског мора стизао у Европу како би била смањена зависност Европске
уније од руског гаса.

Споразум су потписале транзитне земље преко којих би, на путу до крајњег одредишта,
складишта у Баумгартену, у Аустрији, гасовод требало да прође - Турска, Бугарска,
Румунија и Мађарска, као и Аустрија, одакле ће гас бити даље дистрибуиран
корисницима.

Премијери Турске, Аустрије, Бугарске, Румуније и Мађарске потписали су споразум којим
дозвољавају да гасовод "Набуко", који ће градити приватни конзорицијум, иде преко
њихових територија.

Ирак, Египат и Сирија објавили су да су спремни да обезбеде гас за тај гасовод који
ипак неће у потпуности отклонити зависност Европе од руских испорука.

Интересовање за пројекат нагло је порасло после обуставе испорука руског гаса преко
украјинске територије, у јануару ове године, због руско-украјинског спора око цене гаса.
Спор, због кога је један део Европе данима остао без гаса, најбоље је показао колико је
велика зависност ЕУ од гаса из Русије, која подмирује чак четвртину потреба Уније за
тим енергентом.

План је да гасовод "упумпава" у Европу 31 милијарду кубних метара гаса годишње, чиме
би се подмирило око пет одсто потреба за тим енергентом.

Аналитичари, међутим, наводе да је још увек неизвесно да ли ће бити довољно гаса да
се цевовод напуни, будући да је, по њиховој оцени, Азербејџан једина земља која ће

1/2

Потписан споразум о гасоводу "Набуко"
понедељак, 13 јул 2009 13:23

сигурно од самог почетка бити у стању да гас кроз "Набуко" шаље у Европу.

Могући снабдевачи "Набука", чија ће изградња коштати 7,9 милијарди евра и треба да
буде окончана 2014. године, су Ирак, Египат, Иран, Азербејџан и Туркменистан. Уколико
гаса не буде довољно, рачуна се и на Русију.

Капацитет "Набука" ће износити 31 милијарду кубних метара гаса годишње, али ће
гасовод у првој етапи почети да ради са 8-10 милијарди кубика.

Учесници пројекта "Набуко" су мађарска компанија МОЛ, немачка РNjЕ, аустријска ОМВ,
румунска "Трансгаз", турска "Ботас" и бугарска "Булгаргаз", с уделима од по 16,67 одсто.

Конкурентски пројекат Русије, која другим гасоводом за Европу жели да заобиђе
Украјину, је "Јужни ток", који ће делом проћи и преко Србије.

Извршни директор ОМВ-а Волфганг Рутенсторфер је, у интервјуу руском дневнику
"Комерсант", оценио да ће Русија, без обзира на изградњу "Набука", задржати свој удео
на европском тржишту гаса, оценивши да су гасоводи "Јужни ток" и "Северни ток" важни
елементи инфраструктуре за допремање гаса у ЕУ.

"Мислим да је ризик да Русија изгуби своју позицију у Европи због тог пројекта раван
нули, јер ће ти пројекти имати различите изворе гаса и различите потрошаче", објаснио
је Рутенсторфер .

(РТС)

2/2

