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 Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто изјавио је да Мађарска,
у случају да је то потребно, може за Србију да купи и лагерује гас код себе у количини
од 500 милиона кубних метара, као што је то урадила 2022. године.

  

Он је после састанка са министарком рударства и енергетике Србије Дубравком
Ђедовић рекао да је прошле године у Мађарској складиштено 300 милиона кубних
метара гаса и да је најреалније да се оствари сценарио увоза из Азербејџана.

  

„Да бисмо два пута повећали увоз гаса из Азербејџана неопходна је изградња нових
интерконектора и проширење постојећих“, рекао је Сијарто.

  

Истакао је да је Мађарска отворена за даље преговоре о увозу гаса из Азербејџана кроз
Србију до Мађарске, јер ће на тај начин бити обезбеђен енергент у обе земље.
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„Министарка Ђедовић је потврдила да је Србија спремна за сарадњу са мађарском
компанијом за снабдевање гасом. Радимо на оним пословима који предвиђају да се до
2028. године удвостручи капацитет преносне мреже електричне енергије између две
земље“, рекао је Сијарто.

  

Ђедовић је подсетила да су Србија и Мађарска оствариле добру сарадњу у изградњи
Балканског тока и да он сада обезбеђује сигурно снабдевање гасом обе земље.

  

„Циљ нам је да постанемо део Јужног гасног коридора чиме ћемо повећати гасне
капацитете и тиме допринети да постанемо још значајнија транзитна земља. Мораћемо
да повећавамо интерне капацитете и улажемо у гасну инфраструктуру јер можемо да
добијемо гас из Азербејџана и да снабдевамо и нас и Мађарску“, рекла је Ђедовић.

  

Како је истакла, Србија жели и да се повеже у изградњи нафтовода, али да је у фокусу
њеног министарства уштеда гаса и да ће Србија покушати да то учини кроз регулативу,
као што је то случај са електричном енергијом.

  (Бета)  
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