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 У Голењову на северозападу Пољске премијери Пољске и Данске, уз присуство
пољског председника, свечано су отворили нови гасовод на дну Балтичког мора, Балтик
пајп, који спаја Пољску и Данску и даље Норвешку, као стратешки пројекат који
ослобађа тај део Европе од потребе да набавља руски гас.

  

„Данас можемо да кажемо, потпуно уверени, да се завршава ера руске доминације у
испорукама гаса, ера обележена уценама и претњама. Почиње нова ера суверенитета и
безбедности у ширем смислу“, казао је на отварању пољски премијер Матеуш
Моравјецки.

  

Пољски премијер је подсетио колико пута је његова земља упозоравала савезнике на
безбедносне ризике зависности од руског гаса.

  

„Данас се види колико је била опасна сарадња Русије и Немачке у области испорука
гаса. Гасовод Северни ток један је гасовод којим тече украјинска крв. Балтички гасовод
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је супротност ономе што је служило интересима Путина, дакле гасоводима Северни ток
један и два“, рекао је Моравјецки.

  

Данска премијерка Мете Фредериксен оптужила је председника Русије Владимира
Путина да преко енергије настоји да дестабилизује Европу.

  

„Председник Путин изазвао је енергетску кризу у Европи. Становништво Европе већ
страда како се приближава зима, то је изазов и за нашу индустрију. Путин користи
енергију да дестабилизује Европу. То не можемо да дозволимо. Морамо да помажемо
Украјини, уводимо санкције Русији и ослободимо се увоза руског гаса“, казала је данска
премијерка.

  

Цео гасовод од Норвешке преко Данске до Пољске дуг је 900 км, биће пуштен у погон 1.
октобра, за прва три месеца са само 30 одсто капацитета који иначе износи десет
милијарди кубних метара гаса годишње, а који би, ако буде набављано довољно гаса,
требало да достигне следеће године.

  

Трошкови овог стратешког улагања са почетних 1,6 милијарди евра порасли су на око
две милијарде, а са 250 милиона евра гасовод је финансирала Европска унија.

  

За Пољску, која троши последњих година око 20 милијарди кубика гаса, од чега је десет
милијарди годишње био увоз из Русије, нови гасовод из Норвешке значи да би њиме, ако
искористи цео капацитет, могла потпуно да замени некадашњи руски гас.

  

„Тренутно нису доступне званичне информације о томе да је купљен гас за потпуни
капацитет, или у најмању руку за 80 до 90 одсто. Можемо да кажемо да ће сигурно бити
попуњена приближно половина капацитета. Наша компанија, ПГНиГ, има своја
налазишта у Норвешкој, ту је сигурно да ће бити гаса, а ту је и десетогодишњи уговор са
норвешком компанијом Еквинор“, казао је за пољску приватну телевизију ТВН24 експерт
Данијел Чижевски.

  

„Балтик пајп игра кључну улогу у стратегији напуштања зависности од испорука гаса са
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Истока. Гасовод омогућава приступ стабилним изворима испорука гаса. Већ прве
испоруке наредних недеља представљаће суштинско јачање енергетске безбедности
Пољске“, казала је раније министарка климе и животне средине Ана Москва.

  

Пољска води разговоре и са Чешком и другим земљама Средње Европе о пројектима
које би и њима омогућили да евентуално употребе превоз гаса преко Балтик пајпа, чији
оператори су дански Енергинет и пољски Гас-Систем.

  

„Гас из Балтик пајпа не мора да завршава само у Пољској. С обзиром на тешку ситуацију
на тржишту енергије, можемо да га шаљемо даље где ће бити потребан. Када смо
почели то улагање, нико није очекивао да ће Русија затворити славину са гасом“, казао
је председник Пољске Анџеј Дуда.

  

(Бета)
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