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Студија изводљивости за пројекат Јужни ток напредује,  потврђено РТС-у у "Гаспрому".
Из Србијагаса најављују да ће ових дана са  руском компанијом основати заједничко
предузеће за Јужни ток у Србији.

  

"Гаспром" демантује тврдње појединих московских медија да  Русија размишља да
одустане од градње Јужног тока. У тој компанији,  РТС-у је потврђено да студија
изводљивости напредује, као и да се  почетак градње планира до краја следеће године.

  

Из "Србијагаса" најављују да ће ових дана са "Гаспромом" основати заједничко
предузеће за Јужни ток у Србији.

  

Улагање  у тај гасовод, за руску компанију је потпуно економски оправдано. У 
"Гаспрому" рачунају на то да су Европи потребни нови гасоводи са  сигурним изворима
тог енергента.

  

"Пројекат Јужни ток већ је  увелико одмакао и развија се према плану. Студије
изводљивости за  Србију, Словенију и за морски део гасовода су завршене. Очекујемо да
 заједничка студија за све делове гасовода буде завршена убрзо. Очекујемо  да ће прве
испоруке гаса бити до краја 2015. године", саопштио је  "Гаспром".

  

У "Србијагасу", кажу да је предвиђено да гасовод у нашу  земљу, улази код Зајечара, а
излази код Суботице. Пројекат је, кажу, у  фази договора техничких детаља, попут тога
како ће проћи испод Дунава,  колико наши грађевинари могу да учествују у изградњи.
Међутим,све чешће  се прича и о евентуалној измени трасе.

  

"Уколико се и буде  разматрала траса кроз Румунију која се стално помиње, више као
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љуљање  пројекта због лобистичких настојања а не због реалности, чак и у том  случају,
а та фаза није разрађивана, траса кроз Србију би била краћа 20  километара", наводи
директор "Србијагаса" Душан Бајатовић.

  

И док  све чешће неки медији преносе да гасовод нема будућност, "Гаспром"  најављује
да све више земаља и енергетских компанија улазе у пројекат.

  

"У  јуну 2010. године, "Гаспром", "ЕНИ" и "ЕДФ" потписали су меморандум  који ствара
услове за учешће француске компаније у власничкој структури  акционарског друштва
Јужни ток. Разговори о следећим корацима у вези са  укључењем компаније "ЕДФ" у
пројекат су у току", наводи "Гаспром".

  

То је, по мишљењу неких економиста, потврда да се Јужни ток шири и географски и по
обиму транспорта гаса.

  

"То  значи да је више земаља укључено и да је усмерен на нова тржишта, која  руски гас
није до сада покривао у том обиму. Нарочито Италија, а по  свему судећи и Француска,
Швајцарска, Словенија, видећемо шта ће бити",  рекао је економиста Александар
Ковачевић.

  

У "Гаспрому" су  потврдили РТС-у да ће у априлу пројекат Јужни ток представити 
званичницима у Бриселу и разговарати о његовој користи за европске  потрошаче.
Предвиђени капацитет гасовода је 63 милијарде кубних метара  гаса годишње, а
вредност 15 и по милијарди евра.

  

(РТС)
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