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понедељак, 09 фебруар 2015 14:40

  

Београдски дневник „Блиц“ у издању од 9. фебруара пише о „драматичном заокрету у
енергетској политици“ Србије како би се направио „отклон од Русије“, а Србија окренула
према САД. У овом тексту новинар „Блица“ као могући правац достављања америчког
течног природног гаса (ТПГ) у Србију помиње непостојећи „Трансатлантски гасовод“.

  

„Након што је Русија одустала од пројекта „Јужни ток“, Србија се окреће америчким
везама за снабдевање гасом“, тврди „Блиц“. „Договор је постигнут на састанцима
премијера Александра Вучића с потпредседником САД Џозефом Бајденом и помоћницом
државног секретара Викторијом Нуланд у суботу у Минхену“, тврди овај дневник Извор
„Блица“ из Владе Србије каже да се „ствари максимално убрзавају“.
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  „Све је са Американцима још на нивоу планова, али прича добија на брзини. Србија требада се прикључи на све могуће изворе гаса“, - цитира „Блиц“ свој неименовани извор.  У чланку се даље наводи да би „гас у Србију могао да стиже преко Хрватске, прекоКрка, када се реализује градња терминала за течни природни гас, који би довозиликатарски, алжирски и евентуално амерички танкери. Из Америке би гас стизаокомпримован, па тиме и скупљи. Потом би био испоручиван у Мађарску и земље Балкана.  

Ову опцију је недавно наговестио амбасадор САД у Хрватској Кенет Херберт, поручившида Америка рачуна да ће се „Србија укључити у пројекат гасовода преко Крка“. Другаопција да гас стиже у Србију стиже преко грчко-бугарске интерконекције, а трећаТрансатлантски гасовод“, пише у чланку „Блица“.  Новинар и уредници овог београдског дневника су на тај начин информисали српскујавност да ће се „амерички гас“ (а не амерички ТНГ) увозити у Србију преко  гасоводакоји би се простирао испод Атлантика, и који би водио – до Србије!  У журби да што пре саопште о „драматичном преокрету“ Србије према САД, они супревидели да не постоји никакав пројекат „Трансатлантског гасовода“, али постојитурски пројекат „Трансанатолијског гасовода“ (TANAP), који би требало да транспортује,не амерички ТНГ, већ азербејџански природни гас до грчке границе, где би се повезаоса такође планираним пројектом „Трансјадранског гасовода“ (TAP). На велику жалост редакције „Блица“, толико жељне „америчког гаса“, за сада, још увек,нико не планира да у Србију доводи гасовод испод Атлантика.  У спорном чланку такође се говори да се „Руси неће љутити“ што се Србија окрећеамеричком гасу, јер су „сами одустали од Јужног тока“. Аутор чланка доставља и табелуу складу са којом Русија плаћа „једну од највећих цена за руски гас у Европи“, али необјашњава како ће Србија уштедети од увоза америчког ТНГ, за који сама признаје да је„компримован, па тиме и скупљи“.
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