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Ενεργειακά νέα 
 
 

Διαςφνδεςθ δικτφων φυςικοφ αερίου Ουγγαρίασ-Σλοβενίασ 
 
 

Σφμφωνα με δθλϊςεισ του Υπουργοφ Εξωτερικϊν και Εμπορίου τθσ Ουγγαρίασ, κ. Peter 

Szijjartο (Σιγιάρτο), ςτο ουγγρικό πρακτορείο ειδιςεων ΜΤΙ, Ουγγαρία και Σλοβενία κα 

υποβάλλουν από κοινοφ αίτθςθ χρθματοδότθςθσ από τθν Ε.Ε. για τθ διαςφνδεςθ των δικτφων 

τουσ φυςικοφ αερίου. Η διαςφνδεςθ αυτι κα επιτρζψει ςτθν Ουγγαρία να προμθκεφεται 

υγροποιθμζνο φυςικό αζριο (LNG) που κα προζρχεται από τθν Ιταλία. Ο Οφγγροσ υπουργόσ 

τόνιςε ότι θ διαφοροποίθςθ των πθγϊν προμικειασ φυςικοφ αερίου αποτελεί προτεραιότθτα 

τθσ ενεργειακισ πολιτικισ τθσ Ουγγαρίασ. Υπό το πρίςμα τθσ αβεβαιότθτασ που κυριαρχεί 

γφρω από τθν καταςκευι του τερματικοφ ςτακμοφ LNG ςτθν Κροατία, και λαμβάνοντασ επίςθσ 

υπ’ όψιν τισ αςφμφορεσ τιμζσ πϊλθςθσ (πολφ παραπάνω από τισ τρζχουςεσ αγοραίεσ τιμζσ)  

που προςφζρει θ κυβζρνθςθ τθσ Κροατίασ, θ εξεφρεςθ εναλλακτικϊν πθγϊν φυςικοφ αερίου 

κακίςταται επιτακτικι, ςυμπλιρωςε ο κ. Σιγιάρτο. Αναφορικά με τθν προμικεια φυςικοφ 

αερίου από τθν Ρουμανία, ο Οφγγροσ υπουργόσ ανζφερε ότι δεν είναι γνωςτό πότε οι 

εταιρείεσ (αμερικανικι και αυςτριακι) κα ξεκινιςουν εξορφξεισ ςτθν Μαφρθ Θάλαςςα, 

γεγονόσ που κακιςτά ακόμα πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ εξεφρεςθσ εναλλακτικϊν πθγϊν 

προμικειασ φ/α.   

Η προμικεια LNG από τερματικοφσ ςτακμοφσ ςτθν Ιταλία κα μποροφςε να είναι μια λφςθ, 

όμωσ εξαιτίασ τθσ απουςίασ διαςυνδετιριων αγωγϊν φ/α μεταξφ Ιταλίασ και Ουγγαρίασ, 

κρίνεται απαραίτθτθ θ διαςφνδεςθ Σλοβενίασ Ουγγαρίασ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που οι δφο 

χϊρεσ υπζβαλλαν από κοινοφ αίτθςθ ςτθν Ε.Ε. ϊςτε το ζργο διαςφνδεςθσ των δικτφων τουσ 

φ/α να ςυμπεριλθφκεί ςτον κατάλογο των ζργων κοινοφ ενδιαφζροντοσ τθσ Ε.Ε.. Η 

ςυμπερίλθψθ του ζργου ςτον ςυγκεκριμζνο κατάλογο αποτελεί προχπόκεςθ για τθ 

χρθματοδότθςθ του αναπτυξιακοφ αυτοφ ζργου από τθν Ε.Ε.  



Ο κ. Σιγιάρτο ανζφερε επίςθσ ότι οι διαπραγματεφςεισ για τθν χωρθτικότθτα του 

προτεινόμενου διαςυνδετιριου αγωγοφ βρίςκονται υπό εξζλιξθ. Σφμφωνα εξάλλου με 

προκαταρκτικι ζρευνα αγοράσ, τόςο οι εγχϊριεσ όςο και οι δυτικο-ευρωπαικζσ αλλά και 

αμερικανικζσ εταιρείεσ ενζργειασ, ζδειξαν ενδιαφζρον για δζςμευςθ των ποςοτιτων αερίου 

που κα είναι διακζςιμεσ εάν και όταν υλοποιθκεί το ζργο. Τζλοσ, ο κ. Σιγιάρτο επιβεβαίωςε το 

ενδιαφζρον τθσ ουγγρικισ πλευράσ, αλλά και τθν «πραγματικι ηιτθςθ» όπωσ τθν 

χαρακτιριςε, για προμικεια LNG από τθν Ιταλία. Κατ’ επζκταςθ, ο κ. Σιγιάρτο, επιβεβαίωςε 

και τθ δζςμευςθ τθσ Ουγγαρίασ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου διαςφνδεςθσ των δικτφων φ/α 

Ουγγαρίασ-Σλοβενίασ (που αποτελεί και προχπόκεςθ για τθν αγορά του ιταλικοφ LNG).  

 


