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Ενεργειακή σσνεργασία Οσγγαρίας – Ρωσίας 

 

 
Ο Τπουργόσ Εξωτερικϊν Τποκζςεων και Εμπορίου τθσ Ουγγαρίασ, κ. Peter Szijjarto (ιγιάρτο) και ο 

Διευκφνων φμβουλοσ τθσ  Gazprom, κ.  Aleksei Miller, ςυνυπζγραψαν ςυμφωνία για τθν προμικεια 

ρωςικοφ φυςικοφ αερίου, μζςω του αγωγοφ Turkish Stream. Αργότερα, ο κ. ιγιάρτο, διλωςε ότι θ 

Ουγγαρία ςκοπεφει να ανανεϊςει τθ ςυμφωνία με τθν Gazprom, θ οποία λιξει το 2021. Ο κ. Szijjarto 

διλωςε επίςθσ ότι θ ςτενι ςυνεργαςία με τθν κρατικι ρωςικι εταιρεία Gazprom, εξαςφαλίηει πιο 

ρεαλιςτικό τρόπο προμικειασ τθσ Ουγγαρίασ με φ/α μζςω νότιασ όδευςθσ, δεδομζνου ότι α) θ ρωςικι 

εταιρεία ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν καταςκευι του αγωγοφ Turkish Stream, β) θ Ρουμανία δεν ζχει ειςζτι 

καταςκευάςει διαςυνδετιριο  αγωγό διπλισ όδευςθσ φ/α με τθν Ουγγαρία και γ) δεν ζχει ξεκινιςει θ 

καταςκευι του κροατικοφ ςτακμοφ υγροποιθμζνου φ/α (LNG) ςτθν Αδριατικι.  

φμφωνα πάντα με τον Οφγγρο Τπουργό, θ νζα όδευςθ φ/α από τον Νότο κα ζχει ολοκλθρωκεί και κα 

λειτουργιςει μζχρι το τζλοσ 2019. υνεχίηοντασ τισ δθλϊςεισ του ςτον Σφπο, ο κ. ιγιάρτο χαρακτιριςε 

ωσ κζμα εκνικισ αςφάλειασ τθν ςφνδεςθ τθσ Ουγγαρίασ με τον «Νότιο Αγωγό φ/α», τονίηοντασ 

παράλλθλα ότι Βουλγαρία και ερβία ζχουν ιδθ υπογράψει τισ απαραίτθτεσ ςυμφωνίεσ (για τθ 

χρθματοδότθςθ των ςχετικϊν ζργων καταςκευισ εντόσ τθσ επικράτειάσ τουσ, μζχρι το τζλοσ του 2017 

και για τισ ςχετικζσ αδειοδοτιςεισ μζχρι το τζλοσ του 2018), ζτςι ϊςτε ο αγωγόσ μεταξφ ερβίασ και 

Ουγγαρίασ (χωρθτικότθτασ ζωσ και 8 δισ κυβικϊν μζτρων)  να καταςτεί λειτουργικόσ μζχρι το τζλοσ του 

2019. Με τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου, θ Ουγγαρία αφενόσ κα αποκτιςει επάρκεια ςε φ/α και 

αφετζρου κα ζχει οικονομικά οφζλθ εφόςον το ρωςικό φ/α κα φκάςει μζςω Ουγγαρίασ και ςτθν 

Δυτικι Ευρϊπθ. φμφωνα με του Οφγγρο Τπουργό, ζτςι εξυπθρετείται ο ςτόχοσ τθσ Ε.Ε. για ενεργειακι 

αςφάλεια, αλλά και τθσ Ουγγαρίασ για εκνικι αςφάλεια και οικονομικι ανάπτυξθ. Ο νζοσ αγωγόσ προσ 

τθν Ευρϊπθ κα ανικει 50-50 ςτθν Gazprom και ςτθν τουρκικι εταιρεία πετρελαίου και φ/α  Botas. 

Ο Οφγγροσ Τπουργόσ, ςε επίςθμο ταξίδι του ςτθν Ρωςία, ςυναντικθκε με τον Τπουργό Ενζργειασ κ. 

Alexander Novak, τον διευκυντι τθσ Rosatom κ. Aleksei Likhachev και τον Τπουργό Βιομθχανίασ και 

Εμπορίου κ. Denis Manturov, και τόνιςε ότι το ςυμβόλαιο προμικειασ ρωςικοφ φ/α, όπωσ και θ 

επζκταςθ του πυρθνικοφ ςτακμοφ Πακσ ΙΙ, κα εξαςφαλίςει τθν ενεργειακι αυτάρκεια τθσ Ουγγαρίασ. Ο 

κ. ιγιάρτο που ςυμμετείχε επίςθσ ςε ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ, ςτο πλαίςιο τθσ διοργάνωςθσ 



τθσ «Ρωςικισ Ενεργειακισ Εβδομάδοσ», χαρακτιριςε τθν επζκταςθ του πυρθνικοφ ςτακμοφ Πακσ ΙΙ ωσ 

τθν «ςυμφωνία του αιϊνα». φμφωνα με τον Οφγγρο Τπουργό Εξωτερικϊν και Εμπορίου, το ζργο 

επζκταςθσ του πυρθνικοφ ςτακμοφ κα δθμιουργιςει 12 χιλ. νζεσ κζςεισ εργαςίασ, ενϊ εάν 

ςυνυπολογιςκοφν οι διάφοροι πάροχοι υπθρεςιϊν και οι προμθκευτζσ του ζργου, ο αρικμόσ των 

απαςχολοφμενων κα αγγίξει τουσ 40 χιλ. Εκτιμάται ότι το ζργο κα προκαλζςει αφξθςθ του ετιςιου 

ρυκμοφ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ουγγαρίασ κατά 3-4%. Σζλοσ, ο κ. Szijjarto τόνιςε ότι θ πυρθνικι 

είναι θ οικονομικότερθ, πιο αςφαλισ και πιο κακαρι μορφι ενζργειασ και ότι ςτόχοσ τθσ Ουγγαρίασ 

είναι να αυξιςει το ποςοςτό τθσ ςτο ενεργειακό μίγμα τθσ χϊρασ από το τρζχον 43% ςτο 70%, ϊςτε να 

μειωκοφν οι ενεργειακζσ δαπάνεσ τθσ Ουγγαρίασ και ςυγχρόνωσ να ενιςχυκεί θ εκνικι τθσ ενεργειακι 

αςφάλεια και αυτονομία. 

 


