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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Ενδιαφέρον Ομοσπονδίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για συμμετοχή σε έργο κατασκευής
τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα

Σύμφωνα με δήλωση στον ημερήσιο τύπο, του Υπουργού Ενέργειας της Ομοσπονδίας της
Βοσνίας  και  Ερζεγοβίνης  (ΒκΕ),  Nermin  Djindic,  η  Ομοσπονδία  ΒκΕ  ενδιαφέρεται  να
συμμετάσχει στην κατασκευή τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται, ότι η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ως κράτος, αποτελείται από δύο
ημι-αυτόνομες  Οντότητες,  την  Ομοσπονδία ΒκΕ και  την  Σερβική  Δημοκρατία  της  ΒκΕ.
Συνεπώς,  ο  Υπουργός  Ενέργειας  της  Ομοσπονδίας  έχει  αρμοδιότητα  μόνο  επί  της
Οντότητας της Ομοσπονδίας και όχι επί του συνόλου του κράτους. O κ. Djindjic, δήλωσε
επίσης,  ότι  έχει  αναθέσει  στην  κρατική  εταιρεία  ενέργειας  της  Ομοσπονδίας
«Energoinvest»,  να  εξετάσει  το  θέμα  και  να  του  παρουσιάσει  τις  δυνατότητες  και
πιθανότητες  του  εγχειρήματος.  Πρόσθεσε,  ότι  τα  αποτελέσματα  της  σχετικής  έρευνας,
αναμένονται  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα.  Υπενθυμίζουμε  ότι  η  χώρα  εξαρτάται
ενεργειακά από την Ρωσία και  ενδεχόμενη διακοπή παροχής ρωσικού φυσικού αερίου
εξαιτίας του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, θα έχει άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στη
χώρα  και  πρωτίστως  στην  Ομοσπονδία.  Σημειώνεται  επίσης,  ότι  η  ΒκΕ  δεν  διαθέτει
αποταμιευτήρες  φ/α,  αλλά  ούτε  και  έχει  εναλλακτικές  πηγές  προμήθειας  ή  έστω
εναλλακτικές οδεύσεις για το ρωσικό φ/α, το οποίο φθάνει στη χώρα αποκλειστικά μέσω
του Turkish Stream (από Βουλγαρία καταλήγει  στην Σερβία και από εκεί  στο μοναδικό
τερματικό σταθμό της ΒκΕ, στην περιοχή Šepak, κοντά στην πόλη Zvornik, στα ανατολικά
σύνορα της χώρας με την Σερβία). Προς το παρόν πάντως, το φ/α από Ρωσία συνεχίζει να
καταφθάνει κανονικά στην ΒκΕ και είναι σε αξία το σημαντικότερο εισαγόμενο στην ΒκΕ
ρωσικό  προϊόν  (το  2021  εισήχθησαν  ποσότητες  συνολικής  αξίας  €56  εκ.).  Πάντως,  η
«Energoinvest», εκτιμά ότι η προμήθεια φ/α από Ρωσία θα συνεχιστεί κανονικά και δεν θα
επηρεαστεί από την εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων. Εντούτοις, ο κ. Djindjic, παρά
τις  διαβεβαιώσεις  της  «Energoinvest»,  φαίνεται  να  κατανοεί  ότι  η  ΒκΕ σε  ενδεχόμενη
κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, θα βρεθεί περισσότερο εκτεθειμένη από τα άλλα κράτη
της ευρύτερης περιοχής. Ως εκ τούτου, και παρά το ότι οι εναλλακτικές οδεύσεις θα είναι



ακριβότερες,  όπως  δηλώνει,  κρίνει  αναγκαία  τη  διερεύνηση  όλων  των  πιθανών
δυνατοτήτων,  προκειμένου να εξασφαλίσει  για την Ομοσπονδία της ΒκΕ τις  αναγκαίες
ποσότητες φ/α. 

Δυνατότητες συνεργασίας ανακύπτουν για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η ΒκΕ υποστηρίζει
τον προτεινόμενο αγωγό Ιονίου-Αδριατικής (ΙΑΡ) και έχει υπογράψει σχετικό μνημόνιο. Ο
IAP που σχεδιάζεται να συνδεθεί με τον TAP, ο οποίος ως γνωστόν διέρχεται από χώρα
μας και αποτελεί βασικό τμήμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μεταφέρει φ/α από
το κοίτασμα «Shah Deniz II» του Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Δύναται δε, μέσω του
ΙΑΡ  και  του  διασυνδετήριου  αγωγού  Ελλάδας-Βουλγαρίας  (IGB)  να  διευκολύνει  την
προμήθεια φ/α σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης
της  Βουλγαρίας,  της  Αλβανίας,  της  Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,  του  Μαυροβουνίου,  της
Σλοβενίας,  της  Κροατίας  της  Σερβίας  και  της  Ουγγαρίας  και  να  καταστεί  βασική
εναλλακτική πηγή προμήθειας φ/α για την Ευρώπη. Συνεπώς, η χώρα μας, αξιοποιώντας
θέση της (ως κ-μ της ΕΕ και ως χώρα διέλευσης του ΤΑΡ), θα μπορούσε να «προσφέρει»
υποστήριξη στην ΒκΕ για ενεργειακή ενίσχυσή της και διαφοροποίηση των ενεργειακών
προμηθευτών της. Παράλληλα, αξιοποιώντας και το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας ΒκΕ για
συμμετοχή της σε κατασκευή σταθμού LNG στη χώρα μας (κατά το προηγούμενο της
Βόρειας Μακεδονίας που αποφάσισε τη συμμετοχή της στον ελληνικό τερματικό σταθμό
υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη), θα μπορούσαμε να καταστούμε
ουσιαστικός διαμετακομιστικός ενεργειακός κόμβος (και  όχι  απλά εναλλακτικός) για την
περιοχή  των  Δυτικών  Βαλκανίων.  Τέλος,  ας  συνεκτιμηθεί  ότι  υπάρχουν  σχέδια  για
κατασκευή διασυνδετήριου αγωγού που θα παρείχε  πρόσβαση στον τερματικό  σταθμό
LNG στη νήσο Krk της Κροατίας και ο οποίος θα μπορούσε να δράσει ανταγωνιστικά προς
τους δικούς μας σταθμούς. 


