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Διαβεβαίωςθ καταςκευισ τερματικοφ ςτακμοφ LNG ςτθν Κροατία 
 
Ο Τπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ τθσ Κροατίασ, διαβεβαίωςε ότι θ καταςκευι του 

ςτακμοφ LNG ςτο νθςί Krk τθσ Κροατίασ κα προχωριςει κανονικά και δεν επθρεάηεται από τθν 

πικανι διαςφνδεςθ των δικτφων φ/α λοβενίασ-Ουγγαρίασ. φμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ 

κυβζρνθςθσ τθσ Κροατίασ, αποφαςίςτθκε θ διάκεςθ ποςοφ €100 εκ. για τθν υλοποίθςθ του 

ζργου ςτο Krk. Ωσ γνωςτόν, Ουγγαρία και Κροατία ςυνεργάηονται ςτον ενεργειακό τομζα (π.χ. 

Μνθμόνιο υνεργαςίασ για αμφίδρομθ μεταφορά φ/α, Ιοφνιοσ 2017, καταςκευι ςτακμοφ 

ςυμπίεςθσ ςτον διαςυνδετιριο αγωγό φ/α Κροατίασ-Ουγγαρίασ) και θ καταςκευι τερματικοφ 

ςτακμοφ ςτο νθςί Krk από τον οποίο θ Ουγγαρία κα προμθκεφεται LNG (προζλευςθσ ΗΠΑ), κα 

ενιςχφςει τθν ενεργειακι αςφάλειά τθσ, αφοφ διαφοροποιεί τουσ προμθκευτζσ τθσ και 

μειϊνει ζτςι τθν εξάρτθςι τθσ από τθν Ρωςία. Σο ςυγκεκριμζνο ζργο είναι επίςθσ ςτρατθγικισ 

ςθμαςίασ και για τθν Ε.Ε. θ οποία ζχει υποςτθρίξει τθν καταςκευι με  €101,4 εκ. Ο ςτακμόσ 

LNG ςτο Krk εντάςςεται ςτα μακροπρόκεςμα ςχζδια  τθσ Ε.Ε. για μείωςθ τθσ ενεργειακισ 

εξάρτθςθσ τθσ Ευρϊπθσ από τθν Ρωςία. Σο ζργο κα ολοκλθρωκεί ςε δφο ςτάδια. το πρϊτο 

ςτάδιο κα καταςκευαςτεί το πλωτό τμιμα του ςτακμοφ και ςτο δεφτερο ςτάδιο, το επίγειο 

τμιμα.    

Βζβαια, θ ςυνεργαςία Ουγγαρίασ-Κροατίασ ςτον ενεργειακό τομζα, δεν είναι χωρίσ εντάςεισ. 

Διαφωνίεσ ζχουν προκφψει κυρίωσ από τθν επιχειρθματικι δράςθ τθσ ουγγρικισ πετρελαϊκισ 

εταιρείασ MOL ςτθν Κροατία. Σο 2003 θ  MOL αγόραςε το 25% τθσ τότε κρατικισ κροατικισ 

πετρελαϊκισ εταιρείασ ΙΝΑ. Η ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ κατζςτθςε τθν Ουγγαρία τον τζταρτο 

μεγαλφτερο επενδυτι ςτθν Κροατία. Σο 2008 θ MOL αγόραςε επιπλζον μερίδιο 22,15% των 

μετοχϊν τθσ ΙΝΑ αποκτϊντασ ζτςι το πλειοψθφικό πακζτο μετοχϊν (47,15%), με τθν Κροατία 

να κατζχει μόνο το 44,83% των μετοχϊν. Σο 2009 θ MOL ανζλαβε τθν διοίκθςθ τθσ ΙΝΑ. Όμωσ, 

το 2011 θ Τπθρεςία Καταπολζμθςθσ Διαφκοράσ τθσ Κροατίασ (USKOK), ανακοίνωςε ότι ο Ivo 

Sanader, Πρωκυπουργόσ τθσ Κροατίασ μεταξφ 2003-2009, είναι φποπτοσ χρθματιςμοφ από τον 



επικεφαλισ τθσ MOL, Zsolt Hernadi. φμφωνα με τθν USKOK, ο πρϊθν Κροάτθσ 

Ππρωκυπουργόσ  διευκόλυνε τθν ανάλθψθ τθσ διοίκθςθσ τθσ ΙΝΑ από τθν MOL, με χρθματικό 

αντάλλαγμα €10 εκ. Σο 2016 θ κυβζρνθςθ τθσ Κροατίασ ανακοίνωςε τθν πρόκεςι τθσ να 

αγοράςει από τθν MOL το μερίδιο τθσ ΙΝΑ. Ζκτοτε, το κζμα ανακφπτει ωσ πρόβλθμα ςτισ 

διμερείσ ςχζςεισ Ουγγαρίασ Κροατίασ, αν και τελευταία θ ουγγρικι κυβζρνθςθ προςπακεί να 

το υποβακμίςει τονίηοντασ ότι θ υπόκεςθ αφορά επιχειρθματικι δράςθ εταιρειϊν και άρα δεν 

εμπίπτει ςτθν κατθγορία των διμερϊν κρατικϊν κεμάτων. 


