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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Προοπτικές κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου στην Οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας της
Βοσνίας και διασύνδεσής του με τον   Turkish     Stream   

Σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού της Οντότητας της Σερβικής Δημοκρατίας της
Βοσνίας  (Srpska),  κ.  Radovan Viskovic,  η  κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου  και  η
διασύνδεσή του με τον  Turkish Stream που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην
Τουρκία  και  από  εκεί  στην  Βουλγαρία,  την  Σερβία  και  την  Ουγγαρία,  παραμένει
κορυφαίος, στρατηγικός και οικονομικός στόχος της  Srpska. Η συγκεκριμένη δήλωση,
έγινε στο πλαίσιο συνάντησης που είχε ο κ. Viskovic, με τον εκπρόσωπο της ρωσικής
εταιρείας “Gazprom”, κ. Dimitrij Viktorovic Handog, στην Αγία Πετρούπολη (8.09.2021),
όπου συμφωνήθηκε να καταρτιστεί “οδικός χάρτης” για μελλοντικές κοινές δράσεις.

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνάντησης,  οι  δύο πλευρές  αντάλλαξαν  πληροφορίες  για  τις
μέχρι  τώρα  εκατέρωθεν  ενέργειες  στις  οποίες  έχουν  προβεί.  Πιο  αναλυτικά,  ο  κ.
Viskovic ενημέρωσε τόσο για τις επίσημες ενέργειες της Srpska, όσο και για τις σχετικές
ενέργειες της εταιρείας "Gas-Res" (με έδρα στην Srpska). Κυρίως ενημέρωσε για την
επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιοχών από τις
οποίες θα περάσει ο αγωγός, καθώς και για άλλα νομικά ζητήματα. Από την πλευρά του
ο  κ.  Handog,  διαβεβαίωσε  ότι  κάποιες  δυσκολίες  ξεπεράστηκαν  και  ότι  το  έργο
υλοποιείται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του. 

Σημειώνεται ότι, η κατασκευή του αγωγού, συνολικού μήκους 320 χλμ., αναμένεται να
ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου 2022 και εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου €200
εκ.  Σύμφωνα  με  τα  σχέδια,  ο  αγωγός  θα  είναι  δυναμικότητας  1,2  bcm ετησίως,
ποσότητα αρκετή για να εξασφαλίσει  ενεργειακή σταθερότητα στην Srpska. Από τον
αγωγό, θα ωφεληθούν τόσο οι εταιρείες της περιοχής, όσο και ο γενικός πληθυσμός,
αφού θα έχουν τη  δυνατότητα  να χρησιμοποιούν χαμηλού κόστους  ενέργεια  για  τις
ανάγκες τους.  


