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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Επενδύσεις της Ομοσπονδίας της ΒκΕ στον ενεργειακό τομέα 

Σε επίσκεψή του στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιοχή  Zivinice, ο Υπουργός
Ενέργειας,  Εξορύξεων και  Βιομηχανίας  της  Ομοσπονδίας  της  ΒκΕ,  κ. Nermin  Dzindic,
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποίηση επένδυσης ύψους 5 εκ. ΒΑΜ (€2,55 εκ.),
με  την  οποία  οι  τερματικοί  σταθμοί  πετρελαίου  στην  πόλη  Tuzla,  απέκτησαν  πλήρη
λειτουργικότητα και δυναμικότητα. Πρόσθεσε, ότι την προσεχή περίοδο, θα επενδυθούν,
για  τον  ίδιο  σκοπό,  20  εκ.  ΒΑΜ (€10,22  εκ.)  στον τερματικό σταθμό στην Zivinice.
Συμπλήρωσε,  ότι  με  τα  6  εκ.  λίτρα  καυσίμων  που  είναι  πλέον  αποθηκευμένα  στους
τερματικούς  της  σταθμούς,  η  Ομοσπονδία  της  ΒκΕ,  για  πρώτη  φορά,  καλύπτει  τις
υποχρεώσεις  της ως μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας.  Δήλωσε,  επίσης,  ότι  μέχρι  το
τέλος του επόμενου έτους, θα λειτουργήσουν και οι τερματικοί σταθμοί στις πόλεις Bihac
και  Blazuj. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ομοσπονδιακής εταιρείας «Terminals Operator», κ.
Hermedin Zornić, δήλωσε ότι για πρώτη φορά οι τερματικοί σταθμοί της Ομοσπονδίας της
ΒκΕ δεσμεύουν αποθέματα πετρελαίου και αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων, τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Πρόσθεσε, ότι όταν τεθούν
σε  λειτουργία  οι  σταθμοί  στις  πόλεις  Bihac και  Blazuj,  θα  επιτευχθεί  το  60%  της
δυναμικότητας που προβλέπεται από τις οδηγίες της ΕΕ. 

Ας σημειωθεί ότι, σε συνέντευξη τύπου σχετικά με την τιμή φυσικού αερίου, ο κ. Dzindic,
δήλωσε ότι παρά τις αυξήσεις που σημειώνονται διεθνώς, η τιμή φ/α στην Ομοσπονδία της
ΒκΕ θα παραμείνει σταθερή μέχρι το τέλος του έτους. Αναφερόμενος σε σχετικό διάταγμα
του  2007  με  το  οποίο  καθορίζεται  η  δομή  και  λειτουργία  της  βιομηχανίας  φ/α  στην
Ομοσπονδία,  τόνισε  ότι  όλες  οι  συμμετέχουσες  στην  ενεργειακή  αλυσίδα  εταιρείες,
λειτουργούν  σε  πλήρη  σύνθεση.  Η  εταιρεία  «Energoinvest»  είναι  ο  μοναδικός
προμηθευτής φ/α, η εταιρεία «BH-Gas» είναι ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς,
και  η  εταιρεία  «Sarajevogas»  είναι  ο  διανομέας  για  το  Σεράγεβο,  τον  μεγαλύτερο
καταναλωτή  φ/α  στην  Ομοσπονδία  της  ΒκΕ.  Τέλος,  δήλωσε  ότι,  το  έργο  του
διασυνδετήριου  Νότιου  αγωγού  φ/α  ΒκΕ-Κροατίας  (έργο  στο  πλαίσιο  της  Ενεργειακής
Κοινότητας με κωδικό Gas_03), θα χρηματοδοτηθεί από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση
της ΒκΕ.


