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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Προοπτική προμήθειας φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν –
Ενδιαφέρον για χώρα μας

Με  αφορμή  διακοπή  παροχής  φυσικού  αερίου  στην  Ομοσπονδία  της  ΒκΕ,  εξαιτίας
προβλήματος  στον  αγωγό  Turkish  Stream,  το  Αζερμπαϊτζάν  προσφέρθηκε  να
προμηθεύσει  την Βοσνία και  Ερζεγοβίνη, με φυσικό αέριο από τους αγωγούς ΤΑΝΑP-
ΤΑP-IAP. Υπενθυμίζεται  ότι  το 2019 στα Ύψαλα (Τουρκία),  οι  Dzaferovic,  Erdogan και
Aliyev, ήταν παρόντες στη τελετή σύνδεσης του αγωγού TANAP.   

Με την έκρηξη του αγωγού στην Βουλγαρία, διεκόπη η παροχή φ/α προς την Ομοσπονδία
της ΒκΕ με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα της χώρας, Σεράγεβο, αλλά και άλλες περιοχές να
παραμείνουν  χωρίς  φ/α  προκαλώντας  ανησυχία  σε  επιχειρήσεις  και  νοικοκυριά.  Στο
αίτημα που απηύθυνε το Σεράγεβο προς Ρωσία για εξεύρεση άλλης όδευσης του ρωσικού
φ/α στην Ομοσπονδία, η κρατική Gazprom απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν
εναλλακτικές οδεύσεις. Την κατάσταση «έσωσε» ο Σέρβος Πρόεδρος Aleksandar Vučić,
που  έδωσε  εντολή  να  παραχωρηθούν  στην  ΒκΕ,  600  χιλ.  κ.μ.  φ/α  αερίου  (ρωσικής
προέλευσης) από τους αποταμιευτήρες της Σερβίας στην Βοϊβοδίνα. 

Η προοπτική της ΒκΕ για προμήθεια φ/α από το Αζερμπαϊτζάν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και για χώρα μας, δεδομένου ότι για την υλοποίησή της, η ΒκΕ θα πρέπει να καταστεί
μέλος  του  αγωγού  Ιονίου-Αδριατικής  (ΙΑΡ).  Επισημαίνεται  ότι  η  Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
υποστηρίζει  τον προτεινόμενο αγωγό ΙΑΡ (έχει  υπογράψει σχετικό μνημόνιο), ενώ μέλη
είναι η Αλβανία, η Κροατία και το Μαυροβούνιο. Ο IAP, σχεδιάζεται να συνδεθεί με τον
TAP στην Αλβανία. Ως γνωστόν, ο ΤΑΡ, που 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. Παράλληλα, συμπληρώνει τις υφιστάμενες διαδρομές εφοδιασμού από τη
Ρωσία, τη Βόρεια Αφρική και τη Βόρεια Θάλασσα.  Κρίνουμε, συνεπώς, ότι  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. 


