
Η κροατική INA σχεδιάζει επένδυση 

250 εκατ. ευρώ σε βιοδιυλιστήριο 
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Το διυλιστήριο θα παράγει προηγµένη βιοαιθανόλη από βιώσιµη βιοµάζα δεύτερης 
γενιάς  
 
Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κροατίας, INA, ανακοίνωσε την 
Τρίτη 23/5/2020 ότι στοχεύει να επενδύσει 250 εκατοµµύρια ευρώ για την 
κατασκευή ενός βιοδιυλιστηρίου στην κεντρική πόλη Σισάκ µε στόχο τη µείωση 
του αποτυπώµατος άνθρακα. 
Η εταιρεία, της οποίας οι µεγαλύτεροι µέτοχοι είναι ο ενεργειακός όµιλος της Ουγγαρίας 
MOL και η κροατική κυβέρνηση, έχει υποβάλει αίτηση για έγκριση στρατηγικού έργου 
στο υπουργείο οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας της Κροατίας. 
 
Επιδιώκει επίσης χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το µπλοκ της 
Κροατίας και της Ουγγαρίας είναι µέλη, που φιλοδοξούν να µειώσουν τις εκποµπές στο 
µηδέν έως το 2050. 
"Η υποστήριξη της ΕΕ και της κροατικής κυβέρνησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις 
για την τελική υλοποίηση αυτού του σηµαντικού έργου ... το οποίο εντάσσεται στο 
Πράσινο Σχέδιο και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενέργειας", ανέφερε σε δήλωσή του ο 
Sandor Fasimon, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της INA. 
 
Η INA διαθέτει δύο διυλιστήρια, ένα στη Rijeka και ένα µικρότερο στο Sisak, όπου 
αναπτύσσει µια βιοµηχανική εγκατάσταση που παράγει πίσσα από το 2021. 
Ως µέρος του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, το διυλιστήριο θα παράγει προηγµένη 
βιοαιθανόλη από βιώσιµη βιοµάζα δεύτερης γενιάς, καθώς και από πράσινη ενέργεια, 
ανέφερε η INA. 
 
Τον Φεβρουάριο, η ΙΝΑ υπέγραψε συµφωνία µε την Axens, δίνοντας στον γαλλικό 



όµιλο την άδεια να προµηθεύει τεχνολογία αιθανόλης κυτταρίνης και το βασικό 
σχεδιασµό µηχανικής για προηγµένη παραγωγή βιοαιθανόλης. 
Πέρυσι, η INA υπέγραψε επίσης συµφωνία µε τη βελγική εταιρεία De Smet Engineers & 
Contractors σχετικά µε τον προσωρινό βασικό σχεδιασµό για µια βοηθητική 
εγκατάσταση και την ένταξή της στο υπάρχον διυλιστήριο. 
 
Η INA σχεδιάζει να επενδύσει 50 εκατοµµύρια ευρώ για τη δηµιουργία µιας αλυσίδας 
εφοδιασµού πρώτων υλών, κυρίως σε φυτείες της βιοµάζας miscanthus, η οποία 
θεωρείται ως βιώσιµη πηγή βιοκαυσίµων. 
Η Κροατία αναµένει να ξεκινήσει συνοµιλίες µε τη MOL για πιθανή εξαγορά µετοχών της 
INA έως τα τέλη Ιουνίου.  
 
 
 
www.worldenergynews.gr  
 


