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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 25/03/2012, από σελίδα 33

Φυσικό αέριο: Η άλλη προοπτική αΗιοποίησης
>ΗΚύπρος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ανάπτυΕη σημαντικών βιομηχανιών χημικών προϊόντων
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εύρεση σημαντικών ποσοτη βιομηχανίας υπήρξε δευτερεύουσας σημα Αέριο αναφέρονται:

των φυσικού αερίου στην Κυ σίας και πολύ περιορισμένη, συγκριτικά με τον
πριακή ΑΟΖ έχει συνδεθεί τομέα των υπηρεσιών, που διακρίνεται για τον
άμεσα με την πλήρη ικανο διεθνή ρόλο που διαδραματίζει. Η ανακάλυ
ποίηση των ενεργειακών ανα ψη των μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερί
γκών της Κύπρου για τα επόμενα τουλάχι ου ανατρέπει άρδηντην κατάσταση, αφού τώ
στον 100 χρόνια και τη δυνατότητα της να ρα η Κύπρος θα διαθέτει σε μεγάλες ποσότη
καταστεί ένας σημαντικός εξαγωγέας φυσι τες μια από τις πιο χρήσιμες πρώτες ύλες, κα
κού αερίου, κυρίως προς την Ευρωπαϊκή τάλληλη για ανάπτυξη σημαντικών βιομηχα
Ένωση. Ήδη έχει αναφερθεί ότι το 95% της νιών για παραγωγή πληθώρας χημικών προϊ
παραγωγής φυσικού αερίου θα εξάγεται, όντων, με υψηλή προστιθεμένη αξία όπως
και μόνο το 5% θα χρησιμοποιείται για τις αναφέρεται πιο κάτω.
ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου. Διάφορα
Η βιομηχανική χημεία
άρθρα, τα οποία έχουν εμφανισθεί στον
του φυσικού αερίου
ημερήσιο Τύπο πριν και μετά την επίσημη
Το φυσικό αέριο διαδραματίζει σήμερα και
ανακοίνωση της κυβέρνησης για τα αποτε θα εξακολουθεί να διαδραματίζει στο απώ
λέσματα της γεώτρησης στο «Οικόπεδο 12» τερο μέλλον ένανπολύ σημαντικό ρόλο εκτός
της Κυπριακής ΑΟΖ από την εταιρεία Noble αυτού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει

Η αρμοδιότητα και ευθύνη
διαχείρισης του όλου εγχειρήμα
τος της ανάπτυξης των χημικών
βιομηχανιών πρέπει να ανατεθεί
σε νεοσύστατο εθνικό φορέα
Energy, αναφέρονται κύρια στη μεγάλη αυ
τή ευκαιρία που δίνεται για παροχή φθηνό
τερης ηλεκτρικής ενέργειας (εκτιμάται για
30% περίπου) σε κάθε νοικοκυριό, επιχεί
ρηση και βιομηχανική δραστηριότητα. Το
άμεσο κύριο επακόλουθο θα είναι η αύξη
ση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών
προϊόντων και επομένως η σημαντική βελ
τίωση της κυπριακής οικονομίας.
Η κυπριακή βιομηχανία ανέκαθεν έπασχε
από σοβαρή έλλειψη πρώτων υλών, απαραί
τητη προϋπόθεση για ανάπτυξη βιομηχανιών
που να μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στη
διεθνή αγορά. Γι' αυτό το λόγο η ανάπτυξη της

ας και θερμότητας. Ο ρόλος αυτός είναι η με
τατροπή του σε ένα μεγάλο αριθμό σημα
ντικών χημικών ενώσεων οι οποίες χρησι
μοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγω
γή πέραν του 90% των ειδών καθημερινής
χρήσης του ανθρώπου μιας δυτικού τύπου
καταναλωτικής κοινωνίας. Η χημική βιομη
χανία επηρεάζει σήμερα σε μεγάλο βαθμό
την πρόσβαση μας σε ασφαλές από άποψη
υγείας νερό, τροφή, χώρους διαμονής, είδη
ένδυσης, ιατρική φροντίδα, τεχνολογία ηλε
κτρονικών υπολογιστών και μέσα μεταφο
ράς σε σχέση με τον σύγχρονο τρόπο ζωής
μας. Επίσης να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο
επίπεδο η χημική βιομηχανία χρησιμοποιεί
σήμερα πέραν του 30% της παγκόσμιας κα

^¦Η σύνθεση αμμωνίας και παραγώγων
της (π.χ., νιτρικό οξύ, νιτρικό αμμώνιο κ.ά.)
για την παραγωγή λιπασμάτων (400 εκατ.
τόνοι για την παγκόσμια γεωργία) όπου το
5% της κατανάλωσης φυσικού αερίου πα
γκοσμίωςχρησιμοποιείται στοντομέα αυτό.

^¦Η παραγωγή μεθανόλης, ενός σημα
ντικού διαλύτη και πρώτης ύλης για την πα
ραγωγή ενός μεγάλου αριθμού οργανικών
ενώσεωντηςχημικής βιομηχανίας (π.χ. οξει
κό οξύ, μπογιές, συνθετική βενζίνη, ΜΤΒΕ
το πλέον χρησιμοποιούμενο χημικό πρό
σθετο στη βενζίνη για αύξηση του αριθμού
οκτανίων μονωτικά υλικά, βιομηχανία επί
πλων).

^¦Η παραγωγή αιθυλενίου (>100 εκατ.
τονοι/ετος παγκοσμίως, 140 δισ. ευρώ αγο
ρά), χημική ένωση με τον μεγαλύτερο όγκο
παραγωγής για τη χημική βιομηχανία, όπου
πέραντου70%αυτήςχρησιμοποιείταιστην
παραγωγή πολυαιθυλενίου (πλαστικά) και
πολυβινυχλωριδίου (PVC), και γύρω στο 10%
για τηνπαραγωγήαιθυλενογλυκόλης (αντι
ψυκτικό στα αυτοκίνητα), μέρος της οποί
ας χρησιμοποιείται για την παραγωγή πο
λυεστέρων (π.χ. υφάσματα).

^Η παραγωγή προπυλενίου (σκληρά
πλαστικά μέσω πολυπροπυλενίου), όπου
μέσω αυτού παράγεται προπυλενογλυκόλη
(π.χ., τρόφιμα, φαρμακευτικά και καλλυντι
κά είδη) και φαινόλη (π.χ., εποξειδικές ρη
τίνες).

^Η παραγωγή βουτανίου, βουτυλενίου

τανάλωσης φυσικού αερίου ως πηγή ενερ και βουταδιενίου, όπου μέσω αυτών παρά
γείας (καύση, παραγωγή θερμότητας) και γονται πολυεστερικές ρητίνες, ΜΤΒΕ, ελα
στικά αυτοκινήτων και νάιλον.
ως πρώτη ύλη για την παραγωγή χημικών
^•Η παραγωγή βενζολίου, τολουολίου
προϊόντων.
και
ξυλένιου, όπου μέσω αυτώνπαράγονται
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα παρα
διάφορες
συνθετικές πλαστικές ίνες, απορ
γωγής χημικών προϊόντων μεγάλης σημα
σίας και οικονομικής αξίας από το Φυσικό ρυπαντικά και εκρηκτικά.
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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 25/03/2012

Μετατροπή σε υγρά καύσιμα και
αΕιοηοίηση για παραγωγή υδρογόνου
Ένας επίσης καινούργιος αναδυόμενος τεχνολογικός τομέας ο οποίος έχει ως βάση το
φυσικό αέριο είναι η μετατροπή του σε υγρά καύσιμα (Gas to Liquid Fuels, GIF) με μη
δενικές εκπομπές βλαβερών αερίων (απουσία θείου) και βαρέων μετάλλων σε σχέση
μετο φυσικό πετρέλαιο. Το θέμα αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον αρκεί να αναλογιστεί
κανείς ότι το κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου είναι περίπου τέσσερις φορές με
γαλύτερο από αυτό του αργού πετρελαίου, ειδικότερα σε περιοχές όπου το φυσικό αέ
ριο βρίσκεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από το σημείο χρήσης του. Η εταιρεία Shell
λειτούργησε ήδη πολύ πρόσφατα (2011) στο Κατάρ το μεγαλύτερο εργοστάσιο μετα
τροπής φυσικού αερίου σε diesel. θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί εδώ το γεγο
νός ότι πέραν του 50% της παραγωγής υδρογόνου παγκοσμίως χρησιμοποιεί το φυσι
κό αέριο ως πρώτη ύλη. Το υδρογόνο άρχισε σιγάσιγά να αναδεικνύεται ως ένας μελ
λοντικός ενεργειακός φορέας που θα έχει σημαντικό μερίδιο στο ενεργειακό ισοζύγιο,
όπου η καύση του μέσω νέων τεχνολογιών (κελία καυσίμου) παράγει μηδενικές εκπο
μπές βλαβερών αερίων (οξείδια αζώτου) και στερεών σωματιδίων σε σχέση με οποιο
δήποτε άλλο συμβατικό καύσιμο (άνθρακας, πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο).
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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 25/03/2012

Η ανάπτυΕη

χημικής βιομηχανίας
ΜΕ ΒΑΣΗ τα όσα έχουν αναφερθεί αίαςόχψόνο στον κλάδοτηςΧημείας
στην προηγούμενη ενότητα, η εξό και Χημικής Μηχανικής, αλλά και σε
ρυξη και μεταφορά φυσικού αερίου πολλούς άλλους κλάδους της Μηχα
σε λίγα χρόνια από την ΑΟΖ της Κυ νικήςκαιτων Οικονομικών Επιστημών
πριακήςΔημοκρατίαςστοέδαφόςτης και Διοίκησης. Η λειτουργία ενόςχη
αναδεικνύεται ως μια πολύ σημαντι μικού εργοστασίου απαιτεί τη σημα
κή πρόκληση για τον επανασχεδιασμό ντική υποστήριξη Μηχανολόγων, Ηλε
της κυπριακής χημικής βιομηχανικής κτρολόγων, Μηχανικών Υπολογιστών
δραστηριότητας με σημαντικά οφέλη και Μηχανικών Περιβάλλοντος από
για πολλούς τομείς της κυπριακής οι τον κλάδο της Μηχανικής,
κονομίας. Τα οφέλη αυτά θα είναιτε θα πρέπει να ειπωθεί ότι σήμερα
ράστια και μπορούννα διαφοροποιή οιδιεργασίεςπαραγωγήςχημικώνπροϊ
σουν και να ισχυροποιήσουν σήμα όντων υπόκεινται σε συνεχόμενες βελ
ντικά την κυπριακή οικονομία: τιώσεις, τόσο στην καθ' αυτό χημεία

^Διαφοροποίηση, εμβάθυνση και που τις διέπει (π.χ. καταλυτικές διερ
διεύρυνση της κυ γασίες οι οποίες διέ
πριακης οικονομίας πουνπέραντου 85%

με ισχυρό χημικό Θα δημιουργήσει ένα του συνόλου τωνπα
βιομηχανικό τομέα, μεγάλο αριθμό νέων ραγόμενωνχημικών
πρωτεύουσας ση θέσεων εργασίας 0X1 προϊόντων), όσο και
μασίας, με διεθνή μόνο OIOV κλάδο της mm μηχανολογικό

παρουσία. Η οικονο Χημείας και Χημικής εξοπλισμό που χρη

μία αποκτά έτσι μια Μηχανικής, αλλά KOI σιμοποιείται. Επομέ

νέακα, σοβαρή διά σε πολλούς αλλους κλα νως, προσφέρονται
στάση που θα την _ Μηχανικnc και για μια πολυ μεγαλη

εμπλουτίσει και ισχύ <>ους της Μηχανικής και καιαημαντικηερευ.

ροποιήσει, με πολύ των Οικονομικών Em vmKn%amn^n.
ευεργετική επίδρα σ™μων και Διοίκησης

τα καθίσταται επο

σησεόλουςτουςάλ μένως σημαντική
λους τομείς, περί πρόκληση για τους
λαμβανομένου του τομέα Υπηρεσιών. Κύπριουςνέουςεπιστήμονεςκατόχους
Ταυτόχρονα, η οικονομία θα παύσει μεταπτυχιακών τίτλων (MSc και PhD)
να είναι απόλυτα εξαρτώμενη του το στουςτομείςτηςΧημείας και Μηχανι
μέα Υπηρεσιών. κής η εμπλοκή τους στη δραστηριό

^Πολλαπλασιαστής αξίας ένα τητα αυτή αφήνοντας πίσω τους την
ντι της απλής πώλησης του φυσικού ανεργία και τον έντονο προβληματι
αερίου σε ξένες αγορές, με σημαντι σμό για το ποιο είναι το επαγγελματι
κή προστιθέμενη αξία, πράγμα που κότους μέλλον στην Κύπροτου αύριο,
θα βοηθήσει ιδιαίτερα την κυπριακή Ωςλαμπρό παράδειγμα μπορεί να θε
οικονομία. ωρηθείτο νορβηγικό μοντέλο, όπου η

^¦Δυναμική είσοδος στην ευρω εύρεση και εκμετάλλευση φυσικού
παϊκή και διεθνή αγορά ως σημαντι αερίου στη Βόρεια θάλασσα δημι
κός εξαγωγέας χημικών προϊόντων, ούργησε μικρότερα ή μεγαλύτερα
σε κλίμακα πρωτόγνωρη για τα κυ ερευνητικά κέντρα. Ως παράδειγμα
πριακά δεδομένα. αναφέρεται το μεγαλύτερο σήμερα

^Εργοδότηση ενός μεγάλου αριθ στη Σκανδιναβία ανεξάρτητο Ερευνη
μού υψηλού μορφωτικού επιπέδου τικό Κέντρο Τεχνολογίας Φυσικού Αε
επιστημονικού προσωπικού (κάτο ρίου,5ΙΝΤΕΡ,τοοποίοασχολείταιαπο
χοι MSc και PhD). κλειστικά με την παραγωγή γνώσης
^¦Τεράστια τεχνολογική αναβάθ καιτεχνολογίαςμεστόχοτηναξιοποί
μιση σε νέους τομείς και νέες, μέγα ηση του νορβηγικού φυσικού αερίου
λες δυνατότητες τόσο στην εκπαί με έναντρόπο αποδοτικό, φιλικό προς
δευση όσο και στην έρευνα και ανά το περιβάλλον και οικονομικά προ
πτυξη. σοδοφόρογιατονλαότης Νορβηγίας.
Τονίζουμε πως είναι περισσότερο Το Κέντρο αυτό κατέχει σήμερα τα σκή
από ξεκάθαρο ότι η ανάπτυξη χημι πτρατηςτεχνολογίαςυγροποιημένου
κής βιομηχανίας στην Κύπρο με βάση φυσικού αερίου (LNG) και απασχολεί
το Φυσικό Αέριο θα δημιουργήσει ένα πέραντων 2.100 ατόμων (ερευνητικό
μεγάλο αριθμό νέων θέσεων έργα και άλλο προσωπικό).
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Φυσικό αέριο: Η άλλη προοπτική αΗιοποίησης
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 33

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τα τεραστία οφέλη για την κυ
πριακή οικονομία από την αξιοποίηση του φυσικού
αερίου ως πρώτη ύλη για την ανάπτυξη της χημι
κής βιομηχανίας του τόπου, όπως έχουν αναλυθεί
πιο πάνω, πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να ληφθούν
άμεσα οι δέουσες αποφάσεις από την τωρινή και
επόμενη κυβέρνηση καινά χαρα
χθεί η κατάλληλη στρατηγική για
επίτευξη του βασικού αυτού στό
χου.

^Χρειάζεται, ως πρώτο βήμα, η
λήψη και εξαγγελία πολιτικής από
φασης στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, η οποία να
διατυπώνει με σαφήνεια τη θέση ότι βασικός στό
χος για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου θα εί
ναι, παράλληλα με τη χρήση ως ενεργειακό καύ
σιμο, η χρήση του ως πρώτη ύλη για την ανάπτυξη
διεθνούς εμβέλειαςχημικών βιομηχανιών στοντό
πο μας. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα,
αντίθετα απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά από
πλευράς της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύ
θυνση. Η αναγκαιότητα διατύπωσης ξεκάθαρης,
δεσμευτικής πολιτικής απόφασης προς αυτή την
κατεύθυνση είναι έκτων ων ουκ άνευ.

^Η ανάπτυξη των χημικών βιομηχανιών προϋ
ποθέτει κατάλληλο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.
Το πλαίσιο αυτό να χαρακτηρίζεται από πλήρη δια
φάνεια και να διασφαλίζει τα
συμφέροντα του τόπου, με σαφείς
νομοθετικές ρυθμίσεις για τη λει
τουργία των βιομηχανιών καθώς
και την προστασία του περιβάλ
λοντος και της υγείας των πολιτών.

^+1 αρμοδιότητα και ευθύνη διαχείρισηςτου όλου
εγχειρήματος να ανατεθεί σε νεοσύστατο εθνικό
φορέα, ο οποίος να λογοδοτεί στην κυ βέρνηση, τη
Βουλή και το λαό, και θα πρέπει να διαθέτει τη δυ
νατότητα άριστης τεχνοοικονομικής διαχείρισης,
με κατάλληλη στελέχωση, ευελιξία στη λήψη απο
φάσεων και να είναι μακράντων γραναζιών και της

ων σε τόσο σοβαρά παραγωγικά έργα, θα πρέπει

να προηγηθούν ανοικτές διαβουλεύσεις μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων, έτσι ώστε να είναι καλά
στοχευμένα και με πλήρη διαφάνεια.

^¦Μερικά βασικά μέτρα θα ήταν η δέσμευση ικα
νών ποσοτήτων φυσικού αερίου για εγγυημένη,
απρόσκοπτη, μακροχρόνια τροφοδοσία με φυσι
κό αέριο των βιομηχανιών, καθορισμός συγκεκρι

μένων βιομηχανικών περιοχών με την αναγκαία
υποδομή, περιλαμβανομένων αγωγών μεταφοράς
του φυσικού αερίου, φορολογικά κίνητρα για τις
νέες επενδύσεις, καθώς και άλλα κίνητρα για γρή
γορη και αποτελεσματική επίτευξη του στόχου.
Επιβάλλεται όπως η διαχεί
ριση του όλου θέματος γίνει
με μοναδικό κριτήριο το εθνι
κό συμφέρον, με αξιοποίηση
όσωνέχουντιςαναγκαίεςγνώ
σεις καιτην ικανότητα να προ
σφέρουν, αλλά και το όραμα
για υλοποίηση ενός τέτοιου
εγχειρήματος, με πλήρη διαφάνεια και απολογι
σμό στον κυπριακό λαό για τα αποτελέσματα, για
να μη μείνει το όλο θέμα στις ελληνικές καλένδες.
Η οικονομία του τόπου μπορεί να αλλάξει δρα
στικά προςτο καλύτερο, προσφέροντας ευημερία
στους κατοίκους της. Η πρόκληση είναι πολύ με
γάλη και η Κύπρος μπορεί να πετύχει, αξιοποιώντας
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νεο, πολύ μεγά
λο φυσικό πλούτο που έχει ανακαλύψει προς όφε
λος τόσο της παρούσας γενιάς όσο, περισσότερο,
προς όφελος των παιδιών μας και των επόμενων
γενεών. Τώρα είναι η ώρα για λήψη των ορθών απο
φάσεων καθώς και των μέτρων για υλοποίηση του
στόχου. Το διακύβευμα είναι
πολύ μεγάλο, έχει τεράστιες
εθνικές διαστάσεις, και αφο
ρά το παρόν και το μέλλοντου
τόπου με καθοριστικό τρόπο.

νοοτροπίαςτηςκυβερνητικήςγραφειοκρατίας, κα
θώς και των κομματικών μηχανισμών. Η λειτουρ
γία του φορέα αυτού επιβάλλεται όπως νομοθετι
κά ρυθμισθεί να γίνεται σε συνθήκες πλήρους δια
φάνειας, να είναι αποδοτικός και να ελέγχεται ανά
λογα με τα αποτελέσματα του.

*Ο δρ Άγγελος Ευσταθίου είναι
καθηγητής Καταλυτικής
Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Χημείας
και αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Θετικών
και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου
Κύπρου
Ό κ. Πέτρος Βραχίμης είναι χημικός μηχανικός ΕΜΠ,
ΜΒΑ Πανεπιστήμιο Sheffield και γενικός διευθυντής

^Τέλος, χρειάζεται να μελετηθούν και ανακοι

των Δασικών Βιομηχανικών Κύπρου Δημόσια Ατδ

¦

νωθούν τέτοια μέτρα/κίνητρα που να προσελκύ
σουν επενδυτές ικανούς να διαθέσουντόσο τα απαι
τούμενα μεγάλα κεφάλαια όσο και την ειδική τε
χνογνωσία για τη γρήγορη και αποτελεσματική υλο
ποίηση του στόχου, δηλαδή την ανάπτυξη κατάλ
ληλων χημικών βιομηχανιών. Για να είναι αποτε
λεσματικά τα κίνητρα για προσέλκυση επενδύσε

Η αρμοδιότητα και ευθύνη
διαχείρισης του όλου
εγχειρήματος να ανατεθεί σε
νεοσύστατο εθνικό φορέα
Επιβάλλεται η χάραΕη
κατάλληλης στρατηγικής
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