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Πρώτη παράδοση αμερικανικού σχιστολιθικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έχει προκαλέσει η παρθενική παράδοση σχιστολιθικού αερίου από 

τις ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είναι προ της επιτυχούς ολοκλήρωσης της, καθώς το 

πλοίο που μεταφέρει 27.500 κ.μ  αιθανίου παραμένει αγκυροβολημένο  στην περιοχή Firth of 

Forth της Σκωτίας. To σχιστολιθικό αέριο προορίζεται για το εργοστάσιο πετροχημικών της Ineos 

στο Grangemouth.  

Το Grangemouth είναι το μοναδικό διυλιστήριο αργού πετρελαίου της Σκωτίας και 

παράγει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη Σκωτία, συνεισφέροντας 

περίπου το 3% του ΑΕΠ της. Σύμφωνα με την εταιρεία το σχιστολιθικό αέριο θα διασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα του εργοστασίου και των θέσεων εργασίας (1.300 άτομα), υποστηρίζοντας ότι με τα 

φθίνοντα αποθέματα αιθανίου της Βόρειας Θάλασσας, οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ είναι ο μόνος 

αποδοτικός τρόπος για να διατηρήσουν την παραγωγή ολεφινών και πολυμερών στο τοπικό 

εργοστάσιο. Επίσης, θα μεταμορφώσει την οικονομία του Grangemouth, καθώς η εταιρεία θεωρεί 

ότι η δημιουργία hub στην περιοχή μπορεί να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε άλλες 

τοπικές εταιρείες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία INEOS  έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες  με μεγάλες 

εταιρείες όπως η Exxon Mobil και η Shell,  ενώ ανταγωνιστές της όπως η σαουδαραβική χημική 

εταιρεία SABIC έχει ήδη προβεί σε παραγγελία σχιστολιθικού αερίου για το εργοστάσιο 

πετροχημικών στο Teeside. Αναλυτές εκτιμούν ότι η χρησιμοποίηση σχιστολιθικού αερίου θα 

αποτελέσει ανάσα για τη εγχώρια χημική βιομηχανία, ενισχύοντας την παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητά της και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.  

Σύμφωνα με τα εδώ δημοσιεύματα, λιμάνια στη Νορβηγία, την Πορτογαλία και την 

Ισπανία έχουν ήδη παραλάβει φορτία σχιστολιθικού φυσικού αερίου, μετά την άρση της 

απαγόρευσης για την εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ. 

Ωστόσο, η επικείμενη άφιξή του έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ  πολιτικών  

και περιβαλλοντικών οργανώσεων  για τυχόν κινδύνους  που μπορούν να προκληθούν στο 

περιβάλλον. Οι γεωτρήσεις για φυσικό αέριο από σχιστόλιθο, που βρίσκονται σε διερευνητικό 

στάδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλούν αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, παρά τη γενικά 

θετική στάση της παρούσας βρετανικής κυβέρνησης. Αντίθετα, η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει 

αναστείλει την υδραυλική ρωγμάτωση (fracking) στη Σκωτία, όσο διεξάγεται μελέτη σχετικά με 

τις επιπτώσεις, ενώ οι Εργατικοί έχουν δηλώσει ότι θα απαγορευτεί το fracking σε όλο το ΗΒ, όταν 

σχηματίσουν κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα μέλος της τοπικής σκωτικής 

κυβέρνησης δεν ήταν διαθέσιμο να παραστεί στην άφιξη του δεξαμενοπλοίου. 

  


