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Οικονομική ύφεση

Συνολικό παραγωγικό δυναμικό (εκατ. τν.)

Το παραγωγικό δυναμικό της Ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας είναι 6
φορές μεγαλύτερο από τη σημερινή εγχώρια ζήτηση
Παραγωγικό δυναμικό και πωλήσεις (εκ. τν.) της Ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας*
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*Το παραγωγικό δυναμικό θεωρείται ίσο με τις πωλήσεις του έτους ακμής (2006)

Η ζήτηση εσωτερικού
θα μπορούσε να
καλυφθεί από μόνο ένα
ελληνικό εργοστάσιο!

Το τσιμέντο χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των
ανθρώπινων αναγκών σε…
¾ Σπίτια
¾ Γραφεία
¾ Αθλητικές υποδομές
¾ Σχολεία και πανεπιστήμια
¾ Έργα μεταφορών
¾ Ενεργειακές υποδομές
¾ Εγκαταστάσεις νερού
¾ Εγκαταστάσεις βιολογικών
καθαρισμών
Το σκυρόδεμα είναι το δεύτερο
χρησιμοποιούμενο υλικό στο
κόσμο μετά το νερό!

Το τσιμέντο παράγεται σε 316 ? εργοστάσια στην Ευρώπη (ΕΕ-27)
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Η παραγωγή του τσιμέντου συνεισφέρει σημαντικά στην
ευρωπαϊκή οικονομία

Η συνεχής αυστηροποίηση της νομοθεσίας περιβάλλοντος μονομερώς από την
Ε.Ε. επιφέρει μείωση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής
συγκριτικά με χώρες εκτός ΕΕ
Αριθμός περιβαλλοντικών νομοθετημάτων στην Ε.Ε.
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Πηγή: CEMBUREAU

Kyoto protocol: Βασικός μηχανισμός της διεθνούς κοινότητας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

• Διαφορετικοί στόχοι ανά περιοχή
• Συστήματα μείωσης εκπομπών GHG σε ΕΕ,
Ινδία και Ν.Ζηλανδία ενώ αναπτύσσονται και σε
Αυστραλία, Quebec‐Καναδά, N.Κορέα και
Καλιφόρνια‐ΗΠΑ.
• Επέκταση 2ης περιόδου έως το 2020 (Doha 2012) 7
ενώ αποχώρησαν Ρωσία Ιαπωνία Καναδάς

Μετάβαση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων CO2 στη
3η φάση εν μέσω ύφεσης
Περίσσεια δικαιωμάτων (Μtn CO2)

Πρόταση αναθεώρησης του EU-ETS
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¾ I. `Αμεσα μέτρα: “Backloading” ή
μεταφορά 900 Mtn CO2 από τα έτη
2013-2015 στα έτη 2019-2020
¾ II. Δομικές αλλαγές:
¾ Αύξηση στόχου μείωσης των
GHG από το 20 στο 30%
¾ Οριστική απόσυρση
δικαιωμάτων
¾ Αύξηση του συντελεστή
γραμμικής μείωσης από το
1.74 σε 3.9%
¾ Τράπεζα άνθρακα για τη
ρύθμιση της τιμής των
δικαιωμάτων
Ήδη στη 3η φάση χωρίς να
γνωρίζουμε τα δικαιώματα
εκπομπών!
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Κινδυνεύει να χαθεί το σύνολο της ελληνικής παραγωγής τσιμέντου από
την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω CO2

Πηγή: BCG

Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί συλλογικές δράσεις σε παγκόσμιο
επίπεδο, ώστε η καινοτομία και η ανθρώπινη δημιουργικότητα να επικεντρωθούν
στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων χωρίς στρεβλώσεις στην αγορά
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Τα Ελληνικά Εργοστάσια έχουν το υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας απ΄όλα τα
Εργοστάσια του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με προοπτική περαιτέρω αύξησης της

Κόστος : Eυρώ/ΜWh
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Αντιστάθμιση της
? ? επιβάρυνσης της
ηλεκτρικής ενέργειας
λόγω CO2:
η τσιμεντοβιομηχανία
δεν κατετάγη στους
επιλέξιμους κλάδους των
κατευθυντήριων οδηγιών
παρότι η ελληνική
τσιμεντοβιομηχανία
υπερκαλύπτει τα
κριτήρια:
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(συμπ. Επιδότηση)

0
ΤουρκίαΑίγυπτοςΚόσσοβο Σερβία

ΗΠΑ

Αλβανία ΠΓΔΜ ΒουλγαρίαΕλλάδα Ελλάδα *Ελλάδα **
Ελλάδα ***

 Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
Κόστος ΔΕΗ

9Ένταση συναλλαγών:
13% (όριο 10%) και
9 επιβάρυνση κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας
από CO2: 8% του GVA
(όριο 5%)

* Απολογιστικά 2011 ** Με προτεινόμενες αυξήσεις 2012 *** Με εξέλιξη CO2 από 2013 και μετά

Η ΕΕ δεν έλαβε υπόψη τη γεωγραφική διαφοροποίηση των κρατών

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ο TITANAΣ έχει ενσωματώσει τις
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική του στρατηγική
ως ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη

25 μεγάλες βιομηχανίες τσιμέντου,
παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες,
30% της παγκόσμιας παραγωγής τα 2/3 εκτός Κίνας
με σκοπό τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
Co-chairs 2012-2013:
Holcim, Titan, Votorantim
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Νέα πρόταση πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής σε κλαδικό επίπεδο (Sectoral Market Mechanism)
¾ Απαιτεί συντονισμένες ενέργειες ενός κλάδου σε συνεργασία με το

κράτος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη μείωση των εκπομπών GHG. Οι
ενέργειες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται:
9 σε διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη κοινά αποδεκτής βάσης
δεδομένων,
9 προδιαγραφές παρακολούθησης και επαλήθευσης των εκπομπών,
9 αναγνώριση ενός οδικού χάρτη τεχνολογιών και
9 ανάπτυξη εθνικών σχεδίων μείωσης των εκπομπών (nationally
appropriate mitigation actions - NAMAs) σε επίπεδο χώρας ή
περιφέρειας.

¾ Διαφοροποίηση από κλάδο σε κλάδο λαμβάνοντας υπόψη τα

χαρακτηριστικά της αγοράς, τις διαθέσιμες τεχνολογίες, τη γεωγραφική
διαφοροποίηση και τις προτεραιότητες κάθε χώρας.
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“Getting the Numbers Right” (GNR): Διαρκής προσπάθεια για
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2
“Getting the Numbers
Right” (GNR)
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Θερμική
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κλιβάνων

MJ/tn Cli

4.267

3.658

3.586

3.583

‐16%

Δευτερογενή
καύσιμα

(% thermal
substitution)

2
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14,2

610%

Clinker/cement

%

83,0

76,1

75,6

75,3

‐9%

¾ 930 εργοστάσια

¾ 827 M tn cement (30% της παγκόσμιας παραγωγής)
¾ 79% των δεδομένων επαληθευμένα από φορείς πιστοποίησης

Οδικός χάρτης τσιμεντοβιομηχανίας, CSI - IEA

-34%

1.
2.
3.
4.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Υποκατάσταση του κλίνκερ στο τσιμέντο
Δέσμευση του CO2
Υποκατάσταση των συμβατικών από δευτερογενή καύσιμα
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…η αξιοποίηση αποβλήτων στη τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί μοναδική
βιώσιμη λύση που συγχρόνως δίνει λύση στο πρόβλημα της
διαχείρισης των αποβλήτων της κοινωνίας
Εναλλακτικά
καύσιμα

απόβλητα

τσιμέντο

σκυρόδεμα

Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια τόνοι επεξεργασμένων αποβλήτων
αξιοποιούνται στη τσιμεντοβιομηχανία

ΕU average 28% in 2009

►Αξιόπιστη λύση από το 1970
►Τα εναλλακτικά καύσιμα προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία αποβλήτων
►To 2009 στην Ε.Ε. αξιοποιήθηκαν ενεργειακά 6.0 εκ τν στη παραγωγή τσιμέντου
►Εξοικονόμηση ~ 3.5 εκ τν ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα

Δευτερογενή Καύσιμα που αξιοποιούνται
στην ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ - Ελλάδα

Το 2012 αξιοποιήθηκαν 48.000τν αποβλήτων
και εξοικονομήθηκαν 53.000 τν CO2
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2001: Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων
2002: Ιλύς διυλιστηρίων/πριονίδι
2008: Αποξηραμένη Ιλύς Βιολογικού Καθαρισμού
2011: Γεωργικά απόβλητα π.χ. ορυζοφλοιός
2012: Δευτερογενές καύσιμο (RDF) από ανακύκλωση
συσκευασιών
69

Η αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία
αποτελεί λύση βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας

Βιώσιμη ανάπτυξη...η φυσική μας πορεία

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα:
http://www.titan.gr/
www.wbcsdcement.org

«Βιώσιμη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας
γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών
να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες»
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H δέσμευση CO2 (Oxyfuel) βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο





Απαίτηση για μεγάλα κεφάλαια επένδυσης
Μεγάλη απαίτηση ενέργειας για τη λειτουργία του CCS
Μεταφορά όχι οικονομικά εφικτή
Αποθήκευση όχι πάντα εφικτή για τεχνικούς λόγους αλλά και αποδοχής από
τις τοπικές κοινωνίες

Στροφή έρευνας προς το CCR (Carbon Capture & Reuse) όπως
σύνθεση καυσίμων από CO2 (methanol synthesis)

European Cement Research Association
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Εναλλακτικά καύσιμα στη
παραγωγική διαδικασία τσιμέντου
Εναλλακτικά καύσιμα

1)

Εξόρυξη και προετοιμασία α΄υλών

2)

Παραγωγή κλίνκερ με έψηση α΄υλών

3)

Παραγωγή τσιμέντου με άλεση κλίνκερ, γύψου και άλλων α΄υλών
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Η τσιμεντοβιομηχανία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης του
προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων της κοινωνίας μας

Η συναποτέφρωση στη
τσιμεντοβιομηχανία έχει αναγνωρισθεί
ως μέθοδος ανάκτησης ενέργειας (R1)
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες

Η ευρωπαϊκή παραγωγή τσιμέντου αποτελεί ένα μικρό μέρος
(7,6%) της παγκόσμιας παραγωγής

6

Περιεχόμενα

¾
¾
¾
¾

Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης
Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο
Μακροοικονομικό περιβάλλον
Κίνδυνοι για την ανταγωνιστικότητα της τσιμεντοβιομηχανίας
από τη μονομερή εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών
στην Ε.Ε.
¾ Διεθνής πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής
¾ Τεχνολογίες βιώσιμης ανάπτυξης
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Η ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία λειτουργεί σε ένα αυστηρό
νομοθετικό πλαίσιο
National
Legislation
Chemicals Regulations:
REACH
1997/2006/EC
Waste Categorization &
Listing
(EWL 2000/532)

Ν.4014/2011
αδειοδότηση
ΥΑ1958/2012
κατηγοριοποίηση

Transboundary air
pollution Directives
2008/50/EC

Control of Waste
Shipments
(SW 2006/1013)

Cement Plant
(Plant Picture)

Waste Framework
Directive
(2008/98/EC, Ν.4042/2012)
Landfilling of biodegradable
municipal waste

Industrial Emissions
Directive
(IED 2010/75)
Environmental
Liability arising from
Biodiversity, Ground
and Water Damage

(1999/31/EC)

KYOTO Protocol

Water quality
(WtFD 2000/60)

(2004/35/EC)

EU Emissions
Trading System
(EU-ETS)

Energy
Efficiency
Directive
2006/32/EC,
COM(2010)2020

Renewable
Energy Directive
(2009/28/EC)

