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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆ιττή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στον µεταλλευτικό τοµέα την χρονιά που πέρασε .
Ανάπτυξη στο εξωτερικό ύφεση στο εσωτερικό. Ειδικά στον Ελληνικό χώρο η κατάσταση
χειροτέρευσε ακόµη περισσότερο από ότι ,το 2009.
Αυτό ανέφερε µεταξύ άλλων µιλώντας στην Γενική συνέλευση του Συνδέσµου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Σωκράτης Μπαλτζής.
«∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το 2010 αποτελεί µία πολύ σηµαντική, αρνητική χρονιά στην ιστορία
της χώρας. Τα χρόνια προβλήµατα και οι πάσης φύσεως παθογένειες οδήγησαν την Ελλάδα στα
όρια της χρεοκοπίας. Από την περσινή άνοιξη, που η χώρα εντάχθηκε στο µηχανισµό διάσωσης,
βρισκόµαστε σε µία φάση διαρκών ανατροπών. Και ενώ επιχειρούνται ορισµένες βαθιές τοµές,
που αποσκοπούν να διορθωθούν συστηµατικές παθογένειες, τα αναγκαστικά µέτρα που
ελήφθησαν για να τιθασευτούν τα τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος,
οδήγησαν την οικονοµία σε βαθιά ύφεση, ανέφερε ο κ Μπαλτζής..
«Η ύφεση του 2010, που ξεκίνησε το 2009 και συνεχίζεται και φέτος, αφήνει ήδη βαθιά σηµάδια
µείωσης της ενεργούς ζήτησης, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, και δηµιουργεί κλίµα
απαισιοδοξίας. Μία απαισιοδοξία που ενισχύεται από τα σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης και
ρευστότητας της οικονοµίας, και απουσία συνθηκών δηµιουργίας επενδύσεων και ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή και γενικά η παγκόσµια οικονοµία επιτάχυνε τους ρυθµούς
ανάπτυξής της σε σχέση µε το σχετικά χαµηλότερο ποσοστό του 2009. Η επιτάχυνση του
παγκόσµιου ρυθµού ανάπτυξης είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης σε α’
ύλες και τη βελτίωση των τιµών τους.
Ο συνδυασµός των ανωτέρω δύο συνθηκών, ύφεση στο εσωτερικό, ανάπτυξη στις αγορές
εξωτερικού, είχε σαν αποτέλεσµα οι εξαγωγικές δραστηριότητες των εταιρειών-µελών του
Συνδέσµου µας, σε α’ ύλες και µεταλλεύµατα να παρουσιάσουν σηµαντική αύξηση, επιστρέφοντας
στα προ της διεθνούς κρίσης του φθινοπώρου του 2008 επίπεδα, ενώ οι δραστηριότητες που
απευθύνονται στην εγχώρια αγορά, να εµφανίσουν πολύ σηµαντική κάµψη.
Οι προοπτικές για το 2011, δε φαίνεται να αλλάζουν σε σχέση µε τις συνθήκες του 2010. Η διεθνής
ζήτηση για µεταλλεύµατα και µέταλλα συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα, ενώ η κρίση στην
εγχώρια αγορά βαθαίνει περισσότερο. Η ύφεση στην εγχώρια αγορά έχει πλήξει την οικοδοµική
δραστηριότητα σε πολύ σηµαντικό βαθµό. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εκτιµήσεις η οικοδοµική
δραστηριότητα το 2010 παρουσίασε πτώση της τάξης του 25% έναντι του 2009, ενώ αντίστοιχη
ήταν και η πτώση του 2009 έναντι του 2008.
Το σύνολο των εταιρειών-µελών του Σ.Μ.Ε., µε επιτυχείς κινήσεις από το τέλος του 2008,
κατόρθωσε να προσαρµοσθεί στα εκάστοτε νέα δεδοµένα, ανόδου ή καθόδου της διεθνούς
ή εγχώριας αγοράς. Η προσαρµοστικότητα των επιχειρήσεων και η αύξηση της εξαγωγικής
τους δραστηριότητας µόλις οι διεθνείς αγορές ανέκαµψαν, αποδεικνύει τον δυναµισµό του
Κλάδου, ο οποίος µπορεί να αποδειχθεί µοχλός ανάπτυξης της ίδιας της Ελληνικής
Οικονοµίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.

«Τρεις είναι οι βασικές προϋποθέσεις που µπορούν να ενδυναµώσουν τον Κλάδο µας και να τον
καταστήσουν µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας, αύξησης της απασχόλησης, και δηµιουργίας νέων
ευκαιριών για την επιχειρηµατική δράση, τοπική ευηµερία και δηµιουργία:
Πρώτη προϋπόθεση, η χάραξη από την Πολιτεία µεταλλευτικής πολιτικής που να λαµβάνει υπόψη
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, τις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών και να λειτουργεί
σε συµφωνία µε το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
∆εύτερη προϋπόθεση, η δηµιουργία ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου µε σαφείς,
αντιγραφειοκρατικούς κανόνες, που να δίνει σύντοµες απαντήσεις, να µην καθυστερεί αποφάσεις,
να είναι αυστηρό µεν αλλά µε κοινούς κανόνες προς όλους και να διαθέτει ένα σύγχρονο ελεγκτικό
µηχανισµό.
Τέλος, είναι ανάγκη όλοι, Πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, επιστηµονικοί και
πανεπιστηµιακοί φορείς, εργαζόµενοι, µη κυβερνητικές οργανώσεις να τοποθετηθούν δηµόσια
στην κοινωνία, χωρίς δογµατισµούς, ώστε να την πείσουν ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
της χώρας θα λειτουργήσει και υπέρ αυτής» επισήµανε ο κ Μπαλτζής.
Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη του, ο Σ.Μ.Ε. κατά τη χρονιά που πέρασε, εργάσθηκε προς την
κατεύθυνση της προβολής των θέσεων αυτών. Σε κάθε περίπτωση που ετέθησαν θέµατα σε
δηµόσια διαβούλευση (νόµος περί βιοποικιλότητας, επέκταση ζωνών ΖΕΠ, κλπ), διατύπωσε τις
θέσεις του, προτείνοντας σηµεία προς βελτίωση και σηµεία προς αποφυγή. Παράλληλα, πήρε
σειρά πρωτοβουλιών ώστε να εξειδικευθεί στη χώρα µας το Raw Materials Initiative, να
δηµιουργηθούν θέσεις για Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική, να αναµορφωθεί ο ΚΜΛΕ ώστε να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, κλπ.
Ενεργός ήταν και η συµµετοχή του Συνδέσµου µας στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις στον χώρο µας,
συµµετέχοντας και στη διαµόρφωσή τους σε Οµάδες Εργασίας.
Το 2011 και τα χρόνια που ακολουθούν µπορεί να αναµένονται δύσκολα για τον τόπο µας,
όµως οι Επιχειρήσεις-µέλη του Συνδέσµου µας και ο Σ.Μ.Ε. ο ίδιος ως όργανο, µπορούν να
συµβάλλουν µέσα από ένα εποικοδοµητικό διάλογο στο να γίνει η κρίση ευκαιρία για
δράση, ανάκαµψη, συνοχή και ευηµερία κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.

Με την παράκληση για δηµοσίευση ή µετάδοση

