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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρνητικό το 2011 για τις Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις
Οµιλία του προέδρου του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
Κ Ελευθέριου Φαίδρου στην Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ
«Το 2011 απετέλεσε για τον τόπο µία αρνητική χρονιά που όµοιά της δύσκολα µπορεί κανείς να
βρει γυρίζοντας τον χρόνο αρκετές δεκαετίες πίσω. Η οικονοµία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση ενώ
έντονα δοκιµάζεται το πολιτικό σύστηµα και η κοινωνική συνοχή της χώρας. Σ’ ότι αφορά τον
κλάδο µας η βαθιά ύφεση έχει επηρεάσει τραγικά τις εταιρείες που παράγουν προϊόντα τα οποία
απευθύνονται στην εσωτερική αγορά (αδρανή, µάρµαρα, τσιµέντο, ένα τµήµα βιοµηχανικών
ορυκτών) ενώ τα προϊόντα που απευθύνονται στη διεθνή αγορά εµφάνισαν καλά αποτελέσµατα. Οι
εξαγωγές του κλάδου το 2011 είχαν µία καλή χρονιά, µε σχετικές αυξήσεις τιµών και ζήτησης
έναντι του 2010, κάτι το οποίο όµως αντιστράφηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους» ανέφερε στην
οµιλία του στην απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ο
πρόεδρος κ Ελ Φαίδρος.
«Παρά την καλή ζήτηση των προϊόντων του κλάδου οι εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιµετώπισαν
έντονα προβλήµατα ρευστότητας λόγω της κρίσης που επηρεάζει το τραπεζικό σύστηµα της
χώρας. Οι απαιτούµενες τραπεζιτικές εγγυήσεις για εµπορική εξαγωγική δραστηριότητα ήταν το
κυρίαρχο πρόβληµα γιατί οι εγγυήσεις ελληνικών τραπεζών δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές στο
εξωτερικό.
Αναφερόµενος στις προοπτικές για το 2012 σ’ ότι αφορά την ελληνική οικονοµία ,ο κ Φαίδρος
επισήµανε ότι δεν φαίνεται να αλλάζουν τις συνθήκες σε σχέση µε το 2011, όπως παρατεταµένη
βαθιά ύφεση, ανασφάλεια στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και όλα τα συναφή µε ότι
αυτά συνεπάγονται.
Σ’ ότι αφορά τις διεθνείς αγορές πρώτων υλών, λόγω της διαφαινόµενης ύφεσης στην Ε.Ε., της
συνεχιζόµενης κρίσης στις ΗΠΑ και την αποθέρµανση πολλών ταχύτατα αναπτυσσόµενων
οικονοµιών όπως π.χ. της Κίνας, οδηγεί σε συγκρατηµένες εκτιµήσεις για το 2012 και σε σχετική
αβεβαιότητα.
Οι εταιρείες µέλη του Συνδέσµου επιδεικνύουν αξιοθαύµαστη προσαρµοστικότητα στις
αβεβαιότητες των καιρών συνεχίζοντας το δηµιουργικό τους έργο, µε κατάλληλες οργανωτικές και
διοικητικές προσαρµογές και επαναπροσανατολισµούς στις αγορές των προϊόντων τους όπου
αυτό είναι δυνατόν.
«∆εν σταµατάµε να τονίζουµε προς σ’ όλους και ιδιαίτερα προς την πολιτική ηγεσία ότι είµαστε
ένας από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που διαθέτει δυναµική και ισχυρό µέλλον
και που µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό άξονα ανάπτυξης της χώρας και παράγοντα ουσιαστικού
ξεπεράσµατος της δεινής οικονοµικής κρίσης που τη µαστίζει είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του
ΣΜΕ.
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται µία συγκεκριµένη, στοχευµένη εθνική πολιτική αξιοποίησης του
ορυκτού πλούτου της χώρας η οποία µε τις εξειδικεύσεις της και την πολύπλευρη εφαρµογή της θα
δώσει τη δυνατότητα να ξεπεραστούν τα χρόνια προβλήµατα και οι αγκυλώσεις του κλάδου. Η
επιτυχία µιας τέτοιας εφαρµοζόµενης πολιτικής και όχι πολιτικής «στα χαρτιά» απαιτεί προπάντων

τη συστράτευση όλων, επιχειρήσεων, πολιτειακών αρχών, δηµόσιας διοίκησης, πανεπιστηµιακών
φορέων, ΜΚΟ και τοπικών κοινωνιών για αλλαγή νοοτροπιών, πρακτικών και µεθοδεύσεων ώστε
να αξιοποιηθεί ο ορυκτός πλούτος της χώρας, µε πλήρη σεβασµό στις αρχές της βιώσιµης
ανάπτυξης.
Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στα πλαίσια αυτά, τη χρονιά που πέρασε, εργάστηκε
έντονα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της απαιτούµενης εργασίας για την ανάδειξη
Εθνικής Πολιτικής Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών της Χώρας, µε την ουσιώδη συµβολή
του στην οµάδα εργασίας που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό από το ΥΠΕΚΑ όπου συµµετείχαν
και άλλοι φορείς εκτός από το ΣΜΕ όπως ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, ΙΓΜΕΜ και στελέχη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης όπως και µε συνεχείς συνεργασίες µε στελέχη του Υπουργείου για τη διαµόρφωση των
αντίστοιχων κειµένων.
Επίσης διατύπωσε τις θέσεις του προτείνοντας συγκεκριµένες βελτιώσεις σε επιµέρους σχέδια
νόµων όπως περί ∆ιατήρησης Βιοποικιλότητας (ψηφίστηκε ως Ν. 3937/2011), στις διατάξεις για
την παράταση αδειών εκµετάλλευσης και µισθώσεων λατοµείων που τέθηκαν εµβόλιµα στο Ν.
4001/2011, στο σχέδιο νόµου περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011), στην
κατηγοριοποίηση των έργων µε βάση το Ν. 4014 και στο σχέδιο Π.∆. για το χειρισµό και
συντήρηση µηχανηµάτων έργου. Τέλος κατέθεσε ολοκληρωµένες απόψεις στην προσπάθεια
αναµόρφωσης από το ΥΠΕΚΑ του παλαιού σχεδίου για την δηµιουργία ενιαίου νόµου για την
λατοµική δραστηριότητα.
Η πολιτική ηγεσία όπως και η αντίστοιχη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αποδέχθηκε πολλές από τις απόψεις
που κατατέθηκαν.
Τέλος έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για την προσέγγιση του θέµατος των σχέσεων εξορυκτικής
βιοµηχανίας µε τοπικές κοινωνίες, µε στόχο την δηµιουργία πλαισίου κοινών θέσεων και µεθόδων
ανάλυσης όλων των παραµέτρων που καθορίζουν τις σχέσεις αυτές.
Με την παράκληση για την δηµοσίευση ή µετάδοση

