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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το 2007 ήταν µια χρονιά σταθερής, συνολικά, ανάπτυξης για την ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία
και έντονης δραστηριοποίησης για το Σύνδεσµό Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και τις εταιρίες-µέλη
του.
Στις διεθνείς αγορές, η ζήτηση για ορυκτούς πόρους και µεταλλουργικά προϊόντα, όπως και οι τιµές
τους διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, όµως, υπήρξαν και σηµαντικές πιέσεις στο
κόστος, προερχόµενες από το διπλασιασµό των θαλασσίων ναύλων, τη συνεχή εξασθένιση του
δολαρίου έναντι του ευρώ, το αυξανόµενο κόστος ενέργειας και τις αυξηµένες τιµές πολλών
πρώτων υλών. Επίσης, η κάµψη στην εγχώρια αγορά των κατασκευών επηρέασε πτωτικά την
παραγωγή ορυκτών προϊόντων που τις τροφοδοτούν».
Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσµου κ. Ευθύµιος Βιδάλης κατά την γενική
συνέλευση των µελών που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΜΕ, και συνέχισε λέγοντας:
«Μέσα

σε

αυτό

το

επιχειρηµατικό

περιβάλλον,

οι

συνεχιζόµενοι

γραφειοκρατικοί

και

περιβαλλοντικοί περιορισµοί στην προσβασιµότητα σε ορυκτές πρώτες ύλες προβληµάτισαν και
συνεχίζουν να προβληµατίζουν τον κλάδο και να περιορίζουν τις προοπτικές του.
Η Ευρώπη έχει αντιληφθεί ότι το 70% της βιοµηχανίας της βασίζεται σε ορυκτές πρώτες ύλες και
ότι,

δεδοµένων

των

διεθνών

συνθηκών,

οι

ευρωπαϊκές

βιοµηχανίες

έχουν

ανάγκη

προβλεψιµότητας στη ροή πρώτων υλών για να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Για το σκοπό αυτό η
Γενική ∆ιεύθυνση για τις Επιχειρήσεις έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη διαµόρφωση ειδικής
Ευρωπαϊκής Πολιτικής µε κύριους στόχους την αύξηση της βιώσιµης προµήθειας πρώτων υλών
από εγχώριες ευρωπαϊκές πηγές, καθώς και τη διασφάλιση της βιώσιµης και διαφανούς
προµήθειας από τρίτες χώρες. Όµως η µετουσίωση µιας τέτοιας πολιτικής σε συγκεκριµένες,
σωστές και αποτελεσµατικές ενέργειες θα εξαρτηθεί από την κάθε χώρα µέλος.
Και εδώ θα κριθεί ο ρόλος που θα διαδραµατίσει η Ελλάδα, η οποία, από την µία µεριά διαθέτει
έναν πολύ σηµαντικό εξορυκτικό κλάδο, αλλά και από την άλλη ένα από τα πλέον πολύπλοκα και
γραφειοκρατικά θεσµικά πλαίσια που υπάρχουν µέσα στην Ε.Ε.
Ο ΣΜΕ παρακολουθεί και συµµετέχει στο διάλογο που γίνεται αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη και
προσπαθεί να αναδείξει και προς τις αρµόδιες Ελληνικές αρχές τους προβληµατισµούς που
αναπτύσσονται στα ευρωπαϊκά όργανα. Παράλληλα, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι και τα
χρονίζοντα προβλήµατα που ταλαιπωρούν τον κλάδο στη χώρα µας, συνεχίζει να µάχεται για την

επίλυση αυτών των προβληµάτων, µε συνέπεια και αξιοπιστία, µε διάθεση ειλικρινούς και
εποικοδοµητικού διαλόγου, µε ολοκληρωµένες προτάσεις και απόψεις. ∆υστυχώς όµως, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις όπως η προώθηση του χωροταξικού, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν βρει
ακόµη τη δέουσα ανταπόκριση, και τα περισσότερα θέµατα που µας απασχολούν παραµένουν
στάσιµα επί χρόνια.
Ο ΣΜΕ συνεχίζει να κατευθύνει τις επιχειρήσεις-µέλη του στις αυτοδεσµεύσεις που έχουν
αναλάβει για την εφαρµογή του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης τον οποίο οι ίδιες
έχουν υιοθετήσει, µε στόχο τη διασφάλιση και της «κοινωνικής άδειας λειτουργίας», πέραν
της άδειας λειτουργίας από την Πολιτεία.
Το µέλλον µας επιφυλάσσει πολλές ευκαιρίες αλλά και πολλές προκλήσεις. Σ΄ ένα εύρωστο
από πλευράς ζήτησης διεθνές περιβάλλον, όπου η Ευρώπη θα πασχίζει να διασφαλίσει τις
αναγκαίες για τη δική της ανάπτυξη πρώτες ύλες, οι ευκαιρίες που δηµιουργούνται για τον
ελληνικό εξορυκτικό κλάδο είναι σηµαντικές. Η µεγάλη πρόκληση είναι να µην αφήσουµε να
χαθούν αυτές οι ευκαιρίες. Κάτι τέτοιο, όµως, προϋποθέτει ότι γρήγορα θα υπάρξει πρόοδος στα
χρονίζοντα προβλήµατα, µέσα από γόνιµο και ειλικρινή διάλογο και την αναζήτηση καινοτόµων
λύσεων έξω από την «πεπατηµένη», κατέληξε ο κ Βιδάλης.

Με την παράκληση να δηµοσιευθεί

