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Τρίτη, 10 Σεπτεµβρίου 2013

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
« ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ», ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
«Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές
πρωτογενών και επεξεργασµένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των
πωλήσεών του».
Η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες της ΕΕ που διαθέτει σηµαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε
ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και ποικιλία ορυκτών και µεταλλευµάτων, µε µεγάλο βιοµηχανικό
ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρµογών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις ανάγκες σε ΟΠΥ της
ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς κοινότητας προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την
οικονοµία της χώρας.
Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, είναι ισχυρά εξωστρεφής, αφού οι εξαγωγές πρωτογενών και
επεξεργασµένων υλικών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 65% των πωλήσεών του, ενώ
παράλληλα εταιρείες του κλάδου κατέχουν ηγετικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή αλλά και στην διεθνή
αγορά σε προϊόντα όπως βωξίτης, αλουµίνα, αλουµίνιο, νικέλιο, καυστική µαγνησία, µπεντονίτης,
περλίτης, ελαφρόπετρα και µάρµαρα.
Την τελευταία δεκαετία, υπάρχει στροφή στην αξιοποίηση βιοµηχανικών ορυκτών σε καινοτόµες,
εξειδικευµένες χρήσεις που έχουν περιβαλλοντικό προσανατολισµό και υψηλή προστιθέµενη αξία
(πχ. µπεντονίτης, περλίτης, ατταπουλγίτης αµφιβολίτης, ολιβινίτης, ανθρακικό ασβέστιο,
βιοµηχανικοί άργιλοι ειδικών χρήσεων κλπ).
Σε σχετική ανακοίνωση του ΣΜΕ αναφέρεται:
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά είναι διεθνής Όµιλος ορυκτών και υλικών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα
το 1934. Είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου S&B. Ο Όµιλος διαθέτει σήµερα 30 ορυχεία, 50
εργοστάσια & µονάδες επεξεργασίας και 26 κέντρα διανοµής σε 21 χώρες ανά την υφήλιο και
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσµο. Κύρια δραστηριότητά
του αποτελούν η εξόρυξη και η επεξεργασία µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, βολλαστονίτη και η
παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης, καθώς και µεγάλης ποικιλίας εξειδικευµένων
προϊόντων για ευρύ φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών και αγορών. Οι βιοµηχανικές λύσεις που
παρέχει βασίζονται σε φυσικούς πόρους και απευθύνονται σε ευρύ φάσµα αγορών όπως είναι τα
χυτήρια, ο κατασκευαστικός τοµέας, η µεταλλουργία και άλλες αγορές ειδικών εφαρµογών. Πάνω
από το 90% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από πωλήσεις εκτός
Ελλάδος. Στον Όµιλο S&B απασχολούνται 2.062 εργαζόµενοι εκ των οποίων οι 584 στην Ελλάδα.
Το 2012 η S&B προχώρησε στην εξαγορά της NYCO Minerals Inc. (NYCO), ηγέτιδας στην
παγκόσµια αγορά για την προµήθεια υψηλής ποιότητας βολλαστονίτη και τριπολίτιδος (tripoli), µε
εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ και στο Μεξικό (7 νέες λειτουργικές εγκαταστάσεις, ορυχεία
και εργοστάσια επεξεργασίας). Η εξαγορά της NYCO είναι συνεπής προς τη στρατηγική της S&B
για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, υποστηρίζοντας τη µετάβαση προς τις εφαρµογές
υψηλής προστιθέµενης αξίας (πλαστικά, χρώµατα, επιχρίσµατα), προς τη διεύρυνση της
γεωγραφικής της παρουσίας καθώς και προς την ενίσχυση της γκάµας των προϊόντων της µε

υψηλής αξίας ορυκτά. Η NYCO παρέχει στον όµιλο S&B τη δυνατότητα διαµόρφωσης νέων
ολοκληρωµένων τέτοιων αλυσίδων «από την αγορά στο ορυχείο», οι οποίες θα επιταχύνουν την
ανάπτυξη των υψηλότερης προστιθέµενης αξίας εξειδικευµένων εφαρµογών και θα διευρύνουν της
παρεχόµενες βιοµηχανικές τις λύσεις.
Βασικός στόχος παραµένει η συνεχής εστίαση στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και
προσαρµοσµένων βιοµηχανικών λύσεων σε διάφορες νέες εφαρµογές όσο και η ενίσχυση της
διεθνούς παρουσίας του Οµίλου µε γνώµονα τη γεωγραφική διαφοροποίηση των αγορών που
εξυπηρετεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
Πολύ ικανοποιητικά κινήθηκαν, κατά το 2012, τα οικονοµικά µεγέθη των θυγατρικών – συµµετοχών
που διατηρεί η εταιρία στο εξωτερικό.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι και η Ισπανική Magnesitas Navarras S.A και η Τούρκικη Akdeniz Mineral
Kaynaklari A.S παρουσίασαν αυξηµένες πωλήσεις σε σχέση µε το 2011 (περίπου 80 εκ €
συνολικά). Επίσης συνεχίστηκαν µε επιτυχία οι σηµαντικές συνέργειες, τόσο σε εµπορικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, µε έµφαση κυρίως στους τοµείς των πυρίµαχων
µαζών αλλά και ειδικών - ενεργών ποιοτήτων καυστικής µαγνησίας υψηλής καθαρότητας για
εφαρµογές υψηλών απαιτήσεων (π.χ. παραγωγή µαγνησιακών ενώσεων, καταλύτες, πολυµερή).
Τέλος η Ολλανδική θυγατρική Van Mannekus & CO BV που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία
και εµπορία µαγνησιακών προϊόντων παρουσίασε µείωση των πωλήσεων κατά 12% στα 18,5 εκ. €
κυρίως λόγω των µειωµένων διεθνών τιµών της µαγνησίας.
ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ
Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιµέντου και άλλων δοµικών υλικών µε πάνω
από 100 χρόνια βιοµηχανικής εµπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα διαθέτει 14 εργοστάσια
παραγωγής τσιµέντου σε 9 χώρες και συγκεκριµένα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, της ΗΠΑ, την
ΠΓ∆Μ, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, το Κόσσοβο και την Τουρκία.
Σ’ όλες τις Βαλκανικές χώρες εξαιρουµένης της Τουρκίας οι δραστηριότητες του οµίλου σηµείωσαν
µείωση έναντι του 2011, λόγω της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζουν οι χώρες της
νότιας Ευρώπης.
Η επέκταση γραµµής παραγωγής τσιµέντου στο Κόσσοβο όπως και το νέο υπερσύγχρονο
εργοστάσιο τσιµέντου στην Αλβανία, στην περιοχή Κρούγια πλησίον των Τιράνων, λειτουργούν
πλέον κανονικά.
Στην Τουρκία όπως και στην Αίγυπτο (στην περιοχή Beni Suef νότια του Καΐρου) τα εργοστάσια
τσιµέντου δούλεψαν µε πλήρη δυναµικότητα.
Παράλληλα και µέσω της θυγατρικής Separation Technοlogies LLC (ST), ο Όµιλος έχει επεκταθεί
και στον τοµέα ηλεκτροστατικού διαχωρισµού ιπτάµενης τέφρας και ορυκτών (Calcite, Talc,
Magnesite, Potash κ.λ.π.) στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Πολωνία. Η
τεχνολογία της ST αποτελεί κατοχυρωµένη ευρεσιτεχνία, φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν
απαιτεί χηµικά πρόσθετα και δε συµβάλλει στην παραγωγή ρύπων.
ΜΑΡΜΑΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς στον εξορυκτικό τοµέα εκµεταλλευόµενη λατοµείο µαρµάρου
στη Vratsa Βουλγαρίας και συµµετέχοντας µε ποσοστό 50% στην εταιρεία Granicon, η οποία
εκµεταλλεύεται τρία λατοµεία γρανίτη (Baltic Brown) στη Φινλανδία. Τα προϊόντα, αµφότερων των
εκµεταλλεύσεων της εταιρίας συγκεντρώνουν την προτίµηση πελατών µε αποτέλεσµα την αύξηση
της ζήτησης και κατά συνέπεια της παραγωγής.
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