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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ 2014 ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Εξαγωγές 2012-2013, Προοπτικές 2014
Και το 2012 και το 2013 χαρακτηρίζεται ως έτος αστάθειας στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών με
συγκρατημένη και μειωμένη σε πολλά προϊόντα ζήτηση, με μείωση ή σημαντική πτώση τιμών και
ιδιαίτερα στα μέταλλα, μία σαφή τάση ύφεσης πολλών οικονομιών χωρών της Ε.Ε. που επηρέασε,
ως ήταν φυσικό τις διεθνείς αγορές ΟΠΥ και τέλος με δυσβάστακτη αύξηση του κόστους ενέργειας
σε πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες που τις οδήγησε σε υπολειτουργία ή κλείσιμο, με αντίστοιχες
επιπτώσεις και στη ζήτηση ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ).
Σημαντικό παράγοντα στις διακυμάνσεις ζήτησης και τιμών ΟΠΥ απετέλεσε η αστάθεια στην
παγκόσμια παραγωγή χάλυβα, τομέας που απορροφά μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της αστάθειας του 2012-2013, είναι η σημαντική πτώση των τιμών των
μετάλλων. Για τα ελληνικά προϊόντα αλουμίνιο και σιδηρονικέλιο, οι τιμές έφτασαν σε πρωτοφανή
χαμηλά επίπεδα.
Αυτό αναφέρει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ο οποίος σε σχετική έρευνα μεταξύ
των μελών του αναφέρει επίσης ότι:
«Αντίθετα το ελληνικό μάρμαρο ,παρά τη συνεχιζόμενη μεγάλη κρίση στο εσωτερικό, δεν
σταμάτησε την αναπτυξιακή του πορεία κύρια λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών που
πραγματοποιεί. Η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ισόβαρής σε όλη τη μαρμαρική δραστηριότητα,
βασίζεται κύρια στις εξαγωγές των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών του τομέα και σε προϊόντα
όπως τα μάρμαρα περιοχής Βώλακα, Θάσου, Καβάλας, Διονύσου, Δράμας, Κοζάνης που έχουν
αξιοσημείωτη ως μεγάλη, ζήτηση.
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Παρά το ότι το ελληνικό μάρμαρο συνεχίζει να παραμένει ένας από τους βασικότερους πρεσβευτές
των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό δεν βοηθιέται από την ελληνική πολιτεία σε θέματα όπως
εκσυγχρονισμού της λατομικής νομοθεσίας, κινήτρων για αξιοποίηση παραπροϊόντων ή μη
εμπορεύσιμων ογκομαρμάρων και επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων αδειοδοτήσεων από τις
επιμέρους περιφέρειες.
Για όλα τα μεταλλουργικά και εξορυκτικά προϊόντα εκτιμάται ότι το 2014 θα έχει μικρή βελτίωση
έναντι των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν για το 2012 και 2013 και μεγαλύτερη εξισορρόπηση
ζήτησης τιμών.
Οι κυριότερες δραστηριότητες σε βασικά προϊόντα των εταιρειών μελών του Συνδέσμου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έχουν ως εξής:
Αλούμινα- Αλουμίνιο- Βωξίτης
Στα προϊόντα Αλούμινα – Αλουμίνιο, δραστηριοποιείται η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ.

Στην Αλούμινα, είχαμε τα εξής μεγέθη:

Παραγωγή τον.
Εξαγωγές τον.
Εξαγωγές αξία σε €

2012
784.000
350.000
90.000.000

2013 (εκτίμηση)
810.000
400.000
105.000.000

Περίπου το 45% της παραγόμενης αλούμινας από το εργοστάσιο, εξάγεται κύρια σε χώρες της
λεκάνης της Μεσογείου. Κύριος πελάτης τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία traider Glencore.
Η αλούμινα, επηρεασμένη σχετικά από τις διακυμάνσεις ζήτησης και τιμών του αλουμινίου, είχε
μικρή μείωση τιμών και ζήτησης.
Το 2014, εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2013.
Στο Αλουμίνιο έχουμε τα εξής :
Παραγωγή
Εξαγωγές τον.
Εξαγωγές αξία σε €

2012
165.000
107.000
190.000.000

2013 (εκτίμηση)
160.000
112.000
197.000.000

Και το 2012 και το 2013 χαρακτηρίζονται από έντονες διακυμάνσεις τιμών και ζήτησης που η
συνεχής τους τάση είναι να βαίνουν μειούμενες. Η τιμή του μετάλλου έφτασε σε αρνητικό ρεκόρ
1750 $/τόνο.
Η κύρια κατεύθυνση των εξαγωγών είναι προς τις χώρες της Ε.Ε. και ιδιαίτερα την Ιταλία η οποία,
ως γνωστό, μαστίζεται από κρίση. Η όχι ανθηρή οικονομική κατάσταση των χωρών της Ε.Ε. και τα
προβλήματα στην Ιταλία, καθόρισαν τη ζήτηση και εν πολλοίς την παραγωγή. Όσον αφορά την τιμή
του μετάλλου, αυτή διαμορφώνεται από τη διεθνή αγορά. (commodities)
Όσον αφορά το 2014, εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο καλύτερα ή περίπου ίδια με το 2013, ίσως με
μεγαλύτερη εξισορρόπηση τιμών-ζήτησης.
Στον τομέα του βωξίτη, από πλευράς εξαγωγών, δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες, η S&B
Βιομηχανικά Ορυκτά και η ΕΛΜΙΝ Α.Ε.
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Ο βωξίτης, ως μεταλλικό ορυκτό και πρώτη ύλη για το Αλουμίνιο και την Αλούμινα ή ως ορυκτό που
χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, είχε τις διακυμάνσεις που προαναφέρθηκαν στο
μέταλλο και τα βιομηχανικά ορυκτά, μειωμένη τιμή, όπως και ζήτηση. Η στασιμότητα έως και πτώση
του οικοδομικού- κατασκευαστικού τομέα διεθνώς, έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στα προβλήματα που
προαναφέρθηκαν.
Ο ελληνικός βωξίτης κατευθύνθηκε σε χρήσεις όπως μεταλλουργία σιδήρου (συλλιπάσματα
υψικαμίνου), λειαντικά μέσα, παραγωγή αλουμινούχων τσιμέντων και Portland, παραγωγή ορυκτών
ινών και παραγωγή ορυκτοβάμβακα.
Οι κυριότεροι προορισμοί των εξαγωγών ήταν Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ν. Αφρική.
Η συγκράτηση της αγοράς το 2013 έναντι του 2012,έδωσε σημαντικά μικρότερες εξαγωγές. Το 2014
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί κατά τι καλύτερα του 2013 και ιδιαίτερα στη ζήτηση.
Παραγωγή τον.
Εξαγωγές τον.
Εξαγωγές Αξία σε €

2012
1.816.000
600.000
21.100.000

2013 (εκτίμηση)
1.800.000
600.000
21.000.000

Το 2014 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί κατά τι καλύτερα του 2013 και ιδιαίτερα στη ζήτηση.
Ανθρακικό Ασβέστιο – Δολομίτης
Στον τομέα αυτό, δραστηριοποιείται η εταιρεία – μέλος του ΣΜΕ, Omya Ελλάς. Η Omya Ελλάς,
κυρίαρχη παραγωγός βιομηχανικών ορυκτών , ιδιαίτερα ανθρακικού ασβεστίου και δολομίτη, που
απευθύνεται σε ποικίλες βιομηχανικές χρήσεις όπως φίλτρα, χρώματα, χαρτί, πολυμερή,
σφραγιστικά, κόλλες, επιστρώσεις/επικαλύψεις, τροφές, φαρμακευτική, γεωργία, τεχνολογίες
προστασίας περιβάλλοντος κ.α.
Έχουμε τα εξής οικονομικά μεγέθη:
Παραγωγή σε τον.
Εξαγωγές σε τον.
Εξαγωγές αξία σε €

2012
70.710
55.860
5.000.000 (εκτίμηση)

2013 (εκτιμήσεις)
80.000
60000
5.500.000

Για το 2014, εκτιμάται σχετική αύξηση περίπου 10% συγκριτικά με το 2013.
Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί των προϊόντων της εταιρείας είναι Βαλκάνια, Ουκρανία, Ισραήλ,
Νότια Αμερική.
Γύψος
Οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό είναι η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ του ομίλου ΤΙΤΑΝ και η ΛΑΒΑ Μ.Λ.ΑΕ του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Και οι δύο
παράγουν γύψο από τα λατομεία της περιοχής Αλτσί της Σητείας Κρήτης.
Η παραγόμενη γύψος από το Αλτσί, μέχρι το 2011 προοριζόταν κατά κύριο λόγο για την ελληνική
τσιμεντοβιομηχανία. Λόγω της τεράστιας συνεχιζόμενης κρίσης στον ελληνικό οικοδομικό και
κατασκευαστικό κλάδο αυξήθηκαν οι εξαγωγές της γύψου.
Κύριοι προορισμοί είναι χώρες της Μεσογείου. Βασικές χρήσεις είναι στην τσιμεντοβιομηχανία και
στα δομικά υλικά.
Και οι δυο εταιρείες το 2012 εξήγαγαν 253.000 τον. αξίας 1.500.000 ευρώ ενώ το 2013 235.000 τον.
αξίας 1.450.000 ευρώ.
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Το 2014 προβλέπεται να έχει μία μικρή κάμψη λόγω των διακυμάνσεων στην οικονομία της
Τουρκίας και των πολιτικών ανακατατάξεων σε αρκετές χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.
Κίσσηρις (ελαφρόπετρα)
Η ελαφρόπετρα στην Ελλάδα παράγεται εξ ολοκλήρου στο λατομείο της νησίδας Γυαλί. Εκεί
δραστηριοποιείται η εταιρεία – μέλος του ΣΜΕ, ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, η οποία παραμένει
επί σειρά ετών η πρώτη εξαγωγική εταιρεία ελαφρόπετρας παγκόσμια.
Η ελαφρόπετρα, είναι χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό, το οποίο χρησιμοποιείται
στις κατασκευές (παραγωγή ελαφροβαρών δομικών στοιχείων , ελαφρού σκυροδέματος κτλ.), σε
γεωτεχνικά έργα (εξυγίανση χαλαρών εδαφών, κατασκευή λιμένων κ.α.), σε υδροπονικές
καλλιέργειες κτλ.
Έχουμε τα εξής οικονομικά μεγέθη:

Παραγωγή τον
Εξαγωγές τον
Εξαγωγές αξία

2012
386.000
300.000 (εκτίμηση)
1.500.000 (εκτίμηση)

2013 (εκτιμήσεις)
420.000
330.000
17.000.000

Το 2014 προβλέπεται να συνεχίσει μία ελαφρά αύξηση όλων των μεγεθών.
Κυριότεροι προορισμοί είναι Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Εμιράτα, Ισραήλ.
Λευκόλιθος – Μαγνησιακά Προϊόντα (Καυστική / δίπυρος μαγνησία, πυρίμαχες μάζες)
Κύριος παραγωγικός και εξαγωγικός φορέας των προϊόντων αυτών, μέλος του ΣΜΕ , είναι η εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ή οποία είναι μία από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς καυστικής
μαγνησίας στην Ε.Ε. με κύκλο εργασιών περί τα 45 εκ. ευρώ.
Τα βασικά κοιτάσματα λευκόλιθου της εταιρείας, όπως και οι εγκαταστάσεις καθετοποίησής του/
παραγωγής μαγνησιακών προϊόντων, βρίσκονται στη Χαλκιδική.
Η ονομαστική παραγωγική δυναμικότητα για καυστική και δίπυρο μαγνησία, ανέρχεται σε 200.000
τόνους ετησίως, από τους οποίους το 93% εξάγεται. Μόνο στην τελευταία δεκαετία , η εταιρεία έχει
πραγματοποιήσει εξαγωγές αξίας άνω των 300 εκ. ευρώ.
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και στο εσωτερικό και παγκόσμια, η εταιρεία με συνεχείς
επαναπροσανατολισμούς της εξαγωγικής πολιτικής, έχει καταφέρει να διατηρήσει τα μερίδιά της
στην παγκόσμια αγορά μαγνησιακών προϊόντων.
Σημαντικοί ανταγωνιστές της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ στη διεθνή αγορά, είναι χώρες όπως η
Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία και η Β. Κορέα, οι οποίες έχουν σημαντικά κοιτάσματα και ποιοτικά
προϊόντα εφάμιλλης ποιότητας, με δυνατότητες συμπίεσης του κόστους τους λόγω κοινωνικών,
πολιτικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων.
Η εταιρεία ανταγωνίζεται στη διεθνή αγορά με τέσσερα προϊόντα, ωμός λευκόλιθος, καυστική
μαγνησία, δίπυρος μαγνησία και πυρίμαχες μάζες.
Η Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό μαγνησίας παγκοσμίως. Από τους συνολικά ~8,5 εκατ.,
τόνους μαγνησίας που παράχθηκαν το 2011, η Κίνα παρήγαγε το 49%.
Τα τελευταία είκοσι και πλέον έτη η Κίνα είναι ο ρυθμιστής/σημείο αναφοράς της παγκόσμιας
μαγνησιακής ζήτησης και προσφοράς (άρα και των διεθνών τιμών μαγνησίας) ιδιαίτερα στις αγορές
των commodities, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Η
αλματώδης αύξηση της παραγωγής χάλυβα στην Κίνα έχει οδηγήσει στην θεαματική αύξηση της
εσωτερικής κατανάλωσης μαγνησιακών προϊόντων (κυρίως ιδιοπαραγόμενη δίπυρο μαγνησία για
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την παραγωγή πυριμάχων) γεγονός που έχει επιτρέψει στους παραγωγούς εκτός Κίνας να
επιβιώσουν.
Στις αγορές που χαρακτηρίζονται ως commodities, η τιμή πώλησης αποτελεί το ουσιαστικό κριτήριο
επιλογής του προμηθευτή οπότε οι τιμολογιακές πρακτικές όλων των ανταγωνιστών,
προσαρμόζονται ανάλογα με την τιμολογιακή παραγωγή των Κινέζων παραγωγών.
Η διεθνής αγορά μαγνησίας κατά το 2012, κυρίως στην Ε.Ε, χαρακτηρίστηκε από τη μειωμένη
ζήτηση και τις συμπιεσμένες τιμές των πυρίμαχων που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της
παγκόσμιας κατανάλωσης μαγνησίας. Επίσης οι τιμές παρουσίασαν μείωση και σε διάφορες
commodity αγορές, όπως αυτή των αγροτροφών και λιπασμάτων. Οι υπόλοιπες αγορές όπως πχ
των χημικών, περιβαλλοντικών, κεραμικών, ηλεκτρικών εφαρμογών, παρέμειναν σταθερές τόσο από
πλευράς τιμών όσο και ζήτησης.
Το 2013 δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση της διεθνούς αγοράς μαγνησιακών
προϊόντων. Ο κατασκευαστικός τομέας στην Ε.Ε. παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και
συμπαρασύρει την κατανάλωση διπύρου (μειωμένες παραγωγές χάλυβα) αλλά και καυστικής
(τσιμέντα, panels) μαγνησίας. Η κατανάλωση για ζωοτροφές και λιπάσματα είναι σταθερή αλλά
αντιμετωπίζουμε πίεση στις τιμές αφού με την μείωση της ζήτησης από τις κλασικές αγορές, έχει
υπάρξει πλεόνασμα υλικών.
Το 2014, εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί η προσφορά και η ζήτηση και οι πωλήσεις σε όγκο όπως
και σε τιμές θα βελτιωθούν οριακά. Αναλυτικά ανά προϊόν έχουμε:
Ωμός Λευκόλιθος
Ο ωμός λευκόλιθος ενώ αποτελεί ενδιάμεσο προϊόν για την παραγωγή καυστικής, διπύρου
μαγνησίας και πυρίμαχων μαζών, διατίθεται και ως τελικό προϊόν σε ποσότητες της τάξεως των
16000 τον/έτος, με αξία εξαγωγών περί το 1.000.000 ευρώ.
Κύρια χρήση είναι σε κεραμικά πλακίδια, λιπάσματα, ως συλλίπασμα ρύθμισης σκωρίας κλιβάνων
χαλυβοποίησης, σε ηλεκτρόδια, σε πληρωτικά υλικά για πλαστικά, χρώματα, κόλλες και ελαστικά.
Καυστική μαγνησία
Εξάγονται περίπου 50.000 τον. με αξία που υπερβαίνει τα 11.000.000 ευρώ. Κύριες χρήσεις είναι:
Ως συμπλήρωμα ζωοτροφών (για την παραγωγή γαλακτομικών προϊόντων), ως πρόσθετο
λιπασμάτων, σε βιομηχανικά δάπεδα, σε μονωτικές πλάκες, ως πληρωτικό για πλαστικά χρώματα
και κόλλες, ως λειαντικό ( π.χ. λείανση μαρμάρων και κεραμικών), στην υαλουργία, στα βελτιωτικά
καυσίμων, στη μεταλλουργία, στην κεραμική βιομηχανία, στη χημική βιομηχανία, στη φαρμακευτική
βιομηχανία, στη χαλυβουργία (coating), στις ηλεκτρικές συσκευές (στο εσωτερικό των αντιστάσεων),
στα πυρίμαχα τούβλα στη χαλυβουργία, την τσιμεντοβιομηχανία και τη βιομηχανία μη σιδηρούχων
μετάλλων. Επίσης χρησιμοποιείται σε πλήθος περιβαλλοντικών χρήσεων όπως και στην κατεργασία
αστικών λυμάτων, στην καταπολέμηση της όξινης βροχής, στον καθαρισμό υδάτων, στην
κατεργασία απαερίων κτλ.
Δίπυρος μαγνησία
Εξάγονται περίπου 35000 – 40.000 ανά έτος με αξία που υπερβαίνει 10.000.000 ευρώ.
Κύριες χρήσεις είναι: ως πρώτη ύλη για πυρίμαχα, για παραγωγή τούβλων και μαζών για
χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανία, υαλουργία, βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων, ως πρόσθετο
υλικό
ηλεκτροσυγκολλήσεων,
χρησιμοποιείται
σε
ανεμογεννήτριες,
αμαξώματα,
σε
ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, σε βυρσοδεψία και σε ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία.
Πυρίμαχες μάζες
Εξάγονται περί τους 43.000 τόνους/έτος με αξία περί τα 11.000.000 ευρώ.
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Οι παραγόμενες πυρίμαχες μάζες είναι διαφόρων τύπων (gunning, ramming, spray, castables κτλ).
και απευθύνονται σε μια ποικιλία βιομηχανιών όπως χαλυβουργία, τσιμεντοβιομηχανία, υαλουργία
και βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων.
Μάρμαρα
Ο ΣΜΕ έχει ως μέλη τις εταιρείες Α.Ε.ΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ η
οποία δραστηριοποιείται εντός της μαρμαροφόρου ζώνης του Πεντελικού όρους όπως και στη Β.
Ελλάδα (Βώλακας Δράμας) και ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ που δραστηριοποιείται στις
μαρμαροφόρες περιοχές της Δράμας και Καβάλας.
Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ παράγει το περίφημο μάρμαρο Διονύσου που αποτελεί κυρίαρχο
εξαγωγικό προϊόν και η εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ παράγει το παγκοσμίας φήμης λευκό μάρμαρο
«Άριστον» που αποτελεί ένα εξαγώγιμο προϊόν με πολύ μεγάλη ζήτηση.
Η εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ έχε τα εξής οικονομικά στοιχεία για τις εξαγωγές:
Έτος
Προέλευση
Δράμα
Διονύσου

Ποσότητα (m3)
7000
550

2012

Aξία σε €
5.000.000
530.000

2013
Ποσότητα (m3)
7.000
355

Αξία σε €
5.000.000
355.000

Ο κυρίαρχος εξαγωγικός προορισμός είναι η Κίνα (κατά 90%) και το υπόλοιπο 10% πηγαίνει σε
χώρες της Μέσης Ανατολής.
Η εταιρεία ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ παράγει περίπου 47.000 m3 μαρμάρων (2012, 2013) εκ των οποίων το
μεγαλύτερο μέρος εξάγεται κύρια στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, στη Βραζιλία, σε χώρες της Ε.Ε. στα
Εμιράτα και τη Σιγκαπούρη. Η αξία των εξαγωγών ανέρχεται σε 42.000.000 ευρώ το 2012 και κατ’
εκτίμηση 42.500.000 ευρώ το 2013.
Το 2014, αναμένεται με μικρή αύξηση στις πωλήσεις, με δεδομένο το πεπερασμένο των
παραγωγικών δυνατοτήτων των λειτουργούντων λατομείων.
Μικτά θειούχα
Έχουν ως πρώτη ύλη τις πολυμεταλλικές ενώσεις θείου που βρίσκονται στα μεταλλεύματα της
Χαλκιδικής. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο αυτό είναι ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ». Τα τελικά εξαγώγιμα προϊόντα μετά από κατεργασίες και εμπλουτισμό, είναι
συμπυκνώματα μολύβδου - αργύρου, ψευδάργυρου, χρυσοφόρου πυρίτου. Τα συμπυκνώματα αυτά
κατευθύνονται σε μεταλλουργίες για την παραγωγή των αντίστοιχων μετάλλων.
Οι τιμές των συμπυκνωμάτων εξαρτώνται από την περιεκτικότητα στα μέταλλα που συμμετέχουν και
επηρεάζονται από τις τιμές στη διεθνή αγορά μετάλλων, διαμορφώνοντας όμως δικές τους τιμές.
Τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις εξαγωγές, έχουν ως εξής;
2012
Παραγωγή τον
Έσοδα (USD)
45.000
28.000.000

Συμπύκνωμα
ψευδάργυρου(Zn)
Συμπύκνωμα
20.000
Μόλυβδου/
Αργύρου (Pb/Ag)
Συμπύκνωμα
4000
χρυσοφόρου
πυρίτου

2013
Παραγωγή τον
Έσοδα USD
4200
24000000

28.600.000

22000

32.000.000

2.000.000

85000

45.000.000
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To 2014 δεν προβλέπεται διαφοροποίηση τιμών και ζήτησης. Η εταιρεία προγραμματίζει αύξηση
παραγωγής χρυσοφόρων πυριτών κατά 60% χάρις στην εκμετάλλευση των παλιών τελμάτων και
αποβλήτων του μεταλλευτικού χώρου της Ολυμπιάδας.
Οι κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί είναι:
Το συμπύκνωμα ψευδαργύρου σε μεταλλουργίες της Ευρώπης και τα άλλα δύο συμπυκνώματα σε
μεταλλουργίες την Κίνα.
Μπεντονίτης
Ο Μπεντονίτης ανήκει στην κατηγορία των βιομηχανικών ορυκτών . Η κύρια εξαγωγική εταιρεία
αυτού του προϊόντος είναι η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά. Η εξόρυξη όπως και η κατεργασία του
υλικού, πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στα ορυχεία της νήσου Μήλου.
Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής κατεργασμένου/ ενεργοποιημένου μπεντονίτη, που ανέρχεται
σε 700.000 τόνους περίπου το 2012 και θα παραμείνει περίπου ίδια το 2013 κατευθύνεται σε
χρήσεις χυτηρίων και μεταλλουργίας σιδήρου , όπως επίσης και στον κατασκευαστικό κλάδο, κύρια
εντός Ε.Ε. Επίσης χρησιμοποιείται σε γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Οι εξαγωγές μπεντονίτη σε αξία ανέρχονται σε 65.000.000 € περίπου.
Για το 2014, ισχύουν ό,τι αναφέρθηκε προηγούμενα για τα βιομηχανικά ορυκτά. Η μεγάλη
αβεβαιότητα είναι σε σχέση με τη ζήτηση του υλικού από τα χυτήρια τα οποία εντός Ε.Ε. είναι κύρια
συνδεδεμένα με την αυτοκινητοβιομηχανία και τις διακυμάνσεις της από χώρα σε χώρα παραγωγής.
Νικέλιο
Στον τομέα αυτό, δραστηριοποιείται η Γ.Μ.Μ.ΑΕ ΛΑΡΚΟ.
Το τελικό προϊόν το οποίο εξολοκλήρου εξάγεται σε χώρες της Ε.Ε. είναι κράμα σιδηρονικελίου
αποτελούμενο κατά 30% από νικέλιο και κατά 70% από σχεδόν καθαρό σίδηρο.
Παρά τη μειωμένη ζήτηση σιδηρονικελίου που κατευθύνεται στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα,
λόγω ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του κράματος που παράγει η ΛΑΡΚΟ, η ζήτησή του
κρατιέται σε πολύ καλό επίπεδο, εξασφαλίζοντας στην εταιρεία δεσπόζουσα θέση στον κλάδο. Η
ΛΑΡΚΟ καλύπτει το 7% περίπου των αναγκών της Ε.Ε. σε πρώτη ύλη για παραγωγή ανοξείδωτου
χάλυβα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις μεγάλες εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 300 εκ. ευρώ το 2012 και
το 2013 η συνεχιζόμενη πτώση τιμής του προϊόντος στη διεθνή αγορά των commodities έχει
επηρεάσει αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
Τα οικονομικά στοιχεία εξαγωγών έχουν ως εξής:
Παραγωγή σε τον.
Εξαγωγές σε τον.
Εξαγωγές αξία σε ευρώ

2012
18.632
18.632
370.000.000

2013 (εκτίμηση)
18.500
18.500
315.000.000

Για το 2014 εκτιμάται ότι τα μεγέθη θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με το 2013 και στην πλέον
αισιόδοξη εκδοχή θα έχουν αύξηση 10%
Περλίτης
Μοναδική παραγωγός εταιρεία του υλικού αυτού είναι η S&B βιομηχανικά ορυκτά. Η εξορυκτική
δραστηριότητα όπως και η παραγωγή των τελικών κατεργασμένων προϊόντων διενεργείται στη νήσο
Μήλο. Πραγματοποιείται η μεγαλύτερη παραγωγή περλίτη παγκόσμια, συμμετέχοντας κατά 25%
στο συνολικό, διεθνές παραγόμενο προϊόν.
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Ο περλίτης βρίσκει ευρεία χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως στα μορφοποιημένα δομικά
υλικά (θερμοηχομονωτικά πλακίδια οροφής και μονωτικά πληρωτικά υλικά) σε επιχρίσματα,
κονιάματα τοιχοποιίας, σε κρυογενικές μονώσεις, ως μέσο διήθησης, στη γεωργία, στα χυτήρια και
ως πληρωτικό υλικό στην παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων.
Κύριοι προορισμοί εξαγωγών είναι σε οικοδομικές δραστηριότητες στη νότια και στη βόρεια Ευρώπη
όπως και στη Βόρεια Αμερική.
Η συνεχιζόμενη ύφεση της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ν. Ευρώπη και η έλλειψη επενδύσεων
σε δημόσια έργα υποδομής, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση περλίτη στις οικοδομικές
εφαρμογές . Στη Β. Αμερική καθώς και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης η κατασκευαστική
δραστηριότητα παραμένει σχετικά στα ίδια επίπεδα του 2012 με επιμέρους μικρές διακυμάνσεις.
Λόγω αυτών των προβλημάτων έχουμε την εξής εικόνα οικονομικών στοιχείων;

Παραγωγή σε τόνους
προϊόντων
Εξαγωγές σε τόνους
Εξαγωγές σε αξία

2012
κατεργασμένων 345.000
37.000
32.500

Το 2013 θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα ενώ το 2014 εκτιμάται ότι θα υπάρξει μικρή αύξηση
κύρια σε ζητούμενους όγκους.

Χουντίτης – Υδρομαγνησίτης
Στο αντικείμενο αυτό, δραστηριοποιείται η εταιρεία μέλος του ΣΜΕ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ μέλος του
βελγικού ομίλου SIBELCO EUROPE MINERALS PLUS με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με μεταλλεία
και εργοστάσιο επεξεργασίας του σπανιότατου αυτού υλικού στη Λευκαρά Κοζάνης.
Το υλικό που διατίθεται στην αγορά, είναι μίγμα Χουντίτη – Υδρομαγνησίτη σε ποσοστό 60% και
40% αντίστοιχα, με κύριες χρήσεις ως πληρωτικό (filler) στα πολυμερή, ως εκτατικό (extender) του
TiO2 στις βιομηχανίες χρωμάτων κα ως υλικό επικάλυψης στη χαρτοποιία.
Η εταιρεία, λόγω και της αυξημένης ζήτησης του υλικού αύξανε την παραγωγή της στα τελευταία
χρόνια.
Συγκεκριμένα:
Παραγωγή κατεργασμένων προϊόντων
Εξαγωγές σε τον.
Εξαγωγές σε αξία €

2012
7450
7135
2.200.000

Το 2013 θα κλείσει παρόμοια με το 2012 ενώ το 2014 αναμένεται να υπάρχει σχετική αύξηση
μεγεθών.
…………………………………………………………………………………………..
Παράκληση για τη δημοσίευση ή την ανάρτηση.
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