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Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
•

Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της
κρίσης

Ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ.
Αθανάσιος Κεφάλας στη Γενική συνέλευση του Συνδέσμου.
•

Οι εξορυκτικές Επιχειρήσεις παρέμειναν ένας από τους μεγαλύτερους
εργοδότες της χώρας με σημαντικό ρόλο για την ελληνική περιφέρεια,
ενώ παράλληλα αποτελούν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
την εθνική οικονομία

«Στο μέλλον, η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να
αποτελέσει πυρήνα της ανάπτυξης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της
εθνικής οικονομίας χάρη σε παγκόσμιας κλάσης αποθέματα, σημαντικό
γεωγραφικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, υψηλά
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και ανεπτυγμένες υποδομές και
εγκαταστάσεις».
Τα παραπάνω τόνισε χθες (7.6.2016) στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ο Πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Αθανάσιος
Κεφάλας, ο οποίος επισήμανε ότι σε αυτή την κατεύθυνση τα μέλη του Συνδέσμου
έχουν ήδη προγραμματίσει επενδύσεις ύψους σχεδόν €2 δισ. στην επόμενη πενταετία.
Κάνοντας έναν απολογισμό ο κ. Κεφάλας ανέφερε ότι το 2015 σημειώθηκε διεθνώς
κάμψη της ζήτησης που οδήγησε σε πτώση των τιμών πολλών εμπορευμάτων,
ιδιαίτερα των μετάλλων. Η έντονη πτώση των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος και η
υπερπροσφορά χάλυβα ήταν το χαρακτηριστικότερο γεγονός της αγοράς. Τα ναύλα
των θαλάσσιων μεταφορών υποχώρησαν αισθητά (σημειώθηκε το χαμηλότερο
επίπεδο κόστους μεταφοράς από το 1985). Σαν αποτέλεσμα προμηθευτές πρώτων
υλών έγιναν ξαφνικά ανταγωνιστικοί σε αγορές στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση μέχρι
πρότινος λόγω της απόστασης.
Στην εσωτερική αγορά η απορρόφηση πρώτων υλών, μετάλλων και δομικών υλικών
ήταν χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι

το 2015 κινήθηκε στα επίπεδα του 1962, ενώ στον τομέα της ενέργειας, σημειώθηκαν
συνεχείς μειώσεις της παραγωγής λιγνίτη λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, των εισαγωγών
φτηνότερης ενέργειας αλλά και λόγω του υψηλού κόστους εξαγοράς δικαιωμάτων
διοξειδίου του άνθρακα. Αντίθετα, οι εξαγωγές ελληνικού μαρμάρου και οι σημαντικές
εξαγωγές ελληνικού τσιμέντου σημείωσαν ιδιαίτερα καλή επίδοση.
Ο κ. Κεφάλας υπογράμμισε την ανάγκη ενός «αναπτυξιακού σοκ» που
απαιτείται για την επανατοποθέτηση σε αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής
οικονομίας.
Στον πυρήνα της ανάπτυξης θα βρεθούν οι «επιχειρήσεις του μέλλοντος», οι
επιχειρήσεις που:
- Επενδύουν και καινοτομούν – τόσο σε προϊόντα όσο και σε πρακτικές
- Δημιουργούν θέσεις εργασίας
- Λειτουργούν σαν υπεύθυνοι εργοδότες, αμείβοντας και εκπαιδεύοντας το
δυναμικό τους
- Εξάγουν
- Σέβονται το περιβάλλον
- Λειτουργούν υπεύθυνα
Για την εγκαθίδρυση και εξάπλωση αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου τα
προαπαιτούμενα, επισήμανε, είναι ένα σταθερό κανονιστικό και φορολογικό
περιβάλλον, συνοχή και συνέπεια στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και αποτελεσματική
δημόσια διοίκηση, ειδικότερα σε θέματα γρήγορης αδειοδότησης.
Οι επιχειρήσεις του εξορυκτικού κλάδου στην Ελλάδα βρίσκονται πιο κοντά σε αυτά τα
πρότυπα σε σχέση με το μέσο όρο. Τα μέλη του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν
αποτελεσματικά στις προκλήσεις του 2015 χάρη στην εξωστρέφειά τους και την
πιστοληπτική τους αξιοπιστία. Η υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης
ρίσκου τους επέτρεψαν να υλοποιήσουν, έστω και με δυσκολίες, τα επιχειρησιακά τους
σχέδια. Οι εξορυκτικές Επιχειρήσεις παρέμειναν ένας από τους μεγαλύτερους
εργοδότες της χώρας με σημαντικό ρόλο για την ελληνική περιφέρεια, ενώ
παράλληλα αποτελούν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εθνική
οικονομία.
Κλειδί στη σταθερότητα του κλάδου αποτελεί και η συστηματική προσέγγιση σε θέματα
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όπου οι
προκλήσεις εξακολουθούν να είναι μεγάλες, καθώς επίσης και υπεύθυνης λειτουργίας
και αποδοχής του ρόλου μας από τις τοπικές κοινωνίες.
Αναδεικνύοντας το ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία ο κ.
Κεφάλας παρέθεσε τρία ενδεικτικά στοιχεία:
- Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βάσει της αξίας
της εξόρυξης στη βιομηχανία και στην τέταρτη της κατάταξης βάσει της
συμμετοχής στην απασχόληση
- Εντός Ελλάδος, μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας η εξορυκτική βιομηχανία
είναι στην όγδοη θέση σε κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη
θέση στην κατάταξη βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση
- Αρκετά από τα μέλη του Συνδέσμου λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης
αποφοίτων και σπουδαστών ώστε αφενός να τους προετοιμάσει
αποτελεσματικότερα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου να
δημιουργήσει καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Στο πλαίσιο της προαγωγής της εξορυκτικής βιομηχανίας για το 2016, στόχος του
Συνδέσμου είναι να κινηθεί για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:
-

-

Να λειτουργήσει σαν κοιτίδα αριστείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων στις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου
Να αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή για τα θέματα των ορυκτών πρώτων υλών
τόσο της πολιτείας όσο και των τοπικών κοινωνιών
Να αντιστρέψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις τυχούσες αρνητικές
προσλαμβάνουσες για τον κλάδο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την
προβολή της σημαντικής θετικής συνεισφοράς του σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο
Να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού
νομοθετικού πλαισίου για την δημιουργία νέων και ανάπτυξη υφιστάμενων
εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Καταλήγοντας ο Προέδρος του ΣΜΕ τόνισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσε
διαχρονικά μεγάλη πρόκληση και συχνά σημείο τριβής με τις τοπικές κοινωνίες.
«Ωστόσο, η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, δεδομένου ότι όλοι
μας δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των υλικών όπου υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες,
θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης».
…………………………………………………………………………………………………..
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