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Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Δελτίου Τύπου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Η ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας περνά μεσα και απο την αξιοποίηση των
Ορυκτών Πρώτων Υλών δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθανάσιος Κεφάλας

Θετική συμβολή του εξορυκτικού κλάδου στην αναμενόμενη ανάκαμψη της εθνικής
οικονομίας «προεβλεψε»ο προεδρος του Συνδεσμου Μεταλλευτικων Επιχειρησεων κ
Αθανασιος Κεφαλας στην ομιλία του στο 6 Διεθνες Συνεδριο Ορυκτων Πόρων που
πραγματοποηθηκε σημερα στο ξενοδοχειο Χιλτον επισημαινοντας την ιδιαίτερη
βαρύτητα σ αυτην του λιγνίτη ,των μαρμάρων,των βιομηχανικών ορυκτών και των
μετάλλων.
Ο κ Κεφάλας εκανε ιδιαίτερη αναφορά στα οικονομικά στοιχεία του κλάδου
επισημαίνοντας οτι ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της
εθνικής μας οικονομίας υπογραμμίζοντας οτι:
-Η συμμετοχή στο ΑΕΠ της χωρας φθανει το 3,4%
-Εξάγονται περισσότερα απο 30 ορυκτά. Σε δέκα από αυτά πραγματοποιείται ετήσια
παραγωγή που υπερβαίνει τους 300.000 τόνους το καθένα.
-Η συνολική αξία των πωλήσεων το 2014 έφθασε τα 2,3 δισεκατομυρια ευρώ, εκ των
οποίων το 50% είναι απο εξαγωγές.
-Απασχολούνται άμεσα 20.000 εργαζόμενοι και έμμεσα άλλοι 80.000.
Ο κ. Κεφάλας έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στις εξαγωγές τονίζοντας ότι η Ιταλία
είναι ο πρώτος προορισμός με 17%, η Γερμανία με 9% ενώ ακολουθούν με 6% η
Γαλλία Βρετανια και Κίνα.

Το Τσιμέντο ειναι πρώτο σε αξία εξαγωγών, συμμετέχοντας με 20% ενώ ακολουθούν
το Αλουμίνιο με 19%,το Νικέλιο επίσης με 19% και τα μάρμαρα με 11%.

Παρά την κρίση, οι εταιρείες του κλάδου συνεχίζουν την έντονη εκπαίδευση του
προσωπικού τους και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων .
Τεσσερις μεγαλες εταιρείες του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έτρεξαν
εκπαιδευτικά προγράμματα για 350 νέους και νεες σε μια προσπάθεια συμβολής στη
μείωση της ανεργίας, ενώ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του απασχολούμενου
προσωπικού, που υπερέβη τις 130.000 ωρες το 2015.
Τέλος, επενδύθηκαν 4,7 εκατομμύρια σε ερευνητικα προγραμματα.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε για μια ακόμη φορά τα
προβλήματα και τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του
εξορυκτικού κλάδου και αποτελουν τροχοπέδη του και ειναι μεταξύ άλλων:
Η δύσκαμπτη αδειοδοτική διαδικασία,η γραφειοκρατία, ο αναχρονιστικός λατομικός
κώδικας, οι κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του μεγάλου φόβου για υποβάθμιση του
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη αποτελεσματικών ελέγχων, η έλλειψη
σταθερού φορολογικού και εργασιακού νομοθετικού πλαισίου και πάνω απ’ όλα η
ανασφάλεια δικαίου.
Κλείνοντας, ο κ. Κεφάλας ζήτησε να εφαρμοστεί η Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των
Ορυκτών Πρώτων Υλών μεσω της οποίας θα ανοίξει ο δρομος για νέες επενδύσεις
στον κλάδο και τη βελτιστη αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας,
προσφέροντας σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία και κυρίως στις τοπικές
κοινωνίες.
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