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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το 2005 ήταν µια χρονιά έντονης δραστηριότητας τόσο για την ελληνική
εξορυκτική βιοµηχανία όσο και για τον Σύνδεσµο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
(ΣΜΕ). Ο κύριος παράγοντας που επέδρασε θετικά στην πορεία του κλάδου, τη
χρονιά που πέρασε, ήταν η διατήρηση της υψηλής ζήτησης πρώτων υλών και
µεταλλουργικών προϊόντων, καθώς και των σχετικά υψηλών τιµών τους διεθνώς.
Από την άλλη πλευρά, η επάνοδος στα προ-oλυµπιακά επίπεδα, στην Ελλάδα,
επηρέασε πτωτικά τον τοµέα των κατασκευών και κατ’ επέκταση την παραγωγή
ορυκτών προϊόντων που τον τροφοδοτούν. Παράλληλα, η διατήρηση των θαλασσίων
ναύλων σε υψηλά απόλυτα επίπεδα, καθώς και οι τιµές ρεκόρ του πετρελαίου,
επέδρασαν αρνητικά στο κόστος και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων
του κλάδου». Τα παραπάνω τόνισε µιλώντας στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ο πρόεδρός του κ. Ευθύµιος Βιδάλης.
Ο κ. Βιδάλης επισήµανε ότι «µέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική εξορυκτική
βιοµηχανία συνέχισε µε ικανοποιητικούς ρυθµούς την παραγωγική και εξαγωγική
της δραστηριότητα, συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα και
βιωσιµότητα και άλλων σηµαντικών κλάδων της εθνικής βιοµηχανίας, στην
περιφερειακή ανάπτυξη διαφόρων περιοχών της χώρας, στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας και της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας. Ο
κλάδος κάλυψε τις ανάγκες σε ορυκτές πρώτες ύλες σηµαντικών τοµέων της
ελληνικής βιοµηχανίας, όπως του αλουµινίου και των τσιµέντων, τις απαιτήσεις της
χώρας σε ενέργεια µε την εκτεταµένη εξόρυξη λιγνίτη και των κατασκευών σε
ασβεστολιθικά αδρανή. Ταυτόχρονα, πραγµατοποίησε σηµαντικού ύψους εξαγωγές,
διατηρώντας και ενισχύοντας περαιτέρω τις ηγετικές θέσεις που κατέχει
παγκοσµίως σε προϊόντα όπως περλίτη, µπεντονίτη, µαγνησία, σιδηρονικέλιο,
µάρµαρα κ.ά. Με ικανοποιητικούς ρυθµούς συνεχίστηκε και η παραγωγή προϊόντων
όπως κίσσηρης, ποζολάνης, αστρίων, χαλαζία, γύψου, καολίνη, χουντίτη,
ατταπουλγίτη, δολοµίτη, ανθρακικού ασβεστίου, µικτών θειούχων, και άλλων
πυριτικών ορυκτών και αργίλων. Αυξανόµενη ήταν και η δραστηριότητα των
ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, µε νέες διεθνείς συνεργασίες,
µε επεκτάσεις της εξορυκτικής και βιοµηχανικής δραστηριότητας καθώς και µε
επέκταση των δικτύων διανοµής τους εκτός Ελλάδας.
Σηµαντικό για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη του ελληνικού εξορυκτικού
κλάδου είναι η αντιµετώπιση των προκλήσεων και δυσκολιών που αντιµετωπίζει.
Πέραν από τον εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµό και τις γενικότερες πιέσεις στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τα ειδικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει
ο κλάδος πηγάζουν κατά κύριο λόγο:
•

Aπό τις µακροχρόνιες και περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και
λειτουργίας εξορυκτικών έργων.

•

Aπό την ασάφεια ή την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού.

•

Aπό ατυχείς εφαρµογές σε εθνικό επίπεδο νόµων ή οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όπως, ο Νόµος 3010, ο οποίος αντιµετωπίζει τα εξορυκτικά έργα
αυστηρότερα και από τη σχετική οδηγία της Ε.Ε., και η έλλειψη ξεκάθαρων
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εθνικών κανόνων για το ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται και µε ποιους
περιοριστικούς όρους σε κάθε περιοχή Natura.
Οι δυσκολίες αυτές, σε συνδυασµό µε λαθεµένες αντιλήψεις ορισµένων
παραγόντων της δηµόσιας διοίκησης και των τοπικών κοινωνιών δηµιουργούν
ανασχετικό κλίµα και οδηγούν κάποιες από τις εξορυκτικές δραστηριότητες σε
αναπόφευκτη στασιµότητα ή και συρρίκνωση, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα
αυτό του κλάδου του µαρµάρου. Συγχρόνως, εµποδίζουν την ανάπτυξη νέων
κοιτασµάτων και αποθαρρύνουν τόσο ελληνικές όσο και, κυρίως, ξένες επενδύσεις,
παράγοντες που υποθηκεύουν την ανάπτυξη στο µέλλον. Περιπτώσεις όπως αυτές
της µαταίωσης των επενδύσεων στον ελληνικό χρυσό ή των σχεδίων έρευνας για
χαλκό και µάλιστα πριν καν ξεκινήσουν, έχουν πολύ αρνητικό για τη χώρα µας
αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο», υπογράµµισε ο πρόεδρος του ΣΜΕ.
«Αναγνωρίζουµε ότι η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης δεν είναι εύκολη
υπόθεση καθώς εµπλέκονται πολλά υπουργεία και οι κανόνες που ισχύουν για τον
εξορυκτικό κλάδο είναι πιο σύνθετες και από αυτές της βιοµηχανίας. Από την άλλη
µεριά, αν θέλουµε επενδύσεις, και υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για νέες
επενδύσεις στον κλάδο, θα πρέπει να δράσουµε άµεσα.
Η πολιτική βούληση για αλλαγές έχει εκφρασθεί αλλά τώρα χρειάζεται περισσότερη
συνεργασία και συντονισµένες ενέργειες, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήµατα και
οι αγκυλώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.
Η αδειοδότηση από το Κράτος βέβαια δεν αρκεί. Από την πλευρά τους, οι
εξορυκτικές επιχειρήσεις οφείλουν να επιδιώκουν και να πετυχαίνουν την κοινωνική
αποδοχή, κυρίως των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούνται, σεβόµενοι τους
προβληµατισµούς τους για την προστασία του περιβάλλοντος και αναπτύσσοντας
µαζί τους σχέσεις βασισµένες στο αµοιβαίο και συλλογικό όφελος».
«Το περιβάλλον είναι µια έννοια που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί όλους µας»
είπε ο κ. Βιδάλης. «Αν όµως θέλουµε να αναπτύξουµε σωστά µία από τις σηµαντικές
πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας µας οφείλουµε να κινηθούµε έξω από
στερεότυπα και προκαταλήψεις. Το δίληµµα περιβάλλον ή ανάπτυξη είναι ψευδές,
αφού η ισόρροπη ανάπτυξη µε ανταγωνιστικούς όρους και η λήψη µέτρων για την
προστασία του περιβάλλοντος µπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν αρµονικά
εξυπηρετώντας τις ανάγκες της κοινωνίας σε βάθος χρόνου.
Για όλα τα παραπάνω, και µε πλήρη συνείδηση του ρόλου και των ευθυνών µας
εµείς, ως Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, δεσµευόµαστε:
1. Να ενδυναµώσουµε την εποικοδοµητική συνεργασία µας µε τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση, καταθέτοντας συγκεκριµένες και ολοκληρωµένες προτάσεις ώστε µε
πνεύµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης, και να ξεπεραστούν τα όποια προβλήµατα
εξακολουθούν να υπάρχουν.
2. Να συνεχίσουµε τον παρεµβατικό ρόλο µας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απ’ όπου πηγάζει πολύ µεγάλο µέρος της νοµοθεσίας, ιδιαίτερα αυτής που
σχετίζεται µε το περιβάλλον, µε κύριο σκοπό να προλαµβάνουµε αντί να
θεραπεύουµε.
3. Να ενθαρρύνουµε το διάλογο των µελών του Συνδέσµου µε τις τοπικές
κοινωνίες, µε βάση το αµοιβαίο και συλλογικό συµφέρον.
4. Να εφαρµόσουµε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης στο εσωτερικό του κλάδου,
µε την αυτοδέσµευση των µελών µας στις αρχές του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης
Ανάπτυξης, τον οποίο πρόσφατα υιοθετήσαµε».
Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος αποτελεί δοµικό στοιχείο, απαραίτητο για την
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη πολλών άλλων κλάδων της εθνικής οικονοµίας,
προµηθεύοντας υλικά απαραίτητα σε αυτούς αλλά και χρήσιµα για την καθηµερινή
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ζωή. Συµβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή απασχόληση και ανάπτυξη, καθώς
δραστηριοποιείται σε αποµακρυσµένες περιφέρειες της χώρας, µε περιορισµένους
άλλους πόρους ή οικονοµική δραστηριότητα. Είναι κλάδος εξωστρεφής, µε έντονο
εξαγωγικό προσανατολισµό, αφού πάνω από το 65% των πωλήσεων του προέρχεται
από εξαγωγές και διεθνοποιηµένη δραστηριότητα. Εκτός δε από ένα πολύ
σηµαντικό παρόν έχει και ένα πολύ ελπιδοφόρο µέλλον, µε δυνατότητα
προσέλκυσης σηµαντικών νέων επενδύσεων, αρκεί, µέσα από την συνδυασµένη
αντιµετώπιση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει, να του δοθεί η δυνατότητα να
αξιοποιήσει τις προοπτικές που διαθέτει, ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται και
µάλιστα µε επιταχυνόµενους ρυθµούς».

Παράκληση για τη δηµοσίευση
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