ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ∆. 3062/2002
Ο∆ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950 e-mail:
sme@hol.gr

30-8-2005
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Σ.Μ.Ε κ. Ε. ΒΙ∆ΑΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΘΝΟΣ

Η ελληνική µεταλλευτική, µεταλλουργική και εξορυκτική δραστηριότητα αποτελεί ένα
δυναµικό κλάδο µε σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, στην
ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας καθώς και της
αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας.
Τα παραγόµενα προϊόντα του κλάδου παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο –σε
πρώτες ύλες- για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα σηµαντικών τοµέων της
εθνικής βιοµηχανίας / οικονοµίας. Για παράδειγµα η εκτεταµένη εξόρυξη λιγνίτη (η 5η
παγκόσµια σε µέγεθος) καλύπτει το σηµαντικότερο µέρος της εγχώριας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, µειώνοντας έτσι την εξάρτηση της χώρας µας από το
πετρέλαιο. Η παραγωγή βωξίτη υποστηρίζει την εγχώρια βιοµηχανία αλουµίνας –
αλουµινίου, ενώ η παραγωγή αδρανών είναι ζωτικής σηµασίας για τη βιοµηχανία
τσιµέντου και τον τοµέα των κατασκευών γενικότερα.
Πολλά από τα παραγόµενα προϊόντα έχουν αναπτύξει και διατηρούν έντονο
εξαγωγικό χαρακτήρα. Πάνω από το 65% των πωλήσεων του κλάδου προέρχεται
από εξαγωγές και βασικά προϊόντα του όπως νικέλιο, µπεντονίτης, περλίτης,
καυστική και δίπυρος µαγνησία, κίσσηρις και µάρµαρα, κατέχουν ηγετικές θέσεις όχι
µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Πέρα από τη σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα, µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις
του κλάδου έχουν από πολλών ετών διεθνοποιηθεί, µε παρουσία εκτός Ελλάδος σε
δραστηριότητες πρωτογενούς εκεί παραγωγής, καθετοποίησης και διανοµής. Οι
εταιρείες αυτές, είτε έχουν δηµιουργήσει θυγατρικές εταιρείες εκτός Ελλάδος, είτε
συµµετέχουν µε σηµαντικά ποσοστά σε εταιρείες του εξωτερικού και διευρύνουν
συνεχώς τη διεθνή τους παρουσία. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγµατα αποτελούν
οι εταιρείες S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Μάρµαρα ∆ιονύσου
Πεντέλης και άλλες.
Τέλος αρκετές µικρές εταιρείες του κλάδου δραστηριοποιούνται, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια, στην αξιοποίηση εξειδικευµένων και καινοτόµων βιοµηχανικών
ορυκτών, απευθυνόµενων σε ευρύ φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών στην Ελλάδα
και κυρίως στο εξωτερικό, όπως ο χουντίτης (Μinelco Hellas και Λευκά Ορυκτά), ο
αταπουλγίτης (Γεωελλάς ) κ.ά.
Η εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας συµβάλλει σηµαντικά και στην
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας µας. Από τη φύση της η εξορυκτική βιοµηχανία
ενεργοποιείται ως επί το πλείστον στην περιφέρεια, κοντά στα διαθέσιµα αποθέµατα
ορυκτών πόρων, απασχολεί σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων από τις τοπικές
κοινωνίες, και µε την εκεί παραγωγική και υποστηρικτική της δραστηριότητα
συµβάλλει ουσιαστικά στην τοπική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο εξορυκτικός κλάδος, παρά τον εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµό και τις αντίξοες
πολλές φορές διεθνείς συγκυρίες, συνεχίζει την επίπονη προσπάθειά του να
αξιοποιήσει τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Όµως ο κλάδος αντιµετωπίζει στο
εσωτερικό σηµαντικά προβλήµατα που πηγάζουν από τις µακροχρόνιες και
περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης – λειτουργίας εξορυκτικών έργων, από την
ασάφεια ή την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού, από ατυχείς εφαρµογές νόµων ή
οδηγιών της Ε.Ε. (π.χ. Νόµος 3010, Natura – SPA), από λαθεµένες αντιλήψεις
ορισµένων παραγόντων της δηµόσιας διοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Τα
προβλήµατα αυτά έχουν οδηγήσει σε στασιµότητα ή και συρρίκνωση κάποιων
κλάδων εξόρυξης καθώς και στην ουσιαστική µείωση της ανάπτυξης νέων
κοιτασµάτων, παράγοντες που υποθηκεύουν την ανάπτυξη στο µέλλον.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα τοµέα εξόρυξης που δοκιµάζεται απ΄ αυτά που
προαναφέρθηκαν είναι ο ιστορικός τοµέας του µαρµάρου, όπου η εθνική του
πρωτογενής παραγωγή βαίνει συνεχώς µειούµενη, οι εξαγωγές του σε κατεργασµένα
προϊόντα επίσης, ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, µόνον σ΄ ένα χρόνο
αυξήθηκαν κατά 33,6%.
Από την πολιτική ηγεσία έχουν γίνει ενθαρρυντικές εξαγγελίες, η σηµασία και η
ανάγκη αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας έχει αναγνωρισθεί από τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό, στην οµιλία του κατά την περυσινή ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, και ο κλάδος έχει ενταχθεί στον νέο αναπτυξιακό νόµο. Παρά την
πολιτική βούληση όµως, η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα της ισχύουσας
νοµοθεσίας δεν έχουν ακόµη δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ουσιαστική πρόοδο στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος.
Ερωτηθείς ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
(ΣΜΕ)* κ. Ευθύµιος Βιδάλης** µας δήλωσε σχετικά:
«Ως νέος Πρόεδρος του Συνδέσµου θα ήθελα να κάνω έκκληση προς την πολιτική
ηγεσία, η οποία έχει αναγνωρίσει τη σηµασία του εθνικού ορυκτού πλούτου στην
προσπάθεια για ανάπτυξη, να:
 Επανεξετάσει το πλέγµα των περιβαλλοντικών νόµων και υπουργικών
αποφάσεων, στα πλαίσια πάντα της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, ώστε να
ενισχυθεί η ανάπτυξη του κλάδου της εξόρυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον.
 Ολοκληρώσει το χωροταξικό σχεδιασµό και εντάξει τον κλάδο της εξόρυξης,
λόγω θέσης των κοιτασµάτων, στις προτεραιότητες σχεδιασµού χρήσεων γης.
 Απλοποιήσει τις περίπλοκες και άκρως χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης
των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, ώστε να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στον
κλάδο.
Ο ΣΜΕ επεξεργάζεται συγκεκριµένες προτάσεις και είναι διατεθειµένος να συµπράξει
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΑΝ, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και των άλλων
συναρµόδιων υπουργείων, µέσα σε πνεύµα συνεργασίας και αµοιβαίας
εµπιστοσύνης.
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, χωρίς την
οποία δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε βάθος χρόνου. Ο συνεχής αγώνας για την
διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας του εξορυκτικού κλάδου και πρέπει και µπορεί να
συνδέεται µε την εφαρµογή των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, όπως προωθείται
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΜΕ έχει δεσµευθεί για την υιοθέτηση και ενεργή
προώθηση αυτών των αρχών µεταξύ των εταιριών µελών του Συνδέσµου µας.
Για τη χώρα µας η κατεύθυνση στον εξορυκτικό κλάδο πρέπει να είναι µόνο προς τα
εµπρός, για απλοποίηση και βελτίωση του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου, για

αυξηµένη περιβαλλοντική φροντίδα, για διάλογο µε τις τοπικές κοινωνίες. Περιθώρια
για ανάπτυξη υπάρχουν πολλά.»
*Ο Σύνδεσµος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (Σ.Μ.Ε.) είναι το επαγγελµατικό
σωµατείο των ελληνικών εξορυκτικών επιχειρήσεων, που εκπροσωπεί τον κλάδο για
περισσότερα από 80 χρόνια. Στα µέλη του περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες
επιχειρήσεις έρευνας και αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της Χώρας µας, όπως:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε., S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ΓΕΩΕΛΛΑΣ,
∆ΕΗ, τοµέας ορυχείων, ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε., ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε.Β.Ε., ΜΕΒΙΟΡ
Α.Ε., ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ΕΛΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ Α.Ε., ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Ε., ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., ΜΑΡΜΑΡΑ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., MINELCO
HELLAS Α.Μ.Ε., ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Ε., ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ.

** Ο κ. Ευθύµιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος του ΣΜΕ από τον Απρίλιο του 2005, είναι
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου Εταιριών της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Harvard µε Β.Α. σε Πολιτικές Επιστήµες και
απόφοιτος του Harvard Business School στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε Μ.Β.Α.
Εργάστηκε για περισσότερα από 20 έτη στην Οwens Corning στην Ευρώπη και στην
Αµερική.

