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Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής:
Α. ΔΣ
Β. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ ήταν τα εξής:
1. Eκδήλωση στο Μουσείο Γουλανδρή, που αφορά στον κλάδο
2. Ενημέρωση για νομοθετικές εκκρεμότητες (Λατομικό Νομοσχέδιο, Αιγιαλός και
Παραλία, ιδιωτικά πρατήρια)
3. Πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στον ΟΛΘ
4. Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/6/2016, κριτική επί του ετήσιου απολογισμού του
ΣΜΕ
5. Κόστος ενέργειας και ενεργοβόρες βιομηχανίες

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 6/6/2016 στα γραφεία της «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Τα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως είναι:
1. Έκθεση πεπραγμένων Δ,Σ του έτους 2015 και συζήτηση.
2. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί του Οικονομικού Απολογισμού
3. Έγκριση των πεπραγμένων του ΔΣ του έτους 2015
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4. Έγκριση των δαπανών της περιόδου και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής
Επιτροπής
5. Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2016
6. Επικύρωση αποφάσεων του Δ.Σ. του ΣΜΕ
παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

περί

αντικατάστασης

δύο

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας επί των πεπραγμένων 2014-2015 του προέδρου του ΣΜΕ
κ. Α. Κεφάλα, έχουν ως εξής:
«Σας καλωσορίζω στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω
εδώ εκπροσώπους των μελών μας, τους ανθρώπους που δουλεύουν συστηματικά για την
παραγωγή των θέσεών μας, αλλά και πολλούς που υπηρέτησαν το Σύνδεσμο από θέσεις
ευθύνης.
Στον έναν χρόνο που μεσολάβησε από την τελευταία μας συνάντηση – τουλάχιστον με αυτή
τη σύνθεση – πολλά συνέβησαν, αλλά ακόμη περισσότερα έμειναν πεισματικά ίδια.
Το ΔΝΤ στην τελευταία του έκθεση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές συνοψίζει
την τάση με την εξής εύστοχη έκφραση: «too slow, for too long». Η ανάπτυξη της
παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζεται, αλλά με συνεχώς χαμηλότερους και λιγότερο
σταθερούς ρυθμούς. Οι τελευταίοι μήνες χαρακτηρίστηκαν από ένα ακόμη επεισόδιο
αστάθειας στις αγορές, κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες οικονομίες και
αντίθετους ανέμους για τις αναδυόμενες και υπό-πίεση οικονομίες. Οι ρυθμοί ανάπτυξης
στην Κίνα οδηγούνται σταδιακά σε βιώσιμους ρυθμούς και -ενώ μακροπρόθεσμα αυτή η
μετάβαση θα ωφελήσει τόσο την Κίνα όσο και την παγκόσμια οικονομία- οι «αναταράξεις»
κατά τη διάρκεια της διόρθωσης απειλούν κυρίως τις αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες
προσδοκούμε να οδηγήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, και
στην Ευρώπη ειδικότερα, οι μη ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις, η ασθενής ανάπτυξη της
παραγωγικότητας, η «κληρονομιά» της χρηματοοικονομικής κρίσης αλλά και η
συνεχιζόμενη αστάθεια στην ευρωπαϊκή περιφέρεια εμποδίζουν τη στέρεη ανάκαμψη της
οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτές τις πιέσεις προστίθεται μία σειρά κοινωνικών και
πολιτικών προκλήσεων, όπως η ολοένα διευρυνόμενη οικονομική ανισότητα, συγκρούσεις,
τρομοκρατία και ροπή προς συντηρητικές πολιτικές απομόνωσης.
Στα δικά μας τώρα, στο 2015, σαν αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομικής δυσπραγίας,
σημειώθηκε 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 το 2015. Η
επιβράδυνση της ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα μείωσε τη ζήτηση πρώτων υλών
και μετάλλων και προκάλεσε μία σειρά αλυσιδωτών συνεπειών σε ολόκληρο τον κλάδο. Η
τιμή του χρυσού άγγιξε τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Ο περιορισμός
στη ζήτηση βιομηχανικών ορυκτών και μαγνησιακών προϊόντων επέφερε ανάλογη πίεση
και πτωτικές κινήσεις στις τιμές των αντιστοίχων προϊόντων. Αντίστοιχα, τα ναύλα των
θαλάσσιων μεταφορών υποχώρησαν αισθητά, σημειώνοντας 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. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αυξανόμενες εξαγωγές
κινέζικου χάλυβα σε πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες δημιούργησαν στρεβλώσεις στη διεθνή
αγορά.
Στην Ελλάδα, η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από ευρύτερη οικονομική και πολιτική
αστάθεια με αποτέλεσμα την ύφεση και την υπο-λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος (capital controls). Σήμερα η πρώτη αξιολόγηση –το πρώτο βήμα για την
επιστροφή της σταθερότητας και την αποκατάσταση της ομαλότητας– φαίνεται να έχει
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σχεδόν ολοκληρωθεί θετικά. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα και η δυναμική παραγωγής
έχουν πληγεί σημαντικά – ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ελλάδα κατρακύλησε στην 56η (από
την 50η) θέση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD μεταξύ 61 χωρών. Πέρα από την
απώλεια ανταγωνιστικότητας, οι προκλήσεις που δημιούργησε αυτή η κατάσταση για την
εξασφάλιση της ρευστότητας και τη συνέχιση της λειτουργίας στις ελληνικές επιχειρήσεις
ήταν τεράστιες.
Επιπλέον, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το σύνολο της επιχειρηματικής
κοινότητας, η εξορυκτική βιομηχανία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συστηματική δυστοκία
στις σχέσεις της με τη δημόσια διοίκηση, όπως σημαντικές καθυστερήσεις στις
αδειοδοτήσεις υπαρχουσών δραστηριοτήτων και νέων επενδύσεων, αλλά και από την άλλη
γρήγορες ταχύτητες στην επιβολή τελών και άλλων επιβαρύνσεων στην εξορυκτική
δραστηριότητα.
Στην εσωτερική αγορά η απορρόφηση πρώτων υλών, μετάλλων και δομικών υλικών, ήταν
χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρω 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 τσιμέντου σημείωσαν ιδιαίτερα καλή
επίδοση.
Είμαι σίγουρος ότι τα παραπάνω σας είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Ωστόσο, είναι σημαντικό
να αρχίσουμε να συζητάμε για το πως θα συνεισφέρουμε στο «αναπτυξιακό σοκ» που
απαιτείται για την αντιστροφή αυτής της πορείας. 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 –για να ακολουθήσω μία δημοφιλή έκφραση της εποχής– 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 κλάδου μας 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. Συνολικά, παρέμειναν
ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας-με σημαντικό ρόλο για την Ελληνική
περιφέρεια, ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικό 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. Για να
αναδείξω το ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία παραθέτω τρία
ενδεικτικά στοιχεία:
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-

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 μας λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης αποφοίτων και
σπουδαστών, ώστε αφενός να τους προετοιμάσουν αποτελεσματικότερα για την
ένταξη τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου να δημιουργήσουν καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό.

Η μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία
παρουσιάζει με λεπτομέρειες τα παραπάνω.
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.
Σε αυτή την κατεύθυνση, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη προγραμματίσει επενδύσεις
ύψους σχεδόν €2 δισ. στην επόμενη πενταετία. Άλλωστε ακόμη και τα τελευταία χρόνια εν
μέσω κρίσης, ο κλάδος προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις, τόσο σε συμμετοχές ή
εξαγορές όσο και σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς του ΣΕΒ, στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο €32 δισ. αποσβέσεις του παγίου
κεφαλαίου της χώρας και μόνο €18 δισ. ευρώ νέες επενδύσεις. Συνεπώς μόνο για να
καλύψουμε τις αποσβέσεις του παγίου κεφαλαίου, απαιτούνται τουλάχιστον €100 δισ. νέες
επενδύσεις τα επόμενα επτά χρόνια. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι ο
κλάδος έχει λειτουργήσει και θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν σημαντικός φορέας
πραγματοποίησης επενδύσεων.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο ΣΜΕ φροντίζει να λειτουργήσει σαν ένας χώρος ανταλλαγής
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ειδικά σε θέματα διαχείρισης ρίσκου, σαν τόπος
σύνθεσης θέσεων για τη συλλογική έκφραση του κλάδου, αλλά και σαν θεσμικός
συνομιλητής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω των μελών του.
Όσον αφορά το θεσμικό ρόλο του ως υπεύθυνου συνομιλητή πολιτείας και τοπικών
κοινωνιών ο ΣΜΕ επικεντρώθηκε στις παρακάτω δραστηριότητες την περασμένη χρονιά:
-

-

Ενημέρωσε συστηματικά τη πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων για τον κλάδο
υπουργείων σχετικά με τη φυσιογνωμία, τη δυναμική και τις προοπτικές της
εξορυκτικής δραστηριότητας και των συνδεδεμένων με αυτήν κλάδων, όπως και για
τις θέσεις και τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει
Πήρε θέση σε νέα νομοσχέδια, προσπαθώντας να στηρίξει τις προοπτικές
ανάπτυξης της χώρας μέσα από την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών
Υποστήριξε με κάθε τρόπο τη μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για τη συμβολή της
εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία
Είχε έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα με άρθρα, συνεντεύξεις, συμμετοχή σε
συνέδρια και με την πραγματοποίηση εσωτερικής ημερίδας με θέμα τη βελτίωση της
εικόνας του κλάδου στην κοινή γνώμη
Παρενέβη ενεργά σε εξελίξεις που ενέτειναν την ανασφάλεια δικαίου και
συντηρούσαν άσχημο επενδυτικό κλίμα για την χώρα μας και ιδιαίτερα για τον κλάδο
μας

Επίσης, έντονη ήταν η δραστηριοποίηση του ΣΜΕ και στα ευρωπαϊκά θέματα τόσο μέσω
της ενεργού συμμετοχής στην Advisory Committee of Safety and Health της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των ουσιαστικών παρεμβάσεων στην αξιολόγηση των 24 οδηγιών Υγιεινής
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γεωεπιστηµονικών
σχολών για
καινοτοµία στη
βιώσιµη
αξιοποίηση των
ορυκτών πόρων
της χώρας

και Ασφάλειας όσο και με τη συστηματική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις
της Euromines.
Στο πλαίσιο της προαγωγής της εξορυκτικής βιομηχανίας, για το 2016 στόχος του
Συνδέσμου είναι να κινηθεί για την επίτευξη των παρακάτω:
-

Να λειτουργήσει σαν κοιτίδα αριστείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων των εταιρειών-μελών του ΣΜΕ
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 επίσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού
νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία νέων και ανάπτυξη υφιστάμενων
εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερα στον κλάδο μας η βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσε διαχρονικά μεγάλη πρόκληση και
συχνά σημείο τριβής με τις 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.
Το παραδοσιακό μοντέλο της γραμμικής οικονομίας (“take – make – dispose”) μας αφήνει
εκτεθειμένους στη μεταβλητότητα τιμών, στη σπανιότητα των πόρων, ελλείψεις υλικών και
αύξηση τιμών. Αντίθετα, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας («re-think, re-design, re-build»)
έχει σαν βάση το να καταφέρνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους και μπορεί να
λειτουργήσει καταλυτικά τόσο για την καινοτομία όσο και για την ανταγωνιστικότητα. Στόχος
μας είναι να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας ενσωματώνοντας τέτοιες πρακτικές σε όλο
το φάσμα της αλυσίδας αξίας, ενδεικτικά αναφέρω: urban mining, recycling κ.α.
Ωστόσο, για να γίνουν πραγματικότητα τα παραπάνω είναι απαραίτητη –πέρα από τη
προσέλκυση νέων μελών- η ενεργή συμμετοχή όλων μας στη δραστηριότητα του
Συνδέσμου.
Οι ομάδες εργασίας αποτελούν το βασικό μέσο για την υλοποίηση δράσεων και οφείλουμε
να αναγνωρίσουμε ότι με μεγαλύτερη συμμετοχή και εντατικοποίηση της δραστηριότητας
αυτών μπορούμε να προβλέπουμε και να τοποθετούμαστε μπροστά από τις εξελίξεις.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη
που έδειξαν προς το Δ.Σ. σε αυτή την προκλητική χρονιά –και εγώ με τη σειρά μου τα μέλη
του Δ.Σ. - το προσωπικό του Συνδέσμου για την αφοσίωσή του και να υποσχεθώ ότι θα
καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε
ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για τα επόμενα χρόνια τιμώντας τη μακρά και επιτυχημένη πορεία
του κλάδου, την ανθεκτικότητά του και το διαφαινόμενο λαμπρό του μέλλον».
Μετά το πέρας της ομιλίας του Προέδρου, ακολούθησε συζήτηση με τους παριστάμενους
στη Γ.Σ.
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Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

CEN Press Release (2016-05-11): European Standard for paraffinic diesel fuel
(EN 15940)

O CEN έχει εγκρίνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για παραφινικά ντίζελ, κατασκευασμένο
από σύνθεση ή υδρο-κατεργασία. Το πρότυπο EN 15940, που θα δημοσιευθεί από όλα τα
μέλη της CEN πριν από το τέλος του 2016, καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μέθοδους
δοκιμής για την αγορά και την εφαρμογή παραφινικών ντίζελ που περιέχουν ένα επίπεδο
έως και 7% σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) για χρήση σε πετρελαιοκινητήρες.
Οι παραγωγοί παραφινικών καυσίμων αναγνώρισαν την ανάγκη για μια νέα προδιαγραφή
στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης στην αγορά για καθαρότερα καύσιμα. Το νέο
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15940 αποδεικνύει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των
παραγωγών καυσίμων, κατασκευαστών αυτοκινήτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών
στην Ευρώπη για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με μια προδιαγραφή για μια νέα γενιά
καθαρότερων καυσίμων ντίζελ μεταφοράς. Η χρήση παραφινικών ντίζελ μπορεί να
οδηγήσει σε βελτιώσεις στην ποιότητα του τοπικού αέρα, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγει
αλλαγές στην υπάρχουσα υποδομή των καυσίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συστατικό μίγματος σε συμβατικό ντίζελ ή ως τελικό καύσιμο 100%, το οποίο ήδη
εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.
"Το πρότυπο 15940 EN αποτελεί ορόσημο και μια επιτυχία για τις δημόσιες αρχές, τους
κατασκευαστές των καυσίμων και των οχημάτων, και πάνω απ 'όλα για τους καταναλωτές
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ», δήλωσε ο Jörg Spanke, πρόεδρος της ομάδας εργασίας
«παραφινικό καύσιμο» της CEN.
Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο για την «Καύσιμα αυτοκινήτων - παραφινικό καύσιμο diesel
από σύνθεση ή υδρογονοκατεργασίας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» (EN 15940: 2016)
αναπτύχθηκε από την Τεχνική Επιτροπή CEN «αερίων και υγρών καυσίμων, λιπαντικών
και συναφών προϊόντων πετρελαίου».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραφινικά καύσιμα ντίζελ είναι υγρά καύσιμα που μπορούν να
δημιουργηθούν συνθετικά από πρώτες ύλες όπως το φυσικό αέριο (GTL), βιομάζα (BTL) ή
άνθρακας (CTL) ή μέσω υδρο-κατεργασίας με φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη. Αυτά τα καύσιμα
υψηλής ποιότητας έχουν καθαρότερη καύση από ό, τι τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ βάσει
του αργού πετρελαίου και είναι έτσι σε θέση να μειώσουν τις τοπικές επιβλαβείς εκπομπές,
όπως τα οξείδια του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων.
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Δ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ
•

Αρθρο του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα στη Huffington Post

«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».
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».
Το 2015, σαν αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομικής δυσπραγίας, σημειώθηκε 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 το 2015. Η επιβράδυνση της
ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα μείωσε τη ζήτηση πρώτων υλών και μετάλλων και
προκάλεσε μία σειρά αλυσιδωτών συνεπειών σε ολόκληρο τον κλάδο. Η τιμή του χρυσού
άγγιξε τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Ο περιορισμός στη ζήτηση
βιομηχανικών ορυκτών και μαγνησιακών προϊόντων επέφερε ανάλογη πίεση και πτωτικές
κινήσεις στις τιμές των αντιστοίχων προϊόντων. Αντίστοιχα, τα ναύλα των θαλάσσιων
μεταφορών υποχώρησαν αισθητά, σημειώνοντας 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. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αυξανόμενες εξαγωγές κινέζικου
χάλυβα σε πολύ χαμηλές τιμές, οι οποίες δημιούργησαν στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά.
Στην Ελλάδα, η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από ευρύτερη οικονομική και πολιτική
αστάθεια με αποτέλεσμα την ύφεση και την υπο-λειτουργία του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος (capital controls). Σήμερα η πρώτη αξιολόγηση –το πρώτο βήμα για την
επιστροφή της σταθερότητας και την αποκατάσταση της ομαλότητας– φαίνεται να έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί θετικά. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα και η δυναμική παραγωγής
έχουν πληγεί σημαντικά – ενδεικτικά αναφέρω ότι η Ελλάδα κατρακύλησε στην 56η (από
την 50η) θέση στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD μεταξύ 61 χωρών. Πέρα από την
απώλεια ανταγωνιστικότητας, οι προκλήσεις που δημιούργησε αυτή η κατάσταση για την
εξασφάλιση της ρευστότητας και τη συνέχιση της λειτουργίας στις ελληνικές επιχειρήσεις
ήταν τεράστιες.
Επιπλέον, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το σύνολο της επιχειρηματικής
κοινότητας, η εξορυκτική βιομηχανία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει συστηματική δυστοκία
στις σχέσεις της με τη δημόσια διοίκηση, όπως σημαντικές καθυστερήσεις στις
αδειοδοτήσεις υπαρχουσών δραστηριοτήτων και νέων επενδύσεων, αλλά και απο την άλλη
γρήγορες ταχύτητες στην επιβολή τελών και άλλων επιβαρύνσεων στην εξορυκτική
δραστηριότητα.
Στην εσωτερική αγορά η απορρόφηση πρώτων υλών, μετάλλων και δομικών υλικών, ήταν
χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρω 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 τσιμέντου σημείωσαν ιδιαίτερα καλή
επίδοση.
Είμαι σίγουρος ότι τα παραπάνω σας είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Ωστόσο, είναι σημαντικό
να αρχίσουμε να συζητάμε για το πως θα συνεισφέρουμε στο «αναπτυξιακό σοκ» που
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απαιτείται για την αντιστροφή αυτής της πορείας. 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 –για να ακολουθήσω μία δημοφιλή έκφραση της εποχής– 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 κλάδου μας 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. Συνολικά, παρέμειναν
ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας-με σημαντικό ρόλο για την Ελληνική
περιφέρεια, ενώ παράλληλα αποτελούν σημαντικό 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.
Για να αναδείξω το ρόλο της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία παραθέτω
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 μας λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης
αποφοίτων και σπουδαστών, ώστε αφενός να τους προετοιμάσουν
αποτελεσματικότερα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου
να δημιουργήσουν καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη προγραμματίσει επενδύσεις
ύψους σχεδόν €2 δισ. στην επόμενη πενταετία. Άλλωστε ακόμη και τα τελευταία χρόνια εν
μέσω κρίσης, ο κλάδος προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις, τόσο σε συμμετοχές ή
εξαγορές όσο και σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς του ΣΕΒ, στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο €32 δισ. αποσβέσεις του παγίου
κεφαλαίου της χώρας και μόνο €18 δισ. ευρώ νέες επενδύσεις. Συνεπώς μόνο για να
καλύψουμε τις αποσβέσεις του παγίου κεφαλαίου, απαιτούνται τουλάχιστον €100 δισ. νέες
επενδύσεις τα επόμενα επτά χρόνια. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι ο
κλάδος έχει λειτουργήσει και θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν σημαντικός φορέας
πραγματοποίησης επενδύσεων.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ο ΣΜΕ φροντίζει να λειτουργήσει σαν ένας χώρος ανταλλαγής
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, ειδικά σε θέματα διαχείρισης ρίσκου, σαν τόπος
σύνθεσης θέσεων για τη συλλογική έκφραση του κλάδου, αλλά και σαν θεσμικός
συνομιλητής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσω των μελών του.
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Στο πλαίσιο της προαγωγής της εξορυκτικής βιομηχανίας, για το 2016 στόχος του
Συνδέσμου είναι να κινηθεί για την επίτευξη των παρακάτω:
-

Να λειτουργήσει σαν κοιτίδα αριστείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων των εταιρειών-μελών του ΣΜΕ
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 επίσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
Να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού
νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία νέων και ανάπτυξη υφιστάμενων
εξορυκτικών δραστηριοτήτων

Ιδιαίτερα στον κλάδο μας η βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσε διαχρονικά μεγάλη πρόκληση και
συχνά σημείο τριβής με τις 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.
Το παραδοσιακό μοντέλο της γραμμικής οικονομίας (“take – make – dispose”) μας αφήνει
εκτεθειμένους στη μεταβλητότητα τιμών, στη σπανιότητα των πόρων, ελλείψεις υλικών και
αύξηση τιμών. Αντίθετα, το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας («re-think, re-design, re-build»)
έχει σαν βάση το να καταφέρνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους και μπορεί να
λειτουργήσει καταλυτικά τόσο για την καινοτομία όσο και για την ανταγωνιστικότητα. Στόχος
μας είναι να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας ενσωματώνοντας τέτοιες πρακτικές σε όλο
το φάσμα της αλυσίδας αξίας, ενδεικτικά αναφέρω: urban mining, recycling κ.α.»
•

Δελτία Τυπου για τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών
Επιχειρήσεων και για τη συμμετοχή του ΣΜΕ στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τον
Ορυκτικό Πλούτο, που διοργάνωσε η Εταιρεία «Tσομώκος ΑΕ»

Εκδόθηκαν σχετικά δελτία τύπου από το ΣΜΕ τα οποία έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας
από έγκριτα έντυπα και ηλεκτρονικά portals.

Ε. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Συμμετοχη του ΣΜΕ στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τον Ορυκτό Πλούτο “6th
International Forum: Mineral Resources in Greece: A Driving Force for
Economic Development”.

Ο ΣΜΕ μετείχε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο, μέσω του προέδρου του κ. Α. Κεφάλα. Επιπλέον
μετείχαν με προσωπικές εισηγήσεις τους σε σύγχρονα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και
ο κ. Χρ. Καβαλόπουλος και η κ. Κυριακή Τσίχλα.
Η εισήγηση του προέδρου του ΣΜΕ είχε ως θέμα «Towards a National Minerals Strategy»
και πρότεινε τρόπους προώθησης της υπεύθυνης και βιώσιμης διαχείρισης ορυκτών
πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τρόπους δημιουργίας και αναγέννησης νέων
ευκαιριών για νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.
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Το Powerpoint της παρουσίασης του προέδρου του ΣΜΕ κ. Α. Κεφάλα παρατίθεται
παρακάτω:
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Η εισήγηση του κ. Χ. Καβαλόπουλου είχε ως θέμα «New challengew and standards of
Health and Safety in the extractive industry. SMEs and implementation of Health and
Safety directives» και αφορούσε στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρότυπα Υγιεινής και
Ασφάλειας καθώς και την εφαρμογή των νέων αυτών προτύπων και συστημάτων από τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Το powerpoint της παρουσίασης του Γεν . Δν/τη του ΣΜΕ κ. Χρ. Καβαλόπουλου παρατίθεται
παρακάτω:
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Η παρουσίαση της κ. Κυριακής Τσίχλα, είχε ως θέμα «Occupational stress and its
consequences on job performance» και αφορούσε στο εργασιακό stress που έγκειται στους
νέους και αναδυόμενους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους συσχετιζόμενο με το επακόλουθο
αντίκτυπο στην ατυχηματικότητα και την επαγγελματική απόδοση
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Το powerpoint της παρουσίασης της κ. Κυριακής Τσίχλα παρατίθεται παρακάτω:
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