Την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου της χώρας αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας έχει η συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων (85,9%).
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΊΑ EΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα καταγράφει:





Την άποψη των πολιτών για το μέλλον της ελληνικής
οικονομίας
Την αντίληψή τους για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη
Το ρόλο των κυβερνήσεων στην προσέλκυση
επενδύσεων
Τη γνώμη τους για το ρόλο της εξορυκτικής
βιομηχανίας στην οικονομία της χώρας και τις
ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί να έχει η
δραστηριότητα αυτή στο περιβάλλον.

Τα θέματα της έρευνας δεν αφορούν άμεσα στην
καθημερινότητα των πολιτών και ως εκ τούτου στην έρευνα
καταγράφονται αντιλήψεις που έχουν σχηματιστεί μέσα από
τη μακροχρόνια θεώρηση των πράγματων και αφορούν
στην αντανακλαστική και άνευ επιχειρημάτων απόκριση των
πολιτών. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως έρευνα αναφοράς (benchmark poll) πριν την υλοποίηση κάποιων πρωτοβουλιών
και την αντίστοιχη πληροφόρηση της κοινής γνώμης για κάποια συγκεκριμένη
δραστηριότητα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θα μπορέσει να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και αν ναι πως; Είναι η ανάπτυξη η
απάντηση, και αν ναι με ποιο τίμημα; Μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την
κατεύθυνση η εξορυκτική βιομηχανία;
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Η υποβάθμιση των υπηρεσιών του κράτους σε συνδυασμό με την παγιωμένη
οικονομική δυσπραγία αποτελούν τις πιο προφανείς και ίσως πιο οδυνηρές εκφάνσεις
της κρίσης. Το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία είναι οι επενδύσεις.
Μόλις ένας τους 6 Έλληνες (15,7%) πιστεύει πως οι προοπτικές ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας θα μεταβληθούν προς το καλύτερο στο επόμενο διάστημα,
καθώς η θετική συγκυρία που αποτυπώνεται σε πολλά μακροοικονομικά μεγέθη δεν έχει
επιφέρει τις αναμενόμενες ευεργετικές αλλαγές στη ζωή των πολιτών.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια υποβάθμισε το ρόλο του
κράτους ως κύριου επενδυτή. Η αδυναμία μαζικών δημοσίων επενδύσεων έθεσε εκ νέου
το ερώτημα «πως μπορεί να έρθει η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας»; Η
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων ήταν πολλές φορές η προφανής απάντηση.
Σε αυτό το πλαίσιο ζητήσαμε από τους πολίτες να αποτιμήσουν το ρόλο των
κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων στην προσέλκυση επενδύσεων. Οι πολίτες
πιστεύουν πως η στάση των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια δεν βοήθησε προς αυτή
την κατεύθυνση (93,0%).
Οι παράγοντες που αποθαρρύνουν τους επενδυτές να επενδύσουν στην χώρα μας
ιεραρχούνται από τους πολίτες ως εξής:
- Το ασταθές φορολογικό σύστημα (68,7%)
- Η γραφειοκρατία (47,9%)
- Η διαφθορά (39,9%)
- Η πολιτική ρευστότητα (38,0%)
- Η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση (26,9%)
- Ο συνδικαλισμός (14,1%)
- Οι αντιδράσεις κάποιων κοινωνικών ομάδων (3,2%)
Κατά μέσο όρο οι πολίτες αναφέρουν τουλάχιστον δύο αποτρεπτικούς παράγοντες
αλλά αναδεικνύουν ως πιο καθοριστικό το ασταθές φορολογικό σύστημα (44,6%).
Σε διακριτή ερώτηση για το ρόλο των οικολόγων και την επιδραστικότητα των
αντιδράσεών τους οι πολίτες συμφωνούν με την άποψη πως «το μόνο που
καταφέρνουν είναι να παρακωλύουν τις επενδύσεις στη χώρα» (50,6%).
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Οι πολίτες σε ερώτημα για την άμεση εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων αναδεικνύουν
τις ιδιωτικές επενδύσεις (ξένες ή εγχώριες) (60,7%) ως βασική πηγή και δευτερευόντως
τους ευρωπαϊκούς πόρους (20,4%) ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (13,8%)

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Την πεποίθηση ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της
χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας έχει η συντριπτική πλειοψηφία των
Ελλήνων (85,9%).
Όσον αφορά στη βοήθεια που θα έδινε η εξορυκτική
δραστηριότητα στην περιοχή τους, αναφέρονται στη
δημιουργία θέσεων εργασίας (50,4%) ή στη δημιουργία ενός
νέου αναπτυξιακού μοντέλου στην περιοχή, που θα βοηθήσει
την τοπική οικονομία (39,2%) και πολύ λίγο στην ανάδειξη και
ανάπλαση του περιβάλλοντος (7,9%).

Ευκαιρία για
δυνητικούς
επενδυτές
αλλά
ανυπαρξία
πολιτικής

Τη μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης αξιοποίησης του ορυκτού
βούλησης
πλούτου της χώρας εντοπίζουν οι πολίτες (73,4%) ενώ
εκτιμούν ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου των
βιομηχανικών και εξορυκτικών έργων στη χώρα μας μάλλον δεν κάνουν καλά τη
δουλειά τους (αρνητική γνώμη: 53,0%).
Αν και οι πολίτες θεωρούν την εξορυκτική δραστηριότητα σημαντική για την ελληνική
οικονομία φαίνεται οριακά να εμπιστεύονται τις αδειοδοτημένες εταιρείες εξόρυξης
ορυκτών (39,6%), ενώ όσοι δεν τις εμπιστεύονται έχουν εδραιωμένη στο μυαλό τους την
πεποίθηση ότι οι εταιρείες αυτές εκμεταλλεύονται τον εθνικό πλούτο χωρίς να αποδίδουν
αυτά που θα έπρεπε στο κράτος (62,1%), και δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους
(27,1%) ή τους κανόνες ασφάλειας των εργαζομένων (7,9%).
Θετική κατεγράφη η αντίδραση των πολιτών στο ενδεχόμενο συνέχισης επενδύσεων σε
τομείς όπως μεταλλεία, ορυχεία, λατομεία υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι
περιβαλλοντικοί όροι, όπως διασφαλίζονται από το κράτος και τους ανεξάρτητους
φορείς (87,7%).
Θετική ήταν επίσης η αντίδραση των πολιτών και στο ενδεχόμενο συνέχισης της
επένδυσης στα μεταλλεία Χαλκιδικής υπό τις αυτές προϋποθέσεις (79,6%).
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Την πεποίθηση ότι η επέμβαση στο περιβάλλον από την εξορυκτική δραστηριότητα δεν
είναι ελεγχόμενη και με δυνατότητα αποκατάστασης διατυπώνουν 5 στους 10 πολίτες
(56,3%).
Ενήμεροι είναι οι πολίτες για την υποχρέωση που έχουν οι εταιρείες εξόρυξης να
αποκαθιστούν το περιβάλλον στο χώρο επέμβασης και κατά τη διάρκεια και μετά το
πέρας του εξορυκτικού έργου (64,2%) αν και πιστεύουν πως οι εξορυκτικοί χώροι
κάνουν τις περιοχές πλησίον της δραστηριότητας λιγότερο ελκυστικές προς κατοίκηση
(65,3%).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα τελευταία χρόνια ιεραρχείται πολύ ψηλά στην ατζέντα
κρατών και πολιτών το θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος.

Προτιμότεροι
επενδυτές
οι ξένοι

Ζητήσαμε από τους πολίτες να εκτιμήσουν ποια έργα είναι πιο
βλαβερά για το περιβάλλον και η ιεράρχηση που έκαναν έχει ως
εξής:
-

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (55,7%)
Έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων (51,7%)
Εξορυκτικά έργα (24,5%)
Αγροτικές καλλιέργειες (10,5%)
Τουριστικές εγκαταστάσεις (6,1%)
Κατασκευαστικά-οικοδομικά έργα (5,9%)

Ως προς την βέλτιστη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που ορίζει το κράτος οι
πολίτες πιστεύουν ότι τηρούνται με μεγαλύτερη συνέπεια όταν οι επενδυτές είναι ξένοι
(35,4%) από όταν οι επενδυτές είναι Έλληνες (22,4%) ή επενδυτής είναι το ίδιο το κράτος
(24,9%).

ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλές φορές συζητηθεί η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Στο ενδεχόμενο η χώρα μας να έχει
μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία και να περιορίσει έτσι την εισαγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας οι πολίτες αποδέχονται την παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη (54,5%).

4

Σε μια γενικότερη θεώρηση οι πολίτες θα συμφωνούσαν με την μείωση της
φορολόγησης των επιχειρήσεων προκειμένου να έρθουν επενδύσεις στη χώρα (89,9%).
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