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Της Λέιτας Καλαμαρά
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Σ
την άμεση διευθέτηση οκτώ 
βασικών αιτημάτων-εκκρε- 
μοτήιων στοχεύει η ελλη
νική εξορυκιική βιομηχανία προ- 

κειμένου να προχωρήσει απρό
σκοπτα την ένταξή της στο νέο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορά 
τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Su
stainable Finance Strategy-κρι
τήρια ταξινομίας- EU Taxonomy), 
την Πράσινη Συμφωνία (Green 
Deal), τη νέα Στρατηγική της Ε.Ε. 
για τις Πρώτες 'Υλες, την Ευρω
παϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες 
'Υλες (ERMA), τον Ευρωπαϊκό νό
μο για το Κλίμα (EU Climate Law) 
και τη Νέα Βιομηχανική Στρατη
γική για την Ευρώπη.

Όπως τονίζουν οι επιχειρή
σεις του κλάδου, η μεγάλη εξάρ
τηση της Ε.Ε. από εισαγόμενες 
πρώτες ύλες δημιουργεί ανα
σφάλεια στην εφοδιαστική αλυ
σίδα και υπονομεύει την εφαρ
μογή της Πράσινης Συμφωνίας. 
Η πλήρης αξιοποίηση του ευρω
παϊκού κοιτασματολογικού δυ
ναμικού συνολικά και της Ελλά
δας ειδικά είναι μονόδρομος. Το 
αίτημα ένταξης της ελληνικής εξο- 
ρυκτικής βιομηχανίας στο πρό
γραμμα «Ελλάδα 2.0» είναι προς 
αυτήν την κατεύθυνση.

Άρση εμποδίων
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Με
ταλλευτικών Επιχειρήσεων, ο κλά
δος επιδιώκει:
■ Τροποποίηση του Ν. 4512/2018 
ώστε να αρθούν σημαντικά εμ
πόδια στην αδειοδότηση και τη 
λειτουργία των εξορυιαικών επι
χειρήσεων.
■ Τροποποίηση του Ν. 4014/2011 
ειδικά στη διαχείριση και αδει- 
οδότηση εξορυιαικών αποβλή
των κατά τα πρότυπα mg Ε.Ε.
■ Αποτελεσματικότερη περιβαλ
λοντική αδειοδότηση σε κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο.
■ Λειτουργία εξορυιαικών δρα
στηριοτήτων εντός ζωνών προ
στασίας της φύσης σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από τις ευρω
παϊκές οδηγίες και τις καλές πρα
κτικές.
■ Τροποποίηση του Ν. 4280/2014 
σχετικά με τον προσδιορισμό αν
ταλλάγματος χρήσης δασικής 
έκτασης με σαφή και μετρήσιμα 
κριτήρια.

■Τροποποίησητου κανονιστικού 
πλαισίου όσον αφορά τις ποινι
κές κυρώσεις από περιβαλλοντι
κές παραβάσεις με βάση τις απο
φάσεις του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου Ανθ ρωπίνων Δικαιωμά
των και του ΣτΕ.
■ Τροποποίηση των Περιφερει
ακών Χωροταξικών στο σκέλος 
της αξιοποίησης των ΟΠΥ.
■ Διασφάλιση προσβασιμότητας 
σε λιγνιτικά κοιτάσματα ως μελ
λοντική ενεργειακή εφεδρία και 
αξιοποίηση του λιγνίτη για εξω- 
ηλεκιρικές χρήσεις.

Απολογισμός 2020
Σύμφωνα με τον απολογισμό του 
2020, ο αριθμός των απασχο- 
λουμένων στις επιχειρήσεις μέ
λη του ΣΜΕ (συνολικά 29 επιχει
ρήσεις) το 2020 ανήλθε σε 12.117 
άτομα (-1,2%). Οι πωλήσεις τους 
έφτασαντο 1,192 δισ. μειωμένες 
κατά 25% σε σύγκριση με το 2019, 
οι εξαγωγές τους σε 0,65 δισ. μει
ωμένες κατά 20% και η παραγω
γή σε τόνους τελικών εμπορεύ- 
σιμων προϊόντων σε 47.154.319. 
Το σύνολο mg ελληνικής εξορυ- 
κτικής βιομηχανίαςτο 2020 απα
σχόλησε 76.000 άτομα (-10%), εί-

Θετικές 
οι προοπτικές 
για το 2021
Εχοντας ήδη διανύσει το πρώτο 
εξάμηνο του 2021, αξίζει να σημει
ώσουμε ότι το ξεκίνημα ήταν πολύ 
ενθαρρυντικό. Τα αδρανή και δομικά 
υλικά συνεχίζουν την ανοδική πο
ρεία που δεν είχε ανακοπεί στο 
2020, οι τιμές των μετάλλων είναι 
ανοδικές ή σχετικά υψηλές τα μάρ
μαρα είναι σε τροχιά ανάκαμψης, τα 
βιομηχανικά ορυκτά θα επανέλθουν 
τουλάχιστον στα επίπεδα του 2019 
και η παραγωγή λιγνίτη θα παραμεί- 
νει στα επίπεδα του 2020. Για τον 
κλάδο Μεταλλευμάτων-Μετάλλων- 
Συμπυκνωμάτωντο2021 εκτιμάται 
ότι θα είναι ιδιαίτερα θετικό. Στα 
Βιομηχανικά Ορυκτά η εικόνα παρα
μένει μικτή για το 2020. Σε επίπεδο 
εταιρειών μελών ΣΜΕ για το 2021 
υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, 
ιδιαίτερα εάν λειτουργήσουν τα με
γάλα, προγραμματισμένα, κατα
σκευαστικά έργα.

χε πωλήσεις 1,38 δισ. μειωμένες 
κατά 30% σε σύγκριση με το 2019, 
εξαγωγές 0,69 δισ. ευρώ μειωμέ
νες επίσης κατά 30% και παρα
γωγή σε τόνους τελικών προϊόν
των 63.200.000 μειωμένη κατά 
20% σε σύγκριση με το 2019.

Το 2020 η διεθνής αγορά επη
ρεάστηκε από τις συνεχείς αυ
ξήσεις των θαλάσσιων ναύλων σε 
συνδυασμό με τις ελλείψεις σε 
containers, σε λιμενεργάτες και 
οδηγούς χερσαίων μεταφορών 
λόγω πανδημίας. Το πρόβλημα 
οξύνθηκε και από την αυξημένη 
ζήτηση από την Κίνα σε εμπο
ρεύματα όπως και τις αυξημένες 
εξαγωγές mg, ιδιαίτερα το τελευ
ταίο τετράμηνο του έτους. Τα Με
ταλλεύματα εμφάνισαν σταθερή 
πορεία σε παραγωγή και πωλή- 
σεις σε σύγκριση με το 2019. Οι 
τιμές όμως των μετάλλων και των 
συμπυκνωμάτων εμφάνισαν ση
μαντικές αυξήσεις. Μόνη αντί
θεση σε αυτό, οι αξιοσημείωτες 
μειώσεις σε ποσότητες και πω- 
λήσεις των μαγνησιακών προ
ϊόντων που με έντονη προσπά
θεια από πλευράς εταιρειών με
λών έκλεισαν το 2020 με υστέ
ρηση έναντι του 2019 όχι μεγα
λύτερη του 6%.

Ειδικότερα για τις μεγάλες κα
τηγορίες των αγορών που εξυ
πηρετούν τα μέλη του ΣΜΕ, τα 
αδρανή-δομικά υλικά παρουσία
σαν αύ ξηση πωλήσεω ν mg τάξης 
του 5% έναντι του 2019. Τα με
ταλλεύματα είχαν συνολικά πτω
τική τάση όγκων, κυρίως λόγω 
περικοπών στην παραγωγή σι- 
δηρονικελίου κατά 50% και ενμέ- 
ρει στον βωξίτη. Οι τιμές των με
τάλλων όπως και των συμπυ
κνωμάτων είχαν σημαντικές αυ
ξήσεις.

Τα προϊόντα λευκόλιθου εμ
φάνισαν πτώση όγκων κατά 6% 
σε σχέση με το 2019, οφειλόμενη 
κυρίως στην πανδημία. Τα μάρ
μαρα εμφανίζονται με υστέρηση 
πάνω από 20% στις εξαγωγές. Η 
παραγωγή λιγνίτη μειώθηκε κα
τά 48%, σε λιγότερο από 15 εκατ. 
τόνους, λόγω mg σταδιακής παύ
σης λειτουργίας των λιγνιτικών 
μονάδων. Ο κλάδος mg Ελληνι
κής Εξορυκτικής Βιομηχανίας εμ
φανίζει το 2020 συγκεντρωτικά 
αισθητά μικρότερη παραγωγή 
προϊόντων λόγω mg μείωσης στην 
παραγωγή λιγνίτη αλλά και του 
Οίδηρονίκελίου. [SID.-14489994]
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