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Νέα ώθηση 
σιην ελληνική

οικονομία

Τ
ο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον δείχνει να 
αλλάζει, έστω και αν η πανδημία δεν έχει ακόμα 
τιθασευτεί και εξακολουθεί να επηρεάζει την καθη
μερινότητα αλλά και τις αποφάσεις για το μέλλον. Οι 
ρυθμοί ανάπτυξης πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και 
η Ελλάδα, δείχνουν επίπεδα ιστορικών υψηλών, ενώ 
οι τιμές των μετάλλων και γενικότερα των ορυκτών 
πρώτων υλών έχουν αυξηθεί σημαντικά, ακολουθώ
ντας την αυξημένη ζήτηση που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση και 
η βελτίωση του επιπέδου ευημερίας ακόμα περισσότερων τμημάτων 
του παγκόσμιου πληθυσμού. Η εκτόξευση του κόστους των θαλάσσιων 
μεταφορών δημιουργεί αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και 

το αυξημένο κόστος της ενέργειας, σε συνδυασμό με την άνοδο των 
τιμών των πρώτων υλών, ωθεί στην αναδιάταξη των αλυσίδων αξίας. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση προτάσσει την Πράσινη Συμφωνία ως οδηγό για την 
ανάπτυξή της στην επόμενη γενιά και η χώρα μας ακολουθεί αυτή την 
κατεύθυνση με πολλές παράλληλες πολιτικές όπως η απολιγνιτοποίη- 
ση, η ηλεκτροκίνηση, η καλύτερη διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικιών, η υποστήριξη της πράσινης βιομηχανίας, οι 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις περιοχών, τα εναλλακτικά καύσιμα καθώς και 
η εκπόνηση σειράς ειδικών χωροταξικών σχεδίων.

ΕΙ ελληνική εξορυκτική βιομηχανία ανταπεξήλθε αποτελεσματικά 
στην οικονομική και υγειονομική κρίση της χώρας μας και αποτελεί 
παράδειγμα του παραγωγικού υποδείγματος που έχει ανάγκη η εθνική

ΓΝΩΜΗ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑ

Η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί παράδειγμα του 
παραγωγικού υποδείγματος που έχει ανάγκη η εθνική οικονομία, χάρη 

στις σωστές πρακτικές διαχείρισης της επικινδυνότητας, την έντονη 
εξωστρέφειά της, την οικονομική αξιοπιστία των περισσότερων 

επιχειρήσεων της, την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
της θέσης της χώρας και τις υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές

λειτουργίας των παραγωγικών βάσεών της

οικονομία, χάρη στις σωστές πρακτικές διαχείρισης της 
επικινδυνότητας, την έντονη εξωστρέφειά της, την οικο
νομική αξιοπιστία των περισσότερων επιχειρήσεών της, 
την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
της θέσης της χώρας και τις υπεύθυνες και βιώσιμες 
πρακτικές λειτουργίας των παραγωγικών βάσεών της. 
Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος σημειώνει ανάπτυ
ξη, αξιοποιώντας την ηγετική θέση που κατέχει στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως χάρη σε υψηλής ποιότητας 
κοιτάσματα παγκόσμιας εμβέλειας, τη βαθιά γνώση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των εγχώριων ορυκτών 
πόρων, τη σταδιακή μετατροπή των ελληνικών εταιρειών 
σε «παρόχους λύσεων» από «παραγωγούς ορυκτών και 
μεταλλευμάτων», την υψηλού επιπέδου τεχνική γνώση 
και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων 
μεθόδων έρευνας κοιτασμάτων και ανάπτυξης βιομηχα
νικών λύσεων. Στα τελευταία δύο χρόνια σημειώνουμε 
μερικές χαρακτηριστικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν 
το μέλλον της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας και 
αφορούν στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που 
αντιμετώπιζε η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στη 
Χαλκιδική, στη δρομολόγηση λύσης στο χρονίζον ζή
τημα του μέλλοντος της ΛΑΡΚΟ αλλά και στις ενεργει
ακές, κοινωνικές και επιχειρηματικές προκλήσεις που 
δημιουργεί η διαδικασία της απολιγνιτοποίησης της 
ηλεκτροπαραγωγής.

Τα εξαγγελθέντα κονδύλια των 5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος 
στη Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη πρέπει να κι
νητοποιηθούν το ταχύτερο και με στόχο την αποτελε
σματική και δίκαιη διαχείριση της επερχόμενης πλήρους 
απολιγνιτοποίησης της ηλεκτρικής παραγωγής ώστε 
να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας 
και η αποτροπή κοινωνικών κρίσεων στις περιοχές με 
υφιστάμενες οικονομίες υψηλής εξάρτησης από τον 
λιγνίτη. Η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος της χώρας 
πρέπει να συνοδευτεί και από δραστικές παρεμβάσεις 
στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία 
έχει αποδειχθεί ότι θα έχει ταχύτερα αποτελέσματα όσον 
αφορά στις δυνατότητες προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή.

Τα οριζόντια μέτρα που αφορούν στη μείωση του 
φόρου εισοδήματος και συγκέντρωσης κεφαλαίου, τη 
θέσπιση υπερεκπτώσεων για την πράσινη και ψηφιακή 
μετάβαση και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσε
ων αναμφισβήτητα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση 
ενθάρρυνσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Τα 
μέτρα αυτά θα επηρεάσουν και τον κλάδο μας, καθώς 
στην Ελλάδα λειτουργούν αρκετές μεσαίου μεγέθους 
εξορυκτικές επιχειρήσεις, δυστυχώς όμως με σταδιακά 
μειούμενο αριθμό, ενώ για τις μισές από αυτές η κερ
δοφορία είναι ζητούμενο. Ταυτόχρονα, θέματα όπως 
η αντιμετώπιση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισα- 
γόμενες πρώτες ύλες, η σταδιακή απεξάρτηση από τον 
άνθρακα που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση σε μέταλλα 
και ορυκτά, η ανάγκη για πιο αξιόπιστες και φθηνές 
αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και η εύρεση νέας χρήσης 
του ελληνικού λιγνίτη ως πηγή εσόδων οφείλουν να 
καταστούν στρατηγικές προτεραιότητες για το κράτος, 
σε συνεργασία με τις εταιρείες του εξορυκτικού κλάδου.

Σ
ε αντίθεση με την πολυ-επίπεδη σημαντικότητα 
του κλάδου, όπως η ουσιαστική συμβολή στο ΑΕΠ 
της χώρας, στην απασχόληση, στην καινοτομία 
και στο διεθνές εμπόριο, δεν έχει την πρέπουσα προτε

ραιότητα στη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρημα
τικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος από τη Δημόσια 
Διοίκηση. ΕΙ ένταξη των επενδύσεων του κλάδου στο 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», η 
άρση των ελλείψεων στον ειδικό χωροταξικό σχεδίασμά, 
η εξάλειψη των ασυνεπειών της δημόσιας διοίκησης σε 
συνδυασμό με την εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου, η 
πρόσβαση σε νέα κοιτάσματα και η ριζική αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων από την ακριβή ενέργεια, θα οδηγήσουν 
σε καθοριστική συμβολή της εξόρυξης στην επίτευξη του 
στόχου για βιομηχανική παραγωγή στο 15% του ΑΕΠ 
μέχρι το 2030. Η εκπόνηση ενός συνεκτικού «Δεκαετούς 
Στρατηγικού Σχεδίου εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής 
Ορυκτών Πόρων», αποσκοπώντας στη βιώσιμη αξιοποί
ησή τους και λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της 
Πράσινης Συμφωνίας, θα αποτελέσει αποτελεσματικό 
εργαλείο να συνεχιστεί η ευέλικτη και βιώσιμη παραγωγή 
ορυκτών πρώτων υλών στη χώρα μας.

Ο Αθανάσιοε Κεφάλαε είναι πρόεδροε του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων
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