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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι ετήσιε̋ παραγωγέ̋ για τα βασικά προϊόντα τη̋ µεταλλευτική̋/
µεταλλουργική̋ βιοµηχανία̋ που αφορούν τα έτη
2008 και 2009.
Τα στοιχεία αυτά είναι συνδυασµό̋ στοιχείων που
προέρχονται α) από τα στατιστικά που τηρεί η ∆ιεύθυνση Πολιτική̋ Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπ.
Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋,
ΥΠΕΚΑ και β) τα στοιχεία που δηµοσιοποιεί ετήσια
ο Σύνδεσµο̋ Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).
Για πρώτη φορά, µετά από µια µεγάλη περίοδο θετικών ρυθµών ανάπτυξη̋, το 2009 ο τοµέα̋ παρουσίασε
σηµαντική κάµψη σε όλα τα µεγέθη, ακολουθώντα̋
την σηµαντική πτώση στη ζήτηση αλλά και τι̋ τιµέ̋
των πρώτων υλών στου̋ κλάδου̋ τη̋ χαλυβουργία̋,
των κατασκευών, τη̋ οικοδοµή̋, του τσιµέντου και
του σκυροδέµατο̋. Στα προϊόντα του κλάδου υπήρξε
πτώση παραγωγή̋ και αξία̋ πωλήσεων που κυµάνθηκε από 20-30% και σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋ 50%
και πλέον, κάτω από τα αποτελέσµατα του 2008.
Αναλυτικότερα, είχαµε πτώση κατά 23% στην παραγωγή αδρανών δοµικών υλικών, λόγω συρρίκνωση̋ τη̋ εγχώρια̋ οικοδοµική̋ και κατασκευαστική̋
δραστηριότητα̋. Ανάλογα επλήγησαν και τα βιοµηχανικά ορυκτά, τοµέα̋ κατεξοχήν εξαγωγικό̋:
14% πτώση στην παραγωγή περλίτη, πάνω από 30%
πτώση στην παραγωγή µπεντονίτη, 55% πτώση στην
παραγωγή ελαφρόπετρα̋, 27% πτώση στην παραγωγή γύψου και ανυδρίτη, 21% πτώση στην παραγωγή
ποζολάνη̋, 45-55% πτώση στην παραγωγή αστρίων,
αµφιβολίτη, ολιβινίτη και χουντίτη, µηδενισµό̋ στην
παραγωγή καολίνη και αµιάντου.
Ενθαρρυντική είναι η αύξηση τη̋ παραγωγική̋ δραστηριότητα̋ των προϊόντων τη̋ ατταπουλγιτική̋ αργίλου καθώ̋ και τη̋ χρήση̋ αστρίων, προϊόντων αν-
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θρακικού ασβεστίου και ειδικών ποζολανών, πέραν
τη̋ τσιµεντοβιοµηχανία̋, για ειδικέ̋ εφαρµογέ̋
(πχ. ειδικά δοµικά κονιάµατα, πληρωτικά υλικά κλπ)
µε υψηλή προστιθέµενη αξία και περιβαλλοντική διάσταση.
Η εγχώρια παραγωγή ενεργειακών ορυκτών (λιγνίτη) διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2008 (παρουσίασε ανεπαίσθητη µείωση τη̋ τάξη̋ 3-4%). Σηµαντική
είναι και η αύξηση παραγωγή̋ σε αργό πετρέλαιο
(κατά 25% περίπου) λόγω επανέναρξη̋ λειτουργία̋
τη̋ παραγωγική̋ γεώτρηση̋ στο κοίτασµα Βόρειο̋
Πρίνο̋, από τον 7/2009.
Επίση̋, µεταξύ 20-50% κυµάνθηκε η πτώση στα µαγνησιακά προϊόντα (µαγνησίτη̋, δίπυρη και καυστική µαγνησία, πυρίµαχε̋ µάζε̋) και µεταξύ 15-30%
στην παραγωγή ακατέργαστου υλικού καθώ̋ και
προϊόντων εµπλουτισµού των µεικτών θειούχων µεταλλευµάτων (συµπυκνώµατα θειούχου µολύβδου,
ψευδαργύρου και σιδήρου).
Εντό̋ του 2009, οι βασικέ̋ µεταλλουργίε̋ παραγωγή̋ πρωτόχυτων Αl και Ni µείωσαν την παραγωγή
του̋ κατά 18% και 50% αντίστοιχα, συµπαρασύροντα̋ πτωτικά την εγχώρια παραγωγή βωξίτη (10%)
και σιδηρονικελιούχων µεταλλευµάτων (38%). Ειδικά για το νικέλιο (Νi), η παραγωγική συρρίκνωση έφθασε στο ιστορικό χαµηλό επίπεδο των 8269
tn (πτώση 50,3% σε σχέση µε το 2008), κυρίω̋ λόγω
µείωση̋ τη̋ ζήτηση̋ σε ανοξείδωτο χάλυβα αλλά
και τη̋ σφράγιση̋ ορισµένων ηλεκτροκαµίνων το
φθινόπωρο του 2009.
Τέλο̋ η παραγωγή των προϊόντων (και παραπροϊόντων) µαρµάρου περιορίστηκε 20-30% σε σχέση µε
το 2008 τόσο λόγω περιορισµού ζήτηση̋ τόσο στην
εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά.
Για το 2010 ήδη εµφανίζονται προοπτικέ̋ ανάκαµψη̋ του κλάδου διεθνώ̋ λόγω τη̋ κλιµακούµενη̋
αύξηση̋ (20-30% σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα) στη
ζήτηση των πρώτων υλών, γεγονό̋ που πιστεύουµε
ότι θα έχει σύντοµα θετική επίπτωση και στην εγχώρια αγορά.
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Η παρούσα ύφεση µπορεί -υπό προϋποθέσει̋- να
εκληφθεί ω̋ αναπτυξιακή πρόκληση κι ευκαιρία για
την ελληνική µεταλλευτική/µεταλλουργική βιοµηχανία, η οποία θα πρέπει να επανακαθορίσει τη στρατηγική αλλά και τι̋ τακτικέ̋ τη̋, εντό̋ των πλαισίων του
«οδικού χάρτη» τη̋ ευρωπαϊκή̋ πρωτοβουλία̋ για
τι̋ πρώτε̋ ύλε̋ (RMI). Χρειαζόµαστε µια καθαρή,
δοµηµένη µεταλλευτική πολιτική που να ισορροπεί
ευσταθώ̋ την ανάγκη για το περιβάλλον αλλά και την
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αναγκαιότητα στην πρόσβαση των πρώτων υλών.
Οι προκλήσει̋ για βιώσιµο εφοδιασµό και διαχείριση των Ορυκτών Πόρων αλλά και των παραγόµενων
αποβλήτων, οικο-αποδοτικότητα, επαναξιοποίηση
κι ανακύκλωση των δευτερογενών πηγών, ασφάλεια
και περιβαλλοντική ευθύνη, αποτελούν ορόσηµα
που, σήµερα περισσότερο από ποτέ, έχουν διευρύνει
την διαχρονική του̋ αξία, πιέζοντα̋ για ανάκαµψη
και νέε̋ βιώσιµε̋ εναλλακτικέ̋ λύσει̋.
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