ΔΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
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ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΜΔ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ»

Κπξίεο θαη Κύξηνη, θαιεκέξα ζαο,
Θα ζέιακε θαη εκείο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πξόζθιεζε ηεο Οκνζπνλδίαο
σκαηείσλ Μαξκάξνπ Διιάδνο ζηελ ζεκεξηλή Ηκεξίδα. Η Οκνζπνλδία καο είλαη ην
δεπηεξνβάζκην θιαδηθό ζσκαηείν ηνπ καξκάξνπ θαη έρεη ζηελ δύλακε ηνπ σο κέιε,
ελλέα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία από όιε ηελ Διιάδα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ισάλληλα,
Γπηηθή Μαθεδνλία, Κξήηε, Πεινπόλλεζν).
Σν κάξκαξν σο νηθνδνκηθό πιηθό είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ
ησλ θαηαζθεπώλ. Η πηώζε ινηπόλ ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο έρεη ηεξάζηηεο
επηπηώζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο καξκάξνπ. Η κείσζε ηνπ ηδίξνπ, νη ρακειέο ηηκέο
πώιεζεο ησλ πιηθώλ, ιόγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ, ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, ε
δπζθνιία είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, ην άγρνο εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη
ζήκεξα ηα κεγάια πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ δεκηνπξγνύλ
αλεζπρίεο γηα ηελ βησζηκόηεηά ηνπο θαη αγσλία γηα ηηο εμειίμεηο.
Ήδε πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, ζηελ
πεξηζηνιή ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηελ αλαζηνιή επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαη ζηελ πεξηθνπή
δαπαλώλ γηα δξάζεηο πνπ δελ είλαη άκεζα αλαγθαίεο, ελώ ππάξρνπλ θαη πνιιέο
επηρεηξήζεηο, πνπ από ην βάξνο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο, βξίζθνληαη ζηα πξόζπξα
θαηάξξεπζεο.
Με δπν ιόγηα, ππάξρεη βαξύ θιίκα ζηελ αγνξά, αδηέμνδα πνπ δεκηνπξγνύλ
αβεβαηόηεηα θαη κηα γεληθή αίζζεζε όηη βξηζθόκαζηε ζε έλα ηέικα, από ην νπνίν
είλαη άγλσζην πόηε ζα βγνύκε, αιιά θαη ην πώο ζα βγνύκε.
Μέρξη ζήκεξα, ην πνιηηηθό καο ζύζηεκα θαη ε ζπάηαιε δεκόζηα δηνίθεζε,
αξλνύληαη λα εμπγηάλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη δελ πείζνπλ όηη κπνξνύλ λα
πξνζθέξνπλ ιύζεηο γηα έμνδν από ην ηέικα θαη ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Αληίζεηα, κε ηηο δξάζεηο ηνπο, ηνλ αλεμέιεγθην δεκόζην δαλεηζκό θαη ηα
θνξνεηζπξαθηηθά ηνπο κέηξα γηα λα θαιύςνπλ επείγνπζεο αλάγθεο, ρεηξνηεξεύνπλ
δηαξθώο ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο
καο.
Οη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο καξκάξνπ, ιόγσ ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο (εμνξπθηηθή
ή/θαη κεηαπνηεηηθή), πνπ απαηηεί αδεηνδνηήζεηο θαη ζπκκόξθσζε ζε πιεζώξα
δηαηάμεσλ θαη λόκσλ, γλσξίδνπλ από πξώην ρέξη ηη ζεκαίλεη εκπινθή κε ηε δεκόζηα
δηνίθεζε θαη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη κηα ηέηνηα
εκπινθή ζηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο. Δίλαη άιισζηε γεληθή ε αίζζεζε όηη νη
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επηρεηξήζεηο καξκάξνπ αληηκεησπίδνληαη από ην πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ηελ δεκόζηα
δηνίθεζε κε αδηαθνξία ή/θαη επηθπιαθηηθόηεηα, αλ όρη κε ερζξόηεηα, παξόιν πνπ
έρνπλ θαηά θαηξνύο αθνπζηεί από πνιηηηθνύο κεγαινζηνκίεο, όπσο «ην κάξκαξν
είλαη εζληθό πξντόλ», «ζην κάξκαξν νθείινπκε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά»,
«ην κάξκαξν είλαη ν θαιύηεξνο πξεζβεπηήο ηεο ρώξαο καο ζην εμσηεξηθό» θαη άιια
παξόκνηα.
Αλ θαη θακαξώλνπκε γηα ηα κάξκαξα ηεο πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηάο, δελ έρεη
ππάξμεη νπζηαζηηθό κέηξν ζηήξημεο θαη ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ
θιάδνπ ζε αληίζεζε κε όηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρώξεο ηόζν ζε ρώξεο ηεο ΔΔ, όπσο
ηελ Ιηαιία πνπ έρεη θαη απηή καθξαίσλε παξάδνζε ζην κάξκαξν, όζν θαη ζε λέεο
δπλάκεηο όπσο ε γεηηνληθή Σνπξθία. Η Σνπξθηθή Οκνζπνλδία Μαξκάξνπ, κάιηζηα,
καο έρεη δεηήζεη λα ηνπο παξνπζηάζνπκε ηελ ειιεληθή εκπεηξία σο παξάδεηγκα πξνο
απνθπγή.
Αληίζεηα από όηη πηζηεύεηαη, θαη ρσξίο ηελ άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ
αιιά θαη κόλν κε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζεζκηθώλ πξνβιεκάησλ, ν θιάδνο ζα
κπνξνύζε λα βγεη από ην ηέικα κέρξη λα αξρίζεη ε αλάθακςε.
Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηδηαίηεξα ηηο επηρεηξήζεηο καξκάξνπ κπνξνύλ λα
δηαθνξνπνηεζνύλ θαηαξρήλ ζε εθείλα πνπ αθνξνύλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή,
δειαδή ηα ιαηνκεία καξκάξνπ θαη ζε εθείλα πνπ αθνξνύλ ηελ κεηαπνίεζε, δειαδή
ηα εξγνζηάζηα θνπήο – θαηεξγαζίαο καξκάξσλ.
ρεηηθά κε ηα ειιεληθά ιαηνκεία καξκάξνπ πξέπεη λα ηνληζηεί, όηη ην ζεκεξηλό
πεξίπινθν, δπζιεηηνπξγηθό θαη αληη-αλαπηπμηαθό θαζεζηώο αδεηνδόηεζεο θαη νη
θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιαηνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα,
καο ζηεξεί ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηεο ρώξαο ζηελ παγθόζκηα αγνξά, κε
απνηέιεζκα νη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο καξκάξνπ λα εμαξηώληαη όιν θαη
πεξηζζόηεξν από ην εμσηεξηθό γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο πξώηεο ύιεο.
Σα ιαηνκεία ην έλα κεηά από ην άιιν θιείλνπλ θαη ηα ειιεληθά κάξκαξα
θηλδπλεύνπλ λα γίλνπλ «ζπιιεθηηθά». Η Διιάδα, βέβαηα, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη
κηα από ηηο θπξηόηεξεο καξκαξνπαξαγσγέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, καδί κε
ηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, αιιά δελ βξίζθεηαη, πιένλ, κεηαμύ ησλ
πξώησλ καξκαξνπαξαγσγώλ ρσξώλ, ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε, όπσο ζπλέβαηλε
κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’90, αθνύ πιένλ θαηξαθύιεζε ζηελ 10ε ζέζε. Η ζηαζηκόηεηα
ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο ειιεληθώλ καξκάξσλ θαη ε εμάξηηζε από εηζαγόκελεο
πξώηεο ύιεο θαηαγξάθεηαη θαη ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο, όπνπ νη
επηρεηξήζεηο καξκάξνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα εμαγσγέο ηεο ηάμεο ησλ
120 – 125 εθαη. επξώ, ελώ νη εηζαγσγέο καξκάξσλ, πνπ απμάλνληαη ζπλερώο,
αλήιζαλ ζε 85 εθαη. Δπξώ.
Θα πξέπεη ε Διιάδα, αθνύ ηειηθά αλαγλσξίζεη ην ζεηηθό ξόιν ηνπ καξκάξνπ ζηελ
εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ζηηο εμαγσγέο, λα εθκεηαιιεπηεί ηε παξνύζα
θξίζε θαη λα πξνρσξήζεη ζε νπζηαζηηθέο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ώζηε ε όιε
αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία λα γίλεη ζηηβαξή, κε πξνδηαγξαθέο, κε θξηηήξηα, κε ηαθηέο
θαη ζαθείο πξνζεζκίεο, πνπ λα πξνζηαηεύνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή
ηνπ, πξνζθέξνληαο πξνβιεςηκόηεηα θαη μεθάζαξεο απαληήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
ιαηνκηθνύ θιάδνπ. Σν ιαηνκείν καξκάξνπ πξέπεη λα έρεη πξνηεξαηόηεηα ζηε
ρσξνζέηεζε γηαηί ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ θνηηάζκαηνο δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί.

Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών, ΤΕΕ, 16/04/2010, Αθήνα

2

Δπηπιένλ, γηα ηα ιαηνκεία καξκάξνπ θαη πέηξαο, ηα νπνία ζηε κεγάιε ηνπο
πιεηνςεθία είλαη κηθξήο θιίκαθαο εθκεηαιιεύζεηο, πνπ δελ έρνπλ ζρέζε, ζε ό,ηη
αθνξά ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, κε ηα ιαηνκεία αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηηο
άιιεο επηθαλεηαθέο εθκεηαιιεύζεηο βηνκεραληθώλ νξπθηώλ ή κεηαιιεπκάησλ, πξέπεη
λα γίλεη αληηιεπηό από ηνπο αξκνδίνπο, αιιά θαη από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, όηη
ρξεηάδνληαη θάπνηεο εηδηθέο ξπζκίζεηο, ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδόηεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο,
ώζηε λα κελ ππνρξεσλόκαζηε λα εηζάγνπκε από ην εμσηεξηθό αθόκε θαη ηελ πέηξα
πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαηεξήζνπκε ηνπο παξαδνζηαθνύο καο νηθηζκνύο, δειαδή λα
θάλνπκε εηζαγσγέο πέηξαο από ηελ πξία γηα ιηζόθηηζηεο θαηαζθεπέο ζην
Παξλαζζό.
Πξέπεη λα αλαζπξζεί από ηα ζπξηάξηα ην ζρεηηθό λνκνζρέδην πνπ εηνηκάζηεθε ην
2006 θαη λα πξνσζεζεί γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή. Σέινο, πξέπεη λα πξνρσξήζεη θαη ν
εθζπγρξνληζκόο ηνπ ΚΜΛΔ (Κώδηθαο Μεηαιιεπηηθώλ θαη Λαηνκηθώλ Δξγαζηώλ)
ώζηε λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο ιαηόκεπζεο ησλ
ηειεπηαίσλ εηώλ.
ε ό,ηη αθνξά ηα εξγνζηάζηα κεηαπνίεζεο, πξώηα θαη θύξηα, πξέπεη λα ιπζεί
επαξθώο θαη απνηειεζκαηηθά ην ρσξνηαμηθό πξόβιεκα ηεο ρώξαο. Γελ είλαη δπλαηόλ
νη βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο καξκάξνπ λα αληηκεησπίδνληαη σο λνκάδεο θαη λα
εθδηώθνληαη από πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε Πνιηηεία ηνπο αδεηνδόηεζε όια απηά ηα
ρξόληα. Καη όια απηά ρσξίο ηελ παξακηθξή απνδεκίσζε. Δπηπιένλ δελ νξίδνληαη
πεξηνρέο ππνδνρήο ηνπο όπνπ ζα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο, κε
ινγηθέο αμίεο γεο θαη ζύγρξνλεο ππνδνκέο.. Καζαξά από ηελ «θαθνδαηκνλία» ηνπ
ρσξνηαμηθνύ πεγάδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αδεηνδόηεζεο ησλ καξκαξάδηθσλ, ησλ
πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Όια απηά ζίγνπξα
δελ εληζρύνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ειιεληθνύ καξκάξνπ.
Σώξα πεξηζζόηεξν από πνηέ είλαη αλάγθε λα νξίζεη ε Πνιηηεία ρώξνπο ππνδνρήο ησλ
επηρεηξήζεσλ εληόο θαη εθηόο ηζηνύ ησλ πόιεσλ, κε ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθά
πξνζηηώλ, ζύγρξνλσλ θαη νξγαλσκέλσλ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ. Σν Δηδηθό Πιαίζην
Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ Βηνκεραλία δίλεη ηηο
θαηεπζύλζεηο ρσξίο λα ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα πξάγκαηα. Πξέπεη λα δηαλπζνύλ πνιιέο
αθόκε «ζπζθέςεηο», «πνιενδνκηθνί ζρεδηαζκνί» θαη «εγθξίζεηο ζρεδίσλ»
πξνθεηκέλνπ λα δνύκε «ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη πνπ». ην κεηαμύ κέρξη λα
ζπκβεί απηό, λα παξαηαζνύλ άκεζα νη άδεηεο πθηζηακέλσλ κνλάδσλ πνπ είλαη
ζήκεξα ζε «πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο» θαη λα εληαρζνύλ ζε πξνγξάκκαηα
κεηεγθαηάζηαζεο.
Η πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ βαίλεη ζπλερώο
κεηνύκελε ιόγσ ηεο θαηάηαμή καο ζην θιάδν ηεο νηθνδνκήο πνπ δείρλνπλ λα
απνθεύγνπλ ηα πεξηζζόηεξα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα. Δπηπιένλ, ε Πνιηηεία αδξαλεί γηα
γξαθεηνθξαηηθνύο ιόγνπο αιιά θαη ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηόηεηάο ηεο θαη
θαζπζηεξεί λα αλαθνηλώζεη εληζρπόκελα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, λα εγθξίλεη ηα
ππνβιεζέληα θαη λα απνπιεξώζεη ηα απνπεξαησκέλα. ην πιαίζην ηεο ειιηπνύο
ρξεκαηνδόηεζεο ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε θαη ην θνξνινγηθό πνπ απνκπδά
ξεπζηόηεηα από ηνλ θιάδν. Οη ζπλερείο θαη εμαλαγθαζηηθέο πεξαηώζεηο, ν
αλαρξνληζηηθόο ΚΒ, νη εμσπξαγκαηηθνί ΜΚΚ, ηα επθάληαζηα λέα κέηξα, ηέιε θαη
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επηβαξύλζεηο ηειηθά ζηεξνύλ ηηο επηρεηξήζεηο από πόξνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
δηαηεζνύλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο.
ηα πιαίζηα ησλ αλαζεσξήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ (Γ’
ΚΠ) πνπ ζα πξνσζήζεη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα αλαζρεδηαζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα
ελίζρπζεο ώζηε λα απεπζύλνληαη θύξηα ζηηο ΜΜΔ, ηδηαίηεξα ηηο πνιύ κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, θαη λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηνλ
εθζπγρξνληζκό, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα
ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αξθεηνύο πόξνπο, λα πξνθεξπρζνύλ
άκεζα ζε δξάζεηο θιεηδηά κε απινπζηεπκέλεο, ηαρύηαηεο δηαδηθαζίεο, επαξθνύο
ρξόλνπο ππνβνιήο, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ελδηάκεζνπο
νξγαληζκνύο έγθξηζεο, ειέγρνπ θαη άκεζεο απνπιεξσκήο κε ζπκκεηνρή ησλ
Δπηκειεηεξίσλ. Θα είλαη πξαγκαηηθά εγθιεκαηηθό κε ην πέξαο ηνπ ΔΠΑ λα
ππάξρνπλ θνλδύιηα πνπ δελ «απνξξνθήζεθαλ» όπσο κε ηα πξνεγνύκελα ΚΠ.
Δπηπιένλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΠΓΔ), ζα κπνξνύζαλ λα
πξνβιεθζνύλ κηθξά θαη κεζαία έξγα ζε ηνπηθό επίπεδν πνπ λα ρξεζηκνπνηνύλ
ειιεληθά κάξκαξα. Απηά ηα έξγα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηόπνπ. Πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί
όηη ηα εηζαγόκελα πιηθά πνπ καο θαηαθιύδνπλ δελ ζα «βαπηηζζνύλ» εγρώξηα. ηηο
κεγάιεο πόιεηο ζα κπνξνύζε λα εθπνλεζεί πξόγξακκα ειάθξπλζεο ησλ ηδηνθηεηώλ
πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκό καξκάξηλσλ πξνζόςεσλ
θηηξίσλ. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλνκώ» γηα ηνπο Γήκνπο, ζνβαξή
αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ζα είρε ε αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθώλ πνπ πξνθαινύλ ην
θαηλόκελν ησλ «ζεξκηθώλ λεζίδσλ» ησλ πόιεσλ κε θαηεμνρήλ ςπρξά πιηθά, όπσο
είλαη ηα κάξκαξα.
Η ζνβαξόηεξε δηέμνδνο γηα ην θιάδν ζα κπνξνύζε λα είλαη ην άλνηγκα λέσλ αγνξώλ
κε παξάιιειε δηεξεύλεζε επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζε ρώξεο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ
απνηεινύζαλ αγνξέο-ζηόρνπο αιιά θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πξνβνιήο ζε
ππάξρνπζεο αγνξέο κέζσ ελόο αλαλεσκέλνπ θαη αλαβαζκηζκέλνπ ΟΠΔ. Η ελίζρπζε
ζα κπνξνύζε λα έρεη ηελ κνξθή θνξνινγηθώλ απαιιαγώλ εθόζνλ δελ ππάξρνπλ
θνλδύιηα. Πξέπεη επίζεο λα εληζρπζνύλ ην γξαθεία Δκπνξηθώλ Αθνινύζσλ (ΟΔΤ)
ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά σο ζύγρξνλεο κνλάδεο ππνζηήξημεο ησλ
εμαγσγέσλ. Η ζηξαηεγηθή εμσζηξέθεηαο εληζρύεηαη κε ηελ ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθή
νηθνλνκηθή δηπισκαηία. Δπίζεο δελ κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο
ζε ιηκάληα, νδηθέο αξηεξίεο, ζηδεξνδξόκνπο αιιά κε ινγηθέο – αληαγσληζηηθέο
ρξεώζεηο. Η ζήκαλζε CE ζε πξντόληα καξκάξνπ αξρίδεη λα απνηειεί ην απαξαίηεην
δηαβαηήξην ηνπ θιάδνπ γηα ηηο Δπξσπατθέο αγνξέο. Σν ΙΓΜΔ ζα κπνξνύζε λα
απνηειέζεη ην κνριό επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζήκαλζεο κε ην εξγαζηήξην
ΛΙΘΟ πνπ δηαζέηεη, ρσξίο λα ρξεώλεη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθώλ καο πεξηζζόηεξν από
ζρεδόλ όια ηα εξγαζηήξηα ηεο ρώξαο.
Όπσο πνιινί θιάδνη κέρξη ηώξα, δεηνύκε ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο αγνξάο
κέζσ ησλ ηξαπεδώλ, ηνπ ΣΔΜΠΜΔ ή άιιεο νδνύ, ηεο παξνρή θηλήηξσλ γηα αύμεζε
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο 0,6% ζηα δάλεηα, ηελ αύμεζε
από 0,5% ζε 3% ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιεηώλ ζηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηελ επαλαθνξά ηνπ Αθνξνιόγεηνπ Απνζεκαηηθνύ γηα επελδύζεηο θαη
ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα 5 έηε. Πηζηεύνπκε όηη ζα είλαη βήκα
πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε ε ζέζπηζε ηνπ εηδηθνύ δηακεζνιαβεηή ηνπ
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επηρεηξεκαηία γηα κία ηαρύηεξε, επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ
ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε δεκόζηα δηνίθεζε.
Σέινο, αλ δελ δνύκε ζηελ Διιάδα ην πνιηηηθό ζύζηεκα, ηελ θξαηηθή κεραλή θαη ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα εμπγηαίλνληαη, λα πξνζεγγίδνπλ κε ελδηαθέξνλ ηηο
παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ θαη λα ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο ζε θνηλέο
πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο θαη αλάδεημεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ θάζε θιάδνπ, είλαη
βέβαην όηη δελ ζα κπνξέζνπκε λα γπξίζνπκε ζειίδα ζηελ κίδεξε ειιεληθή
πξαγκαηηθόηεηα, νύηε ζα ηνικάκε λα ειπίζνπκε ζε έλα θαιύηεξν κέιινλ.
αο Δπραξηζηώ.
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