μεταλλεύματα, άλοvμίνιο, σιδηρονι1<έλιο 1<.ά.) ή τέλος
ιοοCόντα nρωτογενοΟς έnεξεpγασίας (ύQάσματα,f.τοιμα
ένδύματα).

Χαρα11τηριστι1<ό της ('.ιομηχανι:,:ις τϊ;,v άναnτυσσόμενο,ν χο,
. ρ�ν ε�να� 5τ� &ιοτελεtτα� &�6 Ηλ&όοuς coJ i1εCεpy&
ζονται npωτες vλες στά nρωτα μόνο στάδια έrε;εργασί�ς·
: �έν ύ«ίrχει (,ηλαδή \1 ι( κάΟετη όλο> )ηp,.ψι'ν-1 κcφαγ,aγιχή
tιαδικαΜι:α - και: άπό χλάδους έπεξεpγασίας, χατανωλω
τικων nροCόντων, χυeίως_ συναQμο �όyηση ς _ nροCόντι,,ν τά
r
11�e'1 •. τϊ;,ν_ όnοι:ι...ν_ καrάy ονται.. στι, _ ε;ω�ερι,ό.
:cι ί αυτό
ειναι τό κύριο χαpαχτηριστιΗό της Lλληνιχης 3ιομηχ,:ι
νίας.

�εχνολοyί... _Ηαί_ "r.pευνα

'·1 έχ?ιομηχc.ίνιση της χώρας μ,χς 3ασίστηχε 1<c,τά κύριο
λόγο στήν εtσ,:ιγωγή �ένης τεχνολογι:ας - τό γεγονός ότι
Jιε'όν όλ'>ς ό μηχeινιχός έ�ο,λισμός πού χρειάζεται γιά
τ� !ιqμηχονία ει�,iγ�ται ;,ό τό έtωτεnι•ό, δείχνει τό
3π3μd έ�άnτοαη� τ�t έλληνιχη• Rιομηχανίας άιό τή ξέ
ν'1 τε�ν()λ οyι: ι ..
'J"'I :ιr-νr{λο ,ιο�')'""Τό της tt":ιρ-:ιyωγη: ι.ι-,ο\yανnυάτων σuvt.:στατ · 1ε! ,,, 1ν"ι n:ι"λόγηπ1 μ ηχανη11άτων πού ε ί,σάγονται.. άχό
τίc 0 ιnμ1χ�νικά προηγμένες χwρες.

·�- •ύρια_5�ομ�χανι�ή_δρασ;ηριότη;α_συy� ε�τρ�νε�αι, στήν
επ.: �εerα�ια _ο�ισμε�ω� _μετ αλλευμα:ω"'_ :α-οκοια_ η. χωρι,
_
μα�_διαΟε;ει_αρχετα αnοΟε.��τα_•αι_�τη σ�ναρμολοrn�Ώ
τ
.
χ�ι τελιχη_ �υνερyασια_nροιοντων_nου_εισαyονται_αnο
�
το_ε�ωτεeιχο.

1

�ι:

τ1 1:ο�φή
··: �,tu,, :rχνο�σγι:.., ει?άyετ �ι nυ��θως είτε
r,μεσι.. ν c:ϊενδ1Jσε,.)ν ) οι, οποιες γι.νονται.. κuρι..ως αuο ε.-εν
δυτι•ές εταιρίες, εCτε μέ τήν μορφή συνεργασίας, μέ
ντόπια Cιομηχ'1νιχ<i nυγχροτήματα, διαbέτοντας άδειες
ι:•μcτ:iλλε,,σης &ιιλωμcίτων εύρεσιτεχνίας, με;)όδοΙJς παρα
\ .·γ� �, :ιuτέντες.

Γιά νά άnαντήσοuμε στό έρώτημα σέ nιά Ηατ�σταση βρί
σκεται σήμερα ή έλληνιχή βιομηχανία, nοιές οι δυνατό
τητές της χαι: ποιές οι άδυναμίες της εlναι οχόnιμο
νά δοΟμε όρισμένα άnό τά •vρια χαραΗτηριστι•ά της 11αί
τήν έξέλιξή τους χατά τά τελευταCα εr•οσι χρόνια.
Ίερι•ά χαραχτηριστιχά εlναι

"Η παραχώρηση της ;εχ�ολογίας γίνεται χάτω άnό αύστη
ρούς ιεριοριστικοuς οροuς. - oc nεριοριστι•οί αύτοί
όροι ά <ι>οροσν τήν wοσότι�τα της παραγωγης, τίς τιμές
των προCόντων πού παράγονται, τήν nρομή�εια των πρώ
των ύλωv χαβώς Ηαί τήν έξαγωγική δραστηριότητα. Έτσu
ή τεχνολογ�α πού CLσάγεται στή χώρα μας μόνο σέ κολύ
μικρό ποσοστό Βελτιώνεται λ άναιτύσσεται.

α) Ι·Ιέγε()ος των ί\ιομηχανιχων μονάδων
a) Προσανατολισμός της βιομηχανίας
γ) 'Εξαγωγές Sιομηχανιχων προCόντων

') Τεχνολογία χαί έρευνα
ε) Ό ρόλος τοσ ξένου κεφαλαίου στήν 'Ελληνική Βιο
μηχανία.

Τpόχος_χάλυψης_των_άναyχων_σέ_ένέεyεια_

Ηέyεβος_των_βιομηχανιΗων_μονάδων

Ώς τώρα οι ένεργειαχές άνάγκες της 3ιομηχανίας 1<αλύ
ιτονται άπό ήλεχτριχή ένέργεια χαι: πετρέλαιο. Ή συμ•,
Βολή των στερεων χαι: άερίων 1<αυσ�μων εlναι άσήμαντη.

Σvμφωνα μέ στοιχεCα της ΣτατιστιΗης Ύnηρεσίας, τό
1974 άκό τό σύνολο των βιομηχανιχων έnιχειρήσεων τό
93,6% εlναι ot μικρές ποv άnασχολοΟν άnό ένα έως δέ
χα άτομα Ηαί τό ύπόλοιχο 6,4% άχασχοfοΟν nροσωκιχό
άπό δέΗα άτομα χαι: πάνω. Ένω τό 1958 οι μικρές άnα
σχολοΟσαν τό 94,5%. -

Ή έγκατάσταση και: ή έπιλογή της Ιέσεως της 3ιομηχαν�ό�
γίνεται άπό τούς Cδιους τούς ένδιαφερομένοuς. Πραχτι;
χά ετναι άνύ ιtχρ ,ιτ η η συμβολή το0 Η ράτους στό τι: εrδους
χαι: σέ nιά θέση Ιά πρέπει νά έγχατασταβεC Ηάβε βιο
μηχανία. Καμιά φροντίδα δέν λαμ3άvεται γιά τό πως Ιά
1<αλυφθου� ot ένεργειακές άνάγχες αν ό σχεδιασμός χά•
Οε βιο μηχανίας εlναι σωστός ώστε νά γι:νεται όρlολογι�
•ή χ�ηση της ένέργεια�, άν εlναι δυνατόν νά έγχατα
σταβεC ή 3ιομηχανcα σέ άλλη Ιέση όπου θά ύπάρχει δια
�έσιμη έγχώρια ένεργεια κή Rηγή (π.χ. •οντά σέ λιγνι
τωρυχεCα αν ή βιομηχανcα μπορεC νά χρησιμοχοιήσει λι:
γνCτη, ή •οντά σέ άλλη Βιομηχανία ιού άποβάλλει Ιερ
μότητα, (n.χ. σταΟμός ήλεχτροπαραγωγiiς) έτσι ώστε
νά χρησιμοnοιήσcι τήν άnοβαλλομένη θερμότητα Η.λ.ι.)

• '1\•ό τά •ιό χάνι" φαι:νεται χαβαρά ότι κύριο χαραχτηρι
στιχό στοιχεCο εlναι τό μι•ρό μέγεβος των βιομηχανιων,
συνέχεια του όnοι:ου εlναι τό ψηλό χόστος nαραγωγiiς
χαί ή χαμηλή άποδοτιχότητα •.
Προσανατολισμός_τiiς_βιομηχανίας

Εlναι γνωστό ότι ή έλληνι1<ή βιομηχανία εlναι προσανα
τολισμένη στήν παραγωγή Ηυρίως •αταναλωτι1<ων άγαΟων.
Άπό στοιχεCα της Στατιστι1<ης Ύπηρεσίας (έτήσια βιο
μηχανι1<ή έρευνα 1974) τό 82% του άριlμοΟ των βιομηχα
νι1<ων έπιχειρήσεων ιαράγοuν καταναλωτικά άγαΟά.

Έτσι φ�άσαμε στή σημερινή κατάσταση όπου τό σύνολο
σχεδόν ��ς βιομηχανι:ας εύρCσ1<εται στίς τρεCς μεγάλες
πόλεις, ή μόλυνσn τοσ περιβ άλλ·οντος ετναι άχαράδεχτη
χα� ή Βιομηχανία νά έξαρταται άποχλειστιχά άχό τό χε
τρέλαιο (και: φυσιΗά τήν ήλεχτρι1<ή ένέργεια).

Ή βαριά βιομηχανία εlναι άνvπαρsτη χαι: στούς ύπόλοι
•ους Ηλάδους ό βαθμός έπεξεργασίας εlναι χαμηλός, σέ
όρισμένες δέ περιπτώσεις πρόκειται βασικά γιά Βιομη
χανι1<ή . · συναρμολόγηση μερων προCόντος πού εtσάγονται.
Έτσι δέν άξιοποιεCται τό έργατιχό δυναμικό της χώρας
1<α� δέν γίνεται έχμετάλλευση των πρώτων ύλων.

οι

:..

Ή κατάσταση αύτή δέν μπορεC νά'συνεχισ,εC. Πρέπει νά
γίνει διερεύνηση : τι: εCδους χα� πόση ένέργεια χατα
νωλώνει χάΟε Βιομηχανία, άν oL κοσότητες αύτές εLναι
σημαντι1<ές, αν μπορουν vά χαλύφΟοσν άιό άλλες πηγές
(έχτός άnό τό πετρέλαιο), κοσ ετναι δυνατόν νά μετα
φερβεC ή Βιομηχανία γιά μει:ωση τ�ς ρύπανσης τοσ περι�

Έ�αyωyές_βιομηχανιχων_ιροCόντων

έγχώpιες 3ιομηχανι,ές έξαγωγές άποτελοΟνται χατά
κύριο λόγο άπό ποοCόντα χαί σάν Sάση γεωργaχές,ύλες,
(3αμ3άΗι - ύφαντουργι:α) ή ιροCόντα ύπεδάφους (οn υ•τα-
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( l() 3 _ ΤΙΠ. χα.:_\)

:Ιοpφή 'r.vέ pyε cας
Στερεά

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

401

335

421

520

533

564

510

416

419

516

Καύσcμα
(4,53)
(5,73)
(4 ,21)
( 5,52)
(3,5)
(5,51)
( 4,6&) (5,04)
(3, 72)
(3,17)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4499
5784
5196
(64,28) (65,24) (64)

Ύy ρά

Κα J'σι.μ:::ι
1

Φωταέριο
::iλεχτ pcxή
Ενέργεια
Σ Υ

ν

Σημ,:

Ο Λ Ο

3

3

3

[ 735]
[ 632 ]
[545]
2096
2430
2828
(29,95) (30,51) (31,3)
[5448)
6999
(100)

[6166)
7964
(100)

[6943)
9036
(100)

6544
(63,41)

5901
6190
7406
6885
(61,03) (60,56) (61,12) (62,29)

[ 846 ]
3254
(31,53)
[1912]
10320
(lOO)

2

·2

2

[ 901 ]
( 841]
3233
3466
(33,44) (33,91)
[1277)
9669
(100)

[7657)
10222
(100)

2

8189
(61,94)

8�22
(61,38)

2

2

[1199]
[1006 ] [1055]
3868, 4056
4610
(34,34) (34,11) (34,87)
[8403) [8879)
11265 11890
(100)
(100)

[9809]
13220
(100)

ι

1259]
4844
(34,89)

[10299)
13884
(100)

oi άριeμο• σ( άγχ�λες •αpcστάνουv τήν •α�αρή 1<ατανάλwση ήλε,τρc•�ς ένέρyεcας (26\ τ�ς συνολι•�ς)
>αc τή συνολcκή καeαρή ένέργεια.
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βάλλοντος χαί yι.ά έξοι,•οvόμηση έvέρyει.ας χαί πετρε
λαίου (ό•ως άvαφέρ1)ηχε τρίν).

Γ!Ι'ίΑi<ΑΣ_ 4
'°�ΟΥΔ."ΙΟΠΡΑ "!ΕΤΑΛΛΓ.Υ•:t.ΤΑ Τι!Σ
ΧΏΡΛΣ ''F ΓΚ'!Γ.ΤΑΛΑΕΥΣΙ':Η
------------------------:Τ•ΛΣ ΙΑ

οι

βι,ομηχαvίες πού &ά έyκαταστα&οϋν μελλοvτι.•ά πρέπε�
νά σχεδι.αστοσν μέ τά •αραπάvω ,ρι,τήρι,α. Ίδι.αίτερα
ot βι,ομηχαvίες nού καταvαλώvοuν θερμότητα χαμηλης θερ
μο,ρασίας πρέχει, νά έy,α&ίστανται, σέ βι,ομηχανι.•ές χε
ρι,οχές οποu vά ύπάρχει, δι,α&έσι,μη θερμότητα άπό συμ
παραγωγή (θερμότητας - ήλε•τρι,σμοϋ).

Κύρι,ο Προ�όν
'Αχοθέματα βέ3αι.c,
παραyωyης
χαί πι.s>αvά σέ
--------------- ------------- ---------� ι,λ._τόννοuς____ _
Σίδηrος
220.000
1
·�εταλλεϊ:α
σι,δήροu

α/n

'Η έχτίμηση των άvαγ•ων σέ ένέρyει.α προϋποθέτει, 11α•ρο
χρ6vι.ο προγραμματι,σμό γι,ά •άθε •λάδc της βι,ομηχαvίας
χού δέv έχει, γίνει, ώς τ�ρα.

'cνομασία

2

"εταλλεϊ:α
βωξίτη

3

f·1εταλλεCα
χρωμίτη

3.000

4

ΜεταλλεCα
νι,χελίΟtJ

150.000

5

t1εταλλεtα
i1αyyαvίou

�!αyyάνι,ο

23.000

5

ί·!εταλλεϊ:α
ΧαλκοΟ

Χαλκός

20.000

7

Μεταλλεϊ:α
Χρυσοσ

Χρυσοφόρα
μεταλλεύματα
ή ψήγματα
χρuσοα

8

ΜεταλλεCα
μι..κτωv
θει.ούχων

Μόλυβδος
Ψεuδάρyuρος
σι,δηροπuρίτης

10.000

9

!ΙεταλλεCα
λεuκολίθοu

Λεuκόλι.Όος ιi
μαyvησίτης

70.000

10

:·Ιεταλλctα
άμι,άvτοu

'Αλοuμίνι.ο

150.000

------------------------------------------------------ ·

Στά έχόμεvα ή όμάδα έξετάζει. σύντομα τίς δυνατότητες
άvάπτuξης της βαρι,ας Βι.ομηχαvίας.

3, .Η ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑ.'ΙΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ :1ΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΙΙΤΕΣ ΑΝΑ
ΠΤΥΞΗΣ_ ΤΗΣ_ΚΑΙ _ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ _ ΑΗΑΓΚΕΣ
Κανείς δέv άμφι,σβητεt τή σχέση πού συνδέει, στενά τήv
άξι.οτοίηση των ένερyει.α•ων χόρωv χαί του όρu•τοσ πλογ
τοu της χώρας μέ τήν έ,βι,ομηχάvηση, του κρωταρχι,χοϋ
καράyοvτα yι,ά τήν οtχονομι,χή άνά•τ uξη •αί τήν έθνι,χή
άνεζαρτησία. Ή έ•Βι.ομηχάνι,ση μπορεt μέ τή σε ι,ρά της
vά στηρι,χτεC •αί vά πραyματοποι,ηθεC σέ γερή τεχvι,χο
οι.•ονομι,χή Βάση μόνο μέ τή δημι,οuρyία Βαρι,ας Βι.ομη
χανίας - μεταλλοuρyι,χή χαί ήλεχτροχημι,κή βι,ομηχαvία
όρι.σμένες έξορuκτι.•,ς, μηχαvοuρyι,κή καί yενι.•ά •άθε
βι,ομηχαvία έχεξερyασίας τρώτωv ύλων καί •ατασχεuης
μέσων παραyωyης χαί μεταφορας.

'Ο μύ1)ος της "φωρο•ώοται,νας", yι.ά δε•αετίες στήρι,�ε
τήv ύποtέλει.α της 'Ελλάδας, καί μόνο ο� προοδεuτι,χές
όρyανώσει,ς ,αί έπι.στήμοvες χροσr.άΟησαv νά •άνουν
καSολ ι, κή συνείδηση τήν ύπαρξη σημαντι,χοϋ ένερyει,ακοΟ
καί μεταλλε uτι.κοσ πλούτου δι.αχηρύσσοvτας ταυτόχρονα
τήv άvάyχη της σωστης άξ, οποίησής του. Τελι.•ά, σή
μερα ή ύκαρξη τέτοι.οu πλούτου ειναι. yεvι.•ά •�ραδεκτή.

Τά 10 μεταλλε ύματα πού δίνονται. στόv Πίνακα 4 έχuuν
άμεσο χαί οuy•εκρι.μένο ένδι.αφέρον, άποτελοϋv ηδη
άντι.•είμενο έχμετάλλεuσης •αί έχουν τίς μεγαλύτερες
προοπτι.κές άvάπτuξης σύμφωνα μέ τά σημεpι,νά δεδομένα·
τό Cδ�ο �σχύε� χα� y�ά τό έλλην�χό μάρμαρο Ηα� τόv
πε ρ λ(τη. τά δuό λατομ�κά ό ρ uχτά �ού ύιάρχουν έa�οης
άφθονα Άλλά καί πέρα άπ'αύτά, στό έλληνι.•ό ύπέδα
φος έχουν δι,απι.στωθεC άποθέματα κερι,σσότερωv άπό 50
όρuχτά τού χαρουσι.άζοuν οtκονομι,κό έvδι,n·�έροv, οπως
άντι,μόvι.ο - βολφράμι.ο, άργυρος, άρσενι.κό, Βαρύτης,
yύ.ος, δολομίτης, θεCο, Οηρα��ή γη, tλμενίτης (τι,τά
νι.ο) καολίνης, μολυβδαίνι.ο, μπετονίτης, νίτρο, όρu
χτό άλάτι., οuράνι.ο, σι.δηροπuρCτης, σμύρι.ς, φωσφορι.κά
άλατα, χρυσός, χωρίς νά λοyαρι,άζοvται, τά ύyρά •αί
στερεά όρuκτά μας καύσ�μα.

α/α

Τά έιίσημα στοι.χεCα πού παραeέτοuμε στους έπόμεvοuς
κ�νακες έ χουν σΗοκό νά δώσουν μι..ά σuνοπτ�κή εLκόνα
yι.ά τήν nντληση συμπερασμάτων καί τή χάραξη •ατεuΌuv
τήρι,ων yραμμωv, τόσο yι,ά τήν όρθολοyι,χή άF,ι.οποίηση
των άπο6εμάτων τ�ς χώρας μας σέ πρωτες ύλες, όσο •αί
yι.ά τήv έ•τίμηση των ένερyει,ακων άκαι,τήσεων yι.ά τή
δημι.οuρyία μεταλλοuρyι,χ�ς βάσης ι•αvης yι,ά τή Βι.ομη
χαvι,κή άνάπτuξη.
Τά ιοσοστά αύr,ήσεως πού φαίνονται, στόν πίνακα 5 άπό τ�
1938 στό 1965 •αί στό 1972 των προ�όντωv έξορύξεως σέ
σχέση μέ τά χρο�όντα ε:μπλοuτι.σμοσ •αί καμι,νείας σέ σu
σχετι.σμό καί μέ τούς πίνακες καοαyωyης χαί ε�σαyωyης
όρuκτωv χρο�όvτων yενι.κά, άποδει,χvύοuν τήv στρεβλή κnί
άvτι,φατι,κή άνάκτ uξη της χώρας πού έvω έεάyει. (στήv ο&
σία ξειοuλάει.) άκατέρyαστες ιρωτες ύλε ς πού θά μποροQ
σ αν vά τρο�οδοτήσοuν μι,ά έΌνι,κή βι.ομηχαvία, εισάγει, τά
έι;εuyενι,σμέvα προ�όvτα τωv μεταλλεuμά�ων μας καί σύyχρό
να χτίr,ει. βι,ομηχσνίες πού δέν στηρίζονται, στήv έyχώρι,)
μcταλλεuτι,•ή Rάση.

Άv •αί ύπάρχοuv στή χώρα 885 σuνολι.κά έπι,χει,ρήσει.ς
μέ έξορuκτι.•ή δραστηρι,ότητα σήμερα στό χωρο των με
ταλλείων κuρι.αρχοΟν τρία μεγάλα μονοπωλι.ακά συγκρο
τήματα: (α) ό ομι,λος " Ηκοδοσάκη"° στά νι..χελι.οΟχα σι,
δηpομεταλλεύματα, (Β) ό όμι.λος " Αφοί Ήλι.όποuλοι,"
στούς Βωξίτες καί (y) ό όμι.λος "Σχαλι.στήρη" στό λεu
χόλι.Όο, πού ούσι.αστι.κά άποτελοϋν τήν έλληνι,κή βι.τρί�
να τοσ ξένου χεφαλαίοu. Τά ιαραπάvω τρία μεταλλεύ
ματα ειναι, τά πι,ό σημαντι.κά, άπό τά γνωστά μέχρι, σή
μερα, yι.ά τήν οtχονομία μας, ένω�αuτόχροvα ιαίζοuν
σποuδαϊ:ο ρόλο καί στό δι,εSvη μεταλλεuτι.χό χωρο· ή
συμμετοχή τους τό 1975 στό σύνολο της άξίας των με-

55 .000 στήν Κο�
ζάvη. Τά ύπόλοι.πα
δέv Εχοuν έχτι,μηθεC

'Ενεργά μεταλ λεϊ:α στή χώρα

Δυνατότης
�uρι,αρχία, μει.οψηφι,
άνάπτuξης
κή συμμετοχή η άπού:
ύκοκλάδοu
σία τοΟ ξένου •εφα
-------------------------------- --λαίοu_κατά_έΌνι.χότ._
1 γίνεται, ή έξόρuξη Ύκάρχει,.
Κuρι,αρχεϊ: ΗΠΑ ΟΔΓ
τοΟ σι,δηρομεταλ
"Ηδη δέν ά- Γαλλία
λεύματος, άλλά
ξι.οποι.οσνδέv χρησι,μοποι,εC- ται, σωστά
ται. σάν πρώτη ύκράματα vι,χελίοu καί
λη yι,ά παραγωγή
σι,δήροu
πετι,έται, ό
σίδηρος πού
ιερι.έχεται,
σέ 40 -50%
σ'αύτά.
2-'Εξόρuξη καί έπε Ύπάρχοuν
ξερyασία. Τό ημι, μεγάλες
σu της έξόρuξης
έξάyεται, άκατέρ
γαστο.
3

Έι;όρuξη καί έμ
πλοuτ ι.σμός

'Υπάρχουν
μεγάλες

4

'εξόρυξη

Ύπάρχοuν

5

Έξόρuξη

'Υπάρχουν

6

Έξόρuξη

'Υπάρχουν
μεγάλες

7

'Εξόρυξη

8

'Εξόρυξη

9

Έι;όρuξη

10
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'Αμίαντος

θεωροϋνται, σημαντι,
χά. Δέν έχοuv ομως
πλήρως έρεuνη1)εC

Δέν ύφίστανται,
μονάδες σέ καρα
yωyι..χή λει,τοuρ
yία.

, ΠΕΣΙΝΕ (Γαλλία) ΟΔΓ

Άποuσι.άtει, τό ξένο
κεφάλαι,ο.

Άποuσι.άζει. τό ξένο
χεφάλαι.ο
Ηει,οφηφία (Κ αναδας)
Καuαδας

Ύπάρχοuν

Αύστρία

Ύχάρχοuν
μεγάλες

Κuρι,αρχεC ΗΠΑ μέ
90%. -

ΟΔΓ, ΗΠΑ

'Η έyχώρ.α ιαραyωyή Βασ�χων ιρο�οντων άιό ιιι:δηρο •αι:
χάλυβα άνέβηχε τό 1975 σέ 1.730.000 τόννους περι:nοu
ένω οι σuνολ.χές άνάyχες τ�ς χώρας τό 1975 �ταν κερι:
nοu 2,2 tχ ατομμύρ"� τόννο. σέ •ροϊ.:όντα σ.δήροu - χά
λv3α. Κατά χανόν� ή χώρα μας aληρώνε. κάθε τόννο ε�
σα"j<)μένων σ.δηρων - χαλύ�δ"νων ιρο�όντων •ολύ άχρ.Βό
τεpα άιό όσο εισιpάττε� έξάyοντας σvναφη η nαpόμο.α
ιpοϊ;όvτα.

(3) Άν δεχτοΟμε οτL μέ τήν άνάιτuξη του uιοχλάδοu
Θά aαράγο ντα� πρόσΟετα 4.000.000 τόννοc άνά lτof
χuτοχάλuβα, χύρcα σέ ήλεχτρ�χούς χλ�Βάνοuς, ot
άπα.τησεcς σέ ήλεκτρ.χή ένέρyεLα θά αύ(ηθοΟν
κατά 2,4 δ�σεκ. KWH (4.000.000 τόννο" Χ 600
ΚΊΙΗ/τόννο) περι:ποu.
'�εταλ λου,ηι:α_:ι cχε >.-:ou

Ίεγάλα aεp.θώρ.α έπι:σης unαpχovν y�ά τήν άνάaτuξη τοΟ
tδ.αι:τερα σημαντ.χοΟ τομiα της χύτε υσης χαι: ιαραγωγης
ειδ.χων χαλύβων. 'Η χάθειι:η όλοχλήρωση ιρός αύτή τήν
χετεύθuνοη - ιαι:ρνοντας ύιόφη ιώς ή χώρα μας δ.αθέτε�
σχεδόν όλα τά μέταλλα (μαγyάν�ο, άλοuμι:ν�ο, χρώμ�ο,
ν�χέλ.ο, ιvpι:τ.ο, Βολφράμ�ο, μολuβδέν�ο) ιού χpε.ά
ζοντα� στήν ιαραγωyή ειδ.χων έξεuγεν.σμένων χαλuΒο
χραμάτων - ετνα� χαι: δυνατή, άλλά ταυτόχρονα χαι: άνα.,
χαι:α nροϋπό�εση yLά τή δημLοuργι:α β"ώσ"μης μηχανnuρ
γ"χης ΒLομηχανι:ας χαι: χατασχεuης μέσων ιαραγωyης και:
μεταφορας.
Τό έn"χει:pημα γLά έλλε"φη ξένης τεχνολογι:ας (ΚΝΟW,
HOWJ, ιού συχνά άναφέρετα" y.ά νά δLΚαLΟλογήσε" τήν
καθυστέρηση σ'αύτόν τόν τομέα,
• δέν άντέχεL σέ σοβαρή
κρ"τ"χή.

Ένε,erε�α•ές_άια.τήσεcς

Ή ήλεχτpLχή ένέργεLα εlναc ό σημαντLχότερος παράγον
τας στή δcαμόρφωση τοΟ κόστους ιαραγωγl\ς. Ή τάι;η με�
γέ�οuς της �ναγ•αι:ας ιοσότητας ήλεκτρLχnς ένέργε�ας
μόνο γ�ά τήν τήξη 1 τόννοv
σ�δηρομεταλλεύματος
1,2� σέ νLχέλLΟ φτάνεc τι:ς 600 KWH ιερCιοu (ΕΤΒΑ,
1'377).

Ή

ςήτηση ιροCόντων ν�χελι:ου στήν 'Ελλάδα χαλύιτεταc
στό ηύvολό της μέ εισαγωγές άπό τό έι;ωτερLχό.
Σύμφωνα μέ στοLχεϊ;α της ΕΣΥΕ y�ά τήν εισαyωyή ν�χελι:
οu άχατέργαστοv, συρμάτων, ιλακων, φύλλων, ειδων οι
κcα•Ι\s χρήσης •αC άν6δων γLά έι"ν.κελώσε"ς ξοδεύτη
χαν στ6 δ�όστημα τοΟ 1974 χαι: 1975 άντι:στοcχα 37,5
χαι: 68 έκατομμύp"α δραχμές σέ συνάλλαγμα. Ά�ιό τήν
άλλη μερcά, τό 1975 εισάγαμε 417 σuνολ"κό τόννους
νLχέλcο ιλημώνοντας 170.000 δρχ/τόννο ιερι:ποu σέ
συνάλλαγμα.

Ή αύξηση της ιαραyωyης του χuτοσ.δήροu άιοτελεC καθο
ρ"στLχό ιαpάyοντα y"ά τήν άνάιτuξη του ύιοχλάδοu.
Ή τροφοδότηση μέ χuτοσι:�ηρο των ήλεκτρLκων κλ"βάνων
των μονάδων ιού σήμερα χρησ"μοιοLοΟν εισαγόμενο ια
λ"οσι:δηρο SCRAP) θά Βελτι:ωνε τό έμιορ"χό ισοtύγLο
χαι: θά μει:ωνε τήν έξάρτηση της χώρας pας άιό ε�σα
γόμενες aρωτες uλες, ένω ιαράλληλα θά ύnηρχε έnάρ
ΜCLα θερμης έξέτασης ιού άποτελοΟντήν πρώτη uλη βα
σ.κων ιρο�όντων.

Άπό τά ιαραιάνω φαι:νετα" χαθαρά ιώς ή μεταλλοupγι:α
ν.χελι:ο,, άιοτελεϊ: σημαντcκότατη ιηγή ιλούτοv y�ά τή
χώρα μας. 'ti nαρα�ιέρα άνάπτuξη τοΟ ύ�ιοχλάδοu ,ιρέιεL,
μέ •ρcτήρLα όρhολοyL•ά, u'άχολοuθήσε� καrεύθvνση
ιρός τήν ιλήρη οιχονομ�χή έκμετάλλεuση των μεγάλων
άποθε μάτων σ�δηρονc•ελcούχων μεταλλε υμάτων μέ τήν ά
�Lοιοι:ηση τοΟ ,ιερLεχομένου σcδήροu χαι: ιρός τήν ιλήρη
�όθετη ολοκλήρωση uέ τή λε.τοuργι:α της uιάρχοuσας έγ
χαταστάσεως ιαραyωγης μεταλλcκοΟ νLκελι:οu και: τή μελ-'
λοντ.χή έπέχτασή της.

Ή

μεταλλοuρyι:α σ"δήροu - χάλυβα πρέnε" ν'άχολοuθήσε.
λοLιόν χατεύθuνση ιρός :

τήν άξ.οιοι:ηση των yνωστων χοLτασμάτων, άφοu ιρο
ηyούμενα έκσvyχρονLστεC ό παλ.ός κ. άντ"χατασταθεC
ό άχρηστος μηχαν.χός έξοιλ.σμός των μεταλει:ων ιού
άρyου•· ή άιομάχρvνση των βλαβερων ιροσμι:ξεων χαι:
ό έμιλοuτLσμός δέν άιοτελουν άνuιέρβλητοuς τεχνολο
Υ••οJς ιερ" ορ"σμούς yLά τή βελτι:ωση της ιο"ότητας
των έyχώρ.ων σLδηρομεταλλεuμάτων.

'εάν, μέ τι:ς νέες έaεχτάσεLς της ΛΑΡΚΟ, ύ ιολοyCσοuμε
ότ� η έτήσcα παραγωγή Θά εlναL σuνολLχά 27.000 τόννοL
σLδηρονcκελι:οv (άιό 15.000) και: 10.000 τόννοL μεταλ-··
λc•ό νL•έλcο (άιό μηδέν •ύο�α �ιαραγωyή), τότε μιοροΟ�
με νά •άνοuμε τήν ιρόβλε�η οτ� σύντομα ή μεταλλοuργι:,
ν�κελι:οu θά χρε"αστεC ιρόσθετη ήλε χτp"κή ένέρyεcα,
vφοuς l�2_δ"σ._ΚWΗ_τό _χρόνο_ιερι:ιοu.

- τήν ιαράλληλη δLερεύνηση του έλλην"χου uιεδάφοuς
y"ό τήν άναχάλuφη νέων κο"τασμάτων.

τήν χρησ"μοιοι:ηση έyχώρ"οu σ"δηρομεταλλεύματος
σέ άνάμLξη μέ ιαρόμο"ο (άλλά καλύτερης nοLότητας)
ιpοέλεvσης έξωτερL•οΟ, τοuλάχLστον στό δ.όστημα ιού
τά μεταλλεCα μας δέν θ&να" άχόμα σέ θέση νά καλύφοuν
τό σύνολο της ζήτησης σέ σLδηρομετόλλε vμα.

Μεταλλου,eyι:α_Άλοuμcνι:οu

Ή ιαραγωyή άλοuμ�νι:οu άια"τεC μεγάλη ιοσότητα θερμL
κης χαι:, χύρ�α, ήλεχτρcχl\ς ένέρyεLας. Γ�ά τήν ιαρα
yωyή Οερμ�χl\ς ένέρyε"ας, ιού χρεLάtετα" βασcχά στό
στάδcο ιαpαγωyης άλοuμι:νας, χρησ"μοιοLοuνταL ύyρά
χαύσ�μα ύπολογι:ςεταL ότL χρε cάtονταc περι:�ιοu 740 κ"λq
μαζούτ γ�ά ένα τόννο άλοuμ.νι:οu. Ή ήλεκτρ�κή ένέρ
yε�α άιοτελεϊ: τόν σημαντLκώτερο συντελεστή του χόστο�ς
1αραyωyης, άφοu άνάλοyα μέ τήν χαθαpότητα τοΟ aαραyο•
μένοu μετάλλου ύιολοyι:tεταL ιώς χρεcάζονη:ιL 13.000 18.000 KWH. άνά τόννο άλοuμ"νίοv (ΕΤΒΑ, 1977). "ΕτσL

- τήν ιλήρη άξ.οιοι:ηση των σ"δηρονLκελ"ούχων μεταλ
λευμάτων ιού σήμερα χρησ.μοιο.οΟνταL μόνο yLά ιαρα
yωyή χράματος νLχελι:οu ύστερα άιό ιvρομεταλλοuρyLχή
έιεξερyασι:α, χωρι:ς νά yι:νεταL χαμμ.ά ιροσιόθεLα γLά
άνάχτηση του nεpLεχομένοv σ�δήροu πού φτάνε. στό 4050% τοΟ μεταλλεύματος· άς σημε"ωΌεC ιώς ή άνάχτηση
του σ.δήροu (μέθοδος Η - LλR) δέν ιαρονσLάtεL σημαν
ηχές δuσχολι:ες.

•

ή β�ομηχανι:α άλοuμ�νι:οu
Ήατατάσσεταc στCς 1tLό ηλε�
τροβόρες και: μέ τό ιρόσχημα της άνταyωνLστL•ότητας
χαι: βLωσLμότητας της μονάδας ή ΠΕΣΙΝΕ έχεL χαταφέρε�
νά άιολαμβάνε � τή χαμηλότερη τLμή ρεύματος (0,1747
δρχ/ KWH τό 1974, 0,3000 δρχ/ΚWΗ τό 1976) άιό χάθε
άλλο ιελάτη της ΔΕΗ (μέ καθαρά κέρδη της τό 1974 18,2
έχατ. δολλαρι:ων σέ σύνολο ιδι:ων χεφαλαι:ων 73,4 έχατ,
δολλαρι:ων δηλαδή άιόδοση χοντά 30%)

ΣχετLχά μέ τήν ύιοκατόσταση των εισαyωyων γαLάνθραχα
yLά τriν ιαραγωyή μεταλλοvρyLΚΟυ •ώ•, θά ιρέιεL νά ση
μεLωθεC ιδLαι:τερα ότ" ό έλληνLχός λ�γνι:της σuγ•εν
τρώνε" ολα τά aροσόντα ιού χpεLάζοντα. γ�ά τέτο"α
χρήση σύμφωνα μέ τόν h. Μιότση : "' Η SαρLά ΒLομηχα
νι:α στήν 'Ελλάδα", e: έχδοση (1977).

οι

λ"yνί.τες, άλλό χαC τά φvσ"•ά άέpLα της θάσοu, Οά
,ιρέnε � νά μελετηθοuν και: σέ συνδυασμό uέ τή δυνατότη
τα έφαρμογης της μεθόδου άι'εύθει:ας άναγωγης σ�δηρο
μεταλλεύματος σέ στερε ή φάση y"ό aαραγωγή σιοyγώδοuς
σcδήροu, άπό τόν όποί.ο στή σuνέχccα �αράγεταL χάλu3ας.

�y νθl\χε�_άyοpίiς_χαι:_δuνατότητεi_άνάιτu��ς_τοσ _uιοκλά-δοu

Έπε �δή τό ολο πρόβλημα της άνάaτuζης της μεταλλοuργι:
ας άλοuμLνCοu ετνα. δεμένο άναιόσιαστα μέ τή σωστή
ή λαθεμένη χρήση της ιρώτης ύλης, θά σταθοΟμε χάιως
δ�ει;οδ.κά στό θέμα τiiς έκμετ•λλςvσης των έλλην.•ων
βωι;cτ ων. 'Από στοLχεCα τl\ς ΕΤΒΛ
δcαι�στώνοuμε
ότ� τ6 1975 ή Σαραyωyή βωξ.των ηταν 3.005,631 τόννοc,
άιό τούς όιοι:οuς έξάyαμε 1.594,641 τόννους (53\) γ.ά
νά εισ�ιράξοuμε 664.178.000 δρχ. σέ συνάλλαγμα δηλαδή
μόλLς 417 δρχ/τόννο βωξι:τη, δηλαδή ένας τόννος άλοuμ,
ν"ο άιοφέρεc στήν οιχονομι:α του τό•οu μας 60 φορές
περι:•οu nερ.σσότερο συνάλλαγμα άι'όσο ένας τόννος Βω
(ι:τη,

r.uνοψι:ζοντας μιοροuμε νά σuμιεράνοuμε τά άκόλ οu�α :
( 1)

Σuνθii•tί _ά:χ ο.eαί_ χαι: _δuνατότηt ε�_άνάπτ u�ης_το Ο
ύιοκλάδοu.

Ίι όρθολογcχή άνάπτuι;η της μεταλλοvpyι:ας σ.δήροu
χ�λv3α έιcβάλλεL τήν έeασ?άλLση έγχώρLων 1ρώτων
ύλω ν πού, άλλωστε, ύιόρχοuν σέ άΦθονι:α.

(2) Ίι σ"δηροuργι:α - χαλuβοuργι:α �ιι,έnεc χαι: μπορεί.
ν'άναιτυχΟεί. ιρός όφελος της χώpας μας, άν χαι:
uι:α τέτοL� •ατέύΟvνση δέν έ�uιηρετεC τά βραχu
ιρόθrσμα συμφέροντα τl\ς ΕΚΑΧ (Εύρωnα�•ή Κο�νο••ραι;ι:α Άν�ραχα χαι: Χάλv3α).
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ΆΟλα τά ιαραπάνω - σέ συνδυασμό 'μέ τή σuνεχί'\ αuCηση
,ί'\ς παγ•όσμιας κατανάλωσης άλοuμινίοu και: τήν ύι«ρξη
�εγάλων όιοΟεμάτων βωξίτη στό έλληνι•ό ύιέδαφος uας
ιείΟοuν ότι εlναι άιαραίτητη η �δρuση •αί νέας μονά
δας παραγωγί'\ς άλοuμιuίοu διεuρύνοντα$ έτσι τό βαθμό
της κάθετης όλο•λήρωσης της μεταλλουργίας άλοuμινίοu.
Μ'αύτά τά δεδομένα και: μέ τήν ιαραδοχή τοσ τριιλασιαr
σμοΟ της σημεpινης δυναμικότητας ιαpαγωyης άλοuμινίοu
έκτιμαμε ότι οι μελλοντικέ; άιαιτήσcις npόσΟετης
ήλεκτ pενέpyειrις ctναι ncpίaoυ 4,Ο δισ. ΚΙ-ΙΗ τό χρόνο.

.Η_ ΧΗ'ΗΚΙΙ _ΒΙα·ΙΗΧΛΝΙΑ

Ό f,είκτr�ς ιαραyωyί'\ς των χηuιχων βιομηχανιων στήν άρ
χή της ιpοηyούμενης lΟετίας �ταν βαθμιαία αύξανόμε
νος καί μάλιστα ταχύτερα άιό τόν γενικό δείκτη της
3ιομηχανίrις.
Έδω άναφέp οuμε άιλως σuνοιτ�•ά τούς διαφόρους ύιο
κλάδοuς της χημικi'\ς βιομηχανίας, nού μnοροϋν καί χρέ�
πει νά άνα,τuχθοϋν καί τι:ς συνολικές ένερyειακές άνά1χες ά•ό ό;ι στοιχεCα ύιάρχοuν.

Μcταλλοupyί«_Χp•>μίοu _καί_ άλλων_ μετάλλων_ ( ι:.Jι.
!;�2�!?Υ�!?2��-��ΥΥ���2��-��Υ�Ώ��2��-����22�-22λuβδοu_κ.λ.1.

��2��X�Y��-Q����2Q_����2S
Βιομηχανία ι:�τpικοσ οξέος
Ύδpοχλωρικοϋ όζέος
Άνθραχιχης σόδας
'Λμμωνίας
Χημικων λιπασμάτων
Πετρ οχημικων

'Η σημασία όλων αύτων των ύιοκλάδων ctναι ucyάλη yιά
τήν όνάιτuξη της μεταλλουργίας Βάσης, τοϋ ιρώτοu σκα
λοιατιοσ ιρός τή Βιομηχανι•ή καί οtκονομική άνάπτuξη
της χώρας· tδιαίτερα ή μεταλλουργία χρωμίου πού, ιαpρ
τήν ϋκαρξη σημαντικων άnοΟεμάτων χρωμιτων, εtναι μέ-·
χρι τώρα άνύιαρ•τη στήν 'Cλλάδα. Τό σιδηροχρώμιο εl
ναι ένδιάμεσο προ�όν στή διαδικασία ιαρασκcuης χρω
uίοu άιό μεταλλοuρyικοσ τύπου χρωμίτη καί χρησιμοnοι�
εCται ιλατιά στήν ιαραyωyή εtδικων χαλύβων καθώς καί
στήν καραyωγή των συνηθισμένων άνοεείδωτων χαλ�3δο
•ραμάτων. Ύιολοyίζεται ότι ή βιομ�χανία σιδήρου χάλυβα άnορροφδ τό 80% της ιαyκόσμιας nαραyωyης σιδr,
ροχρωμίοu.

οι σuν�λικές ένεργειακές αναyκες, γι'αύτές τίς ιροβλ�
κόμενες κρόσθετες έιεχτάσεις της Χημιχης βιομηχανίας
ύκολοyίζοuμε νά φτάσουν στό ύψος των 2,0 δισ.ΚWΗ/έτο�
nεpίnou.

•:ι: Sάση τά ιαρακάνω χαθώς καί τούς δύο έιόμενοuς ιί
ναχες πού δείχνουν άφ.ένός τόν χαμηλό βαθμό άζιοποίη
σης των eασικων όnuκτων ,ού διαΟέτει ή χώρα μας και:
άφ'έτέροu τίς έκτ�μήσεις μας yιά τήν άια �τούμενη ιpό
σΟετη ήλεχτpική ένέρyεια ιιστεύοuμε wώς ή χώρα μας
ιρέιει καί μιορεC σύντομα νά ιροχωρήσει στήν δλοχλή
pωση της φάσης αύτης ιού ιροτει:νοuμε yιά τήν άειοιοί1
ηση τοΟ όpuχτοσ μας nλούτοu, τήν όnοι:α θε�,ροΟμι,άναy
καία yιά τήν ιpοώθηση της βαριδς βιομηχαν�ας τ�,. οι�
κονομικηj άνάιτuξΦ •αι: ϊι,� έξuιηρέτησrι; της ::δι.ας τi'\ς
έον�κης άνεξαρτησι:ας της χώρας μας.

Ή τάξη μεγέθους της άναyκαίας ιοσότητας ήλεκτρι•i\ς
ένέρyειας yιά τήν ιαραyωyή μέ ήλεκτρι•ή κάμινο ένός
τόννοu σιδηροχρωμίοu 48 - 70% σέ χρώμιο, έξ αρταται
άιό τήν ιερ�εχτ��ότητα σέ &ν�pαχα χα� χuμα�νετα� άκ�
3.000 ΚW!Ι/τόννο yιά τό ύψηλj'\ς .εριεκτι•ότητας σιδη
ροχρώμιο μέχρι 6.500 KWH ,όννο yιά τό άντίστοιχο
χαμηλης ιεριεκτικότητας σέ άνθρα•α.

Άπό τά ύπόλοιnα μέταλλα της όμάδας ιού έζετάζοuμε έ
δω, μόνο στήν ιερίιτωση τοΟ ψευδαργύρου η ήλεκτρική
.έvέρyεια άιοτελεC σημαντικό ιαράyοντα στή διαμόρφωση
το Ο κόστους nαραyωyης. Ή κατά προσέγγιση ποσότητα
ηλεκτρικης ένέρyειας πού άιαιτεCται yιά τήν ιαραyωyή
.ένός τόννοu ήλεκτρολuτικοσ ψευδαργύρου φτάνει τίς
4�000 KWH ιερίιοu (ένω ά(ίζει νά σημειώσουμε ότι ή
σύγχρονη ιαραyωyή ψευδαργύρου - μολύΒδοu, Ηρίνεται
πολύ ιιό συμφέρουσα, όταν ή •ατανάλωση ήλε•τρικης
ένέρyειας εtναι ιεpίιοu 500 KWH άνά τόννο φεuδαpyύ
ροu). Σήμερα στή χώρα μας δέν vιάρχοuν μονάδες ιαpα
γωyί'\ς ψευδαργύρου (ούτε άκόμα χαλκοσ, μαγγανίου) και:
μας εtναι άιαραίτητη ή ξένη τεχνολογία.

-----------7

ΠΙ:ΙΑΚΛΣ

ΠΡΟΣΟεΤΕΣ :-ΙΕΛΛΟΗΤΙΚΕΣ Αr.ΑΙΤΗΣCΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε ΗΛΕΚ
ΤΡΙΚΗ ΕΙΙΕΡΓΕΙΑ ( δισεκατομμύρια KWH /έτος)
(1)

Μέ βάση τίς �ραyματι•ές άνάyκες τοϋ τόπου και: τίς άν�
τικειμενικές δυνατότητες ιού ύιάρχοuν yιά Cδpuoη νέων
ή έιέκταση ύφ�σταμένων μεταλλοuργ�χων μονάδων yιά O*a
τά μέταλλα αύτi'\ς τi'\ς όuάδας (βλέnε ΕΤΒΑ, 1977) έκτ�=
μαμε τίς μελλοντικές έτήσιες ήλεκτρενερyεια•ές άνάy
κες της μεταλλουργίας χρωμίου, φεuδαρyύροu καί άλλων
μετάλλων στό ύψος τοΟ l�θ_δισ._ΚWΗ_.

t1Ε1ΆΛΛΟΥΡΓΙΑ ΒΛΣΗΣ - Σιδηροβιομηχανία
2,4
- Χαλυβουργία :
- 'lεταλλοuρyία
- Ηικελι:οu:
1,2
- Μεταλλουργία
-Άλοuμινίοu :
4,0
- Μεταλλουργία
Χρωμίου, Χαλκοu
Ψευδαργύρου κ.λ.ι.: _! i Q__
Σύνολο Μεταλλο υργίας

(ΙΙ) ΒΙΟ/ο!ΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
(ΙΙΙ)ΧΗt1ΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ (δισ./ ΚWΗ/έτος)βαpιδς ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ένέpyεια_yιά _ τή_r�εταλλοuρyία_Βάσης

Προσθέτοντας τίς έιί μέρους ήλc•τpενεργεια•ές άια�τή
σε �ς yιά u�ά σωστή σέ �ρώτη φάση ><αC ιέ γρήγορους ρuθ +
μούς άνά,τuξη των μεταλλοuρyιων βάσης nού έ(cτάσrιμε'
ιροηyούμενα, σuμκεραι:νcται ι�ς θά ιpέuει νά ε�ναι διο�
θέσιμn �pόσθετη ήλεκτρική ένέρyεια Uψοuς nεpίιοu -8i 6δισ._Κ1-ΙΗ/έτος.

4.

11,6

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ_ΑΝΑΓΚΕΣ

lύμφωνα μέ τίς έκτιμήσεις τοσ 'ΕθνικοΌ Συμβουλίου 'Ε
�εpyείας ή ζήτηση ένερyείας θά διαμορφωθεί: μελλοντικά
στήν 'Ελλάδα άνάλοyα μέ τίς κατευθύνσεις χαι: τίς διαp
θρωτ�χές μεταβολές στόν τομέα της βιομηχανιχης άναι
τύξεως. θά δ�αμορφωθεC έπίσης καί άνάλοyα μέ τήν έπι
τuχία πού θά έχουν τά μέτρα �ού άποβλέκοuν στήν έξοι
κον6μηση ένερyείας.

Η_ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ_ΤΣΙ�ΕΝΤΡΝ

Ή τεχνολογική σuyχρότηση τοϋ ύιοχλάδοu εtναι tκανο
ιοιητ�κή, μιά καί ot nεp�σσότερες ύκάpχοuσες έyκατα
στάσεις έχουν γίνει τήν τελευταία lΟετ�α. Όλες ot
ιρωτες ύλες (όσSεστόλιθος, άργιλος, αηρα�κή yi'\) ιαρά
yονται στήν 'cλλάδα σέ tκανοκοι1τική ιοσότηJα καί ιοι
ότητα.

Μέ τό GΚΕΧΣΙ)(ό αύτό τό 'Εθνικό Συμβούλιο 'Ενεργείας έ
χει διατuιώσει (τό έτος 1977) τά άκόλοuθα τέσσερα σε
νάρια πού στό χαθένα τους άντιστοί,χεC χαί μιά καμπύλη
ζητήσεως, (βλέιε σχ. 1).

Σάν καύσιμο χρησιμοnοιεCται μαζούτ 3. 500.' Ύnολογίιε�
τα� ότι ά•αιτοΟνται -,Κg/τν τσιμέντου καί ή συμμετο
χή στό βιομηχανικό κόστος ε�ναι 40% τουλάχιστον.
'cνω άιαιτεϊ:ται ήλεκτpική ένέρyεια, 120 κι,Η/ΤΝ τσιμέν
του καί ό,οτελεC τό 10% τοϋ βιομηχανικοϋ κόστους.

:ενάριο Α (" ιστοριχό")

Ή βιομηχανική άνάιτuξη θά άχλοuΟήσει σέ χοντρές γραμ
μές τή σημερινή διάρθρωση χωρίς καμμιά ούσιαστική έ
ξέλιξη η βελτίωση στό Βαθμό άκοδόσεως της χpησιμοιοι
ούμενης ένερyείας. •uσιχά έχει τίς ύφnλότεpες κατα
ναλώσεις μιά κα� ετναι τό σπάταλο σενάριο. οι σuνολ�
κές ένερyε�αχές άνάγκες θά φθάσουν τό 1990 σέ 41.106
Τ.Ι .Πl Ή ήλεχτριχή ένέρyεια άντι�ροσωιεύει τίς 58.00.1
GWH2.

,•έ τήν παράδοση κ«ί τήν cινταγωνιστικότητα στή διεΟνii
· άyορά, ή τnιμεντοβ�ομηχανία ιροβλέιεται νά άνα•τuχθεϊ:
άκόμα περισσότερο, ώστε ot πρόσ3ετες άιαιτήσεις ήλεκ
τpικης ένέpyειας νά έχτιμηθοΟν nερίnοu σέ 1,0 δισ.
:ω11, μέ τήv •αpαδοχή τοΟ διιλασιασμοϋ τi'\, aαραyωyi\ς
· τ':!ιμέντοu σέ σχέση μέ τό 1975.
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Ηόμη ότ� ή άεροδυναμ�χή σήραγγα του Ε.Μ. Πολυτεχvε�ου
"εLνα� άpΗετά μεγάλη, χα� τό ιροσωι�Ηό άιό τά δ�άφορα
�ολυτεχvεCα της χώρας σέ ύψηλό έπ�πεδο έτσ� ώστε εt
να� δυνατή σοΑαρή έρευνα χα� άνάιτuξη συστημάτων aι
ολ�Ηης ένέρyε�ας.

χονόμηση έvερyε�ας χα� ύιοχαταστάσεcς χα� δοΟοΟν
οι άvαyχα�ες ιροτεραcότητες ycά τήν άεcοιο�ηση
των έyχωρ�ωv έvερyεcαχων ιόρων, ιού γεvcχά έχεc
χαθuστερήσεc.

Ή έvέργεcα ιού ιαρέχεταc τώρα στή Βcομηχανι:α, ή
θέσ η έyχαταστάσεώς της χaι: τά προCόντα ιού παρά
yεc, γ�νοvταc χατά έντελως τuχαtο τρόιο. Έτσc
ή ρύιανση έφθασε σέ άvει�τρεπτα όρ�α στ�ς μεγά
λες πόλεcς, δέv παpάyονταc προCόντα ιού Οά ετχαv
μεγάλη άε�α ycά τόν τόιο, χα� στό μέλλον eά ιρο
χύφοuν σοθαρ �ς δ�σχ?��ες �τή ια�οχή έvέρyεcας
στή βcομηχανcα. Σφ οσον ομως ycνουν βcομηχανcχές
ζωνες uέ ένεργεcαχά πάρχα, ένα μέρος τi'iς άκαcτού
μενης θεpμcχi'iς ένέρyεcας μιορεC vά δοθεt άπό συμ
ιαραyωyή θερμότητας χα� ήλεχτρcσμοΟ χαι: έι� ιλέον
vά μεcωθεC ή ρuιανση.

Έπ�σης ή χατασΗευή άνεμομύλων y�ά άντληση νεροΟ η
άλλες χρήσε�ς εlναc άχόμα άιλούστερη.
Ήλcαχ,i_ έ�έρrεcα

e��5i
Π�e�r�rμέ1_����!
δύο χυρ�ως

ένέpyεcας άnό ήλcαχή μ,ο�εC νά
τρόιους : μέ φωτοΑολτα�χη μετα
y�νεc
τροπή χα� μέ θεpμcχή μετατροπή.

Γcά τήv κατασχευή εuθηνων χα� ά,οδοτcχων Φωτοβο\τα�
χων οτο�χε�ων y�vετα� μεγάλη έρευνα δcεθνως Ηα� eά
ιρέπεc vά έvcσχυθοuν ο� cρευνητ�Ηο� φορεCς στή χώρα
μας y�ά vά μήv είμεΟα ούpαγο� σέ ένα τομέα πού έλπ�
ζεταc ότc �ά σuu 0 άλλεc σ1μαντcχά στ;ν έπ�λυση τοΟ
rνερyεc�χοΌ ιrοSλήματος.
έvδca.έr,ουσα
Άπό τ�ς �λλες μεθόδους ή πλέον;εtvαc μέ πολλά χάτοπ·
τρα πού στέλλουν τ�ς άvαχλιί,ιJεvες �χτCvες σέ έvα·λέ·
3ητα, δηλαδή ιτό σύστημα ιού εLχε σχεοτεt ό Άpχcuή
δης ycά vά χάψεc τό στόλο των Ρωμα�ωv στός Συp�χοu�ες.
'\1ό σχετcχές έχτcμήσης προχύnτεc ότc πάν�• άπό βΟ'l
της δαιάvης έπεvδύσ εως μnορεt vά χατοσχεuαστεt στ�
χώρα μας.
r.Lvαc πι,ος-α·.•ές ότc πρέπεc vιi έv�σχυGοΌv τά ιροyράμμα
τα έrευvων �ού γ�νοvταc στή ijpσ μας.

ΊΙ βcομηχαv�α πού παράyεc τόν έι:;οπλcσμό ycά τά-σu
στήματα ιαραyωγης ένέργεcας εtvαc σχεδόν άvύιuρχτη
παρόλο πού οι έπενδύσεcς ycά τά ερyα αύτά εtvαc
της τάξεως; των δεχ'άδωv δcσεχατομμυρ�ωv δραχμων
χάθε χρόνο. Ή δημcουρy�α έλληνιχi'iς βcομηχαν�ας
ιού θά χατασχεuάζεc τόν έεοιλισμό αυτό θά άvαιτύ
ξεc χα� άλλες δραστηpcότητες χα� eά τονώσεc πολύ
τήv otxovouι:a. Σήμερα όμως οχc μόνον δέv ύπάρχουν
αυτές ot δραστηpcότητες, άλλά έιcιλέοv έι:;άyονταc

ury1λ� ���, 1tJνnλλ :γμ�τοr γι,.Α Τ� lrν� "�t� ν�� ���o)r
�λ�ρrι: έS:rirιτnn" άπn τό frdτερι.1Cό γι..Ν τι<ν ;. .. c�ι.. �υ') ·
τd &ια��ι:τ,τα �ντ�λ)«χτι..��. �lναι.. λοι..χόν ���n��τητη
ή σέ μεγάλη χλ�μαχα δcεf;αyωyή έρευνας χα� άνάπτuΓ,ης
σ' ολους τούς τομεCς; τi'iς (!cοuηχαν�ας xc,� t c ,�τrr,« ..:1·1
ιαpaywyf Α�� ΧΡ�Ο��οzο�1ση τi'iς �νέρy �c·�- Μόνο =τ-.
rίv,.,ι.. δvνατον νcι: ..:ιν'�'ϊτuΛJει.._ uεyuλη:.ι r...ι:τ -.Jϊ � �ομ •Λ ,νι:α πού v'.ί ..ιι1ι:;;t:.τ·ιι.. υτ;'fν fγχιjρι..ι τεχvviογί.�.

Άιό τήν ιροηyούμενη έρyασ�α ή όμάδα όδηyεCταc
στά έξης αuμιεράσματα :

'ι μ{ χρ ι, τ�ρα άν1 τv{ι....:ικtf ί('ιι: έ ιLn)"tι.:.ι�r� '"Ολ�τι.Ηr' GT.!
λ�ρ(ι μι.,.; "".:ι.σι:στr/ �:ό Οτι.. εC�cιστε :.,τιι�cι: ,� ,λο· το
.
n,φαyωγcχέr πηγες. "τvc ,.ιv ,ν ,:ιτύχν� ,,ε r ε,ε;,γ�c�
1
1.ια
t
i
άλ
=
ι
Τ,
� 'lt.. :με ..
1.J(J
(."
L
..ιοvομι.:
...
.
.
,,ε'
�
; , �
/
10 το :ετρlλu�ο Μ�ι.. τ��, ,ολuLJν�Λι' τ ..: 1LΤ�tλμ�ο�.
-� τεJοuμε 5τ� b ΗJρι..ος στd χος μι..aς ·ν���� :vι�yε�α
κης πολcτcκης ιρέπεc vά εLvac � έvτατc•ο•οcη1η ιρεu
ν�v γι..ά έvεργει..α.χούς πόροuς κrιι: ή ά1tαγk�στρωr,ι\ ι'οιό
τό χύ>ιλ,ομι, των ιολυεΘνcκiΊv του ,ετρελu�ο\J. Ί r.ι:�'lς
OTc ετvαc ά•αpα�τητος ό όλοχληρωμ{νος •ρογι,αμ;J«τcσ�,ός
τ:ς οιχ �νομcχi'iς μας �νά� τυ�ης aαc της ίνεργεcα•�ς μας
οcχονομc·ι� cJμ.,wvr. μέ τc,; ·�ρχέ� :

Ύπάρχουν σημαvτcχές ιλουτοπαραyωycχές ιηyr.ς στή
χώρα μας, ιού ό βαθμός άξcοιο�ησής τους εtvα� ιο
λύ μcχρός. Πcστεύουμε ότc εtvαc άvαyχα�α ή δη
μcουργ�α βαρcάς βcομηχαv�ας στή χώρα μας μέ βά
ση τόv όρυχτό μας ιλοΟτο. Έτσ� θά παραχθοΟv πρω
τες ύλες χα� βcομηχαν�χά ιροCόντα ιού σήμερα ει
σάyονταc. Etvαc άιαρα�τητο νά ιροχωρήσοuμε στήν
χάθετη άεcοπο�ηση τοΟ όρυχτοΟ μας πλούτου ώστε
τά ιροCόντα της έvερyοβόρου Βcομηχαν�ας (ιού
άιαcτεC ιολύ ένέρyεcα χα� λ�γο ιpσσωιcχό) νά
δcοχετεύοvταc ycά aαραιέρα άξcοπο�ηση σέ βcομηχα
v�ες μέ μcχρή χαταvάλωση ένέρyεcας χα� πολύ ιpο
σωι cχό.

1

,

'''

ι

ι

έντατcχή άι;cοπο�ησ:1 των έγχώρcwν ένεr,yεcαχ:ϊν πόρων

Τό ξεπούλημα τοΟ όρuχτοΟ ιλούτου σέ μορφή έξορuγ
μένοu όpυχτοσ χωρι:ς τήν ιαpα,έρα άεcο•οι:ησή του
μέ τήν δcχαcολοy�α ότc δ(v ύπάρχεc ή άιαcτούμεvη ήλcχτρcχή έvέρyεcα δέν εύσταθεC. Ή δημcοuργ��
βαρcάς βιομηχαν�ας πού σέ πρώτη φάση θά άεcοποcή
σε� ενα μεγάλο μέρ?ς άιό τ� �λοuτοιαραyωycχ � μας
δuναμcχό, αιαcτεt ηλεχτρcχη εvέρyεcα, η οιοcα
(άχόμη χαι: μέ τά σημερcνά δεδομένα ιρογpαμματι
σμοΟ της ΔΕΗ χα� ΕΣΕ) ύιαρχεc, lφ'όσοv y�vει έεοc-

πολλα,λότητα πηγωv χαι: μορφων εtσαγόμεuης ένέpγεcλς

εισαyι.,γές -1.,εc

c·,χρατcχωv ,υμ "άσε.Jν

•ο� τ\ ·ε�&λc:�, �ocv�vcx� ;ρχ� τ�ς σuμμετο��t των
έvccc,r1ε rομέν,•v στcς εcσι1γη-:ιεcς γcα τι1 λήψη απο
,ά�εwν.
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