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Τα τύµπανα του πολέµου στην Ουκρανία αντηχούσαν απειλητικά τέτοια εποχή 
πέρυσι, αλλά η ενεργειακή κρίση είχε ήδη αρχίσει να δείχνει τα δόντια της από τα 
τέλη του καλοκαιριού. Κανείς παρ’ όλα αυτά δεν θα µπορούσε να προβλέψει την 
πορεία και τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που θα επακολουθούσε και ακόµα 
περισσότερο την υπαρξιακή απειλή που αυτή εν τέλει θα συνιστούσε για την 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Η ήδη δύσκολη κατάσταση που είχε διαµορφωθεί σε σχέση 
µε τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και οι λανθασµένες επιλογές της Ευρώπης (όπως 
λόγου χάρη η εντελώς αντιαναπτυξιακή προσέγγιση µέσω δράσεων, όπως ο 
µηχανισµός συνοριακής προσαρµογής άνθρακα - CBAM) για την αντιµετώπιση και 
της κινεζικής επέλασης στο πεδίο των commodities, έφεραν µεγάλες βιοµηχανίες 
και ιδίως τις βιοµηχανίες εντάσεως ενέργειας στο χείλος της καταστροφής. 
Σήµερα, µε το υπέρογκο ενεργειακό κόστος και µε την συνεχιζόµενη ολιγωρία της 
Ευρώπης ως προς την εξεύρεση ή και την υιοθέτηση λύσεων που έχουν τεθεί στο 
τραπέζι, η βιοµηχανία δεν απειλείται απλώς: κλείνει. Η Ευρώπη ολόκληρη 
«αποβιοµηχανίζεται».  

Αυτές είναι αγωνίες συνολικά του βιοµηχανικού κλάδου και ιδιαίτερα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεων µη-σιδηρούχων µετάλλων, Euromeataux, της 
οποίας έχω την τιµή αλλά και το βαρύ φορτίο πλέον να ηγούµαι. Η MYTILINEOS 
είναι ίσως µία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές βιοµηχανίες που δεν έχουν µέχρι 
σήµερα περιορίσει την παραγωγή τους και δεν σχεδιάζουν να µεταφέρουν την 
βιοµηχανική τους δραστηριότητά τους σε άλλη χώρα. Ωστόσο η διασφάλιση 
επαρκούς, ανταγωνιστικής και ιδανικά χαµηλών ή µηδενικών εκποµπών ενέργειας 
είναι ζωτικής σηµασίας. Όχι µόνο για την επιβίωση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, 
αλλά και για την διατήρηση εκατοµµυρίων θέσεων εργασίας, την ξεχασµένη 
στρατηγική αυτονοµία της Ευρώπης και την ίδια την πράσινη µετάβαση, βασικό 
συστατικό της οποίας είναι όλα αυτά τα µέταλλα που ολοένα και λιγότερο 
παράγονται στην Ευρώπη. Δεν µένουµε όµως στο να επισηµαίνουµε απλώς το 
πρόβληµα. Συµβάλλουµε ώστε η Ευρώπη να το δει στον πυρήνα του και να 
φέρουµε προτάσεις που θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της βιοµηχανίας µας 
και θα στοχεύουν στην παγκόσµια ανταγωνιστικότητά της. 

Μία ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιοµηχανία καθίσταται πλέον ιστορικό διακύβευµα 
για το µέλλον του ίδιου του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Όχι όµως µία κλασική 
«Στρατηγική για τη Βιοµηχανία» µε κενές φιλοδοξίες: όπως ακριβώς έχει συµβεί 
µε άλλες πολιτικές, η Ευρώπη πρέπει να θέσει δεσµευτικούς στόχους για τη 
βιοµηχανία της (σε επίπεδο ΕΕ και κρατών-µελών), για την κάλυψη µέσα από 
Ευρωπαϊκή παραγωγή σηµαντικού µέρους της εγχώριας ζήτησης σε πρώτες ύλες 
και µέταλλα, εν τέλει για την συµµετοχή της βιοµηχανίας στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Η 
Αµερική φαίνεται ότι για ακόµα µία φορά είναι πιο µπροστά από τις εξελίξεις. 
Δροµολογεί µία πολιτική κατεύθυνση τέτοια, που να ευνοεί τις επενδύσεις και να 
προσφέρει ζωτικό χώρο σε βιοµηχανίες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. 
Η Ευρώπη οφείλει να µετατραπεί άµεσα σε πρότυπο παγκόσµιο επενδυτικό 
προορισµό ελκυστική χώρα για να επενδύσεις, και τούτο αναπόφευκτα περνά µέσα 
από τη διασφάλιση (ιδίως για την ενεργοβόρο βιοµηχανία) ανταγωνιστικών τιµών 



ενέργειας: η ανέµελη «παραδοχή» πολλών ότι «η εποχή της ανταγωνιστικής 
ενέργειας για την Ευρώπη πέρασε ανεπιστρεπτί» είναι όχι µόνο απαράδεκτη αλλά 
ανεύθυνη και πολλαπλά επικίνδυνη. Νοµοτελειακά οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν 
την τύχη τους εκτός Ευρώπης και η Αµερική (και όχι µόνο) φαντάζει σήµερα ως 
ιδανικός προορισµός. Είναι αυτό που θέλουµε; Κάποιοι µιλούν για έναν νέο 
«εµπορικό πόλεµο». Ελπίζω οι πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου και της 
εκτελεστικής αντιπροέδρου της Επιτροπής, υπεύθυνης για τον ανταγωνισµό, οι 
οποίες επιτέλους φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή πολιτική γύρω από τα 
σχήµατα στήριξης της βιοµηχανίας να µεταφραστεί άµεσα σε απτές πράξεις. 
Συνεκτικές και εξαιρετικά δουλεµένες προτάσεις που προσφέρουν win-win λύσεις 
και συνάδουν πλήρως µε τους στόχους της ΕΕ έχουν υποβληθεί ήδη και έρχονται 
κι άλλες πολύ σύντοµα: η βιοµηχανία δεν κάθεται µε σταυρωµένα τα χέρια 
περιµένοντας ελεηµοσύνη. Αλλά η Επιτροπή πρέπει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει 
πλέον η πολυτέλεια του χρόνου και της περισυλλογής.  

Ζητούµε περισσότερη «καθαρή» και φθηνή ενέργεια, αλλά δεν δηµιουργούµε τις 
συνθήκες εκείνες που θα ευνοήσουν την παραγωγή και κυρίως την κατανάλωσή 
της από τους µπροστάρηδες του εξηλεκτρισµού στη βιοµηχανία, τις βιοµηχανίες 
µη-σιδηρούχων µετάλλων. Αναγνωρίζουµε ότι τα µέταλλα θα διαδραµατίσουν 
καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή µετάβαση αλλά παρακολουθούµε µε κυνισµό 
την ταχεία υποκατάσταση της Ευρωπαϊκής παραγωγής από εισαγωγές, οι οποίες 
έχουν σαφώς µεγαλύτερο ανθρακικό αποτύπωµα.  

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιµένει σε έναν υπερ-φιλόδοξο στόχο 
απανθρακοποίησης, αντιµετωπίζοντας την σηµερινή συγκυρία ως business as 
usual, ενώ είναι οτιδήποτε εκτός από αυτό! Αποτέλεσµα αυτού είναι οι ηχηρές 
«πράσινες» διακηρύξεις να οδηγούν σε µείωση των εκποµπών στην ΕΕ λόγω 
αποβιοµηχάνισης, και παράλληλα σε σηµαντική αύξηση των παγκόσµιων 
εκποµπών, καθώς η παγκόσµια και η ευρωπαϊκή ζήτηση ικανοποιείται από νέα 
παραγωγή σε 3ες χώρες µε πολύ µεγαλύτερες εκποµπές.   

Εάν δεν είναι απλά σχιζοφρενικό, είναι τουλάχιστον bad politics.  

Απαιτείται µια ισορροπηµένη και ολιστική προσέγγιση που χωρίς να παραβλέπει τις 
ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας, θα επενδύει στο βιοµηχανικό 
παραγωγικό µοντέλο, ως βάση ανάπτυξης και ευηµερίας. Ένα βιοµηχανικό 
µοντέλο που -τουλάχιστον στον κλάδο των µετάλλων που είµαι σε θέση να 
γνωρίζω- είναι ήδη σαφώς πιο βιώσιµο από τον διεθνή ανταγωνισµό, και µε 
κατάλληλες πολιτικές µπορεί πράγµατι να πετύχει (και να συµβάλει σε) ακόµη 
καλύτερες επιδόσεις, και δη σε όλους τους 17 στόχους βιώσιµης ανάπτυξης, όχι 
µόνο σε έναν! Διασφαλίζοντας την ενεργειακή αυτονοµία µας, µπορούµε να 
αναλάβουµε τολµηρές δράσεις για το µέλλον µας. Πολιτικές βασισµένες στο 
ρεαλισµό, που αφουγκράζονται το ευρωπαϊκό επιχειρείν. Που στοχεύουν στην 
ευµάρεια όλων των πολιτών και όχι σε πειραµατισµούς από κλιµατικούς 
σταυροφόρους, οι οποίοι όµως δυστυχώς συχνά ζουν εκτός πραγµατικότητας.   

Ως πρόεδρος µιας -θέλω να πιστεύω- πρωτοπόρου εταιρείας αλλά και νεοεκλεγείς 
πρόεδρος της Eurometaux δεσµεύοµαι ότι αυτά τα ζητήµατα θα τεθούν µε 
αποφασιστικότητα. Η βιοµηχανία της Ευρώπης είναι σύµβολο οικονοµικής 
σταθερότητας και ανάπτυξης. Ας αγωνιστούµε για να την κρατήσουµε 
ευρωπαϊκή.


