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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, ως
το αρμόδιο επιστημονικό επιμελητήριο για τον τομέα του λιπάσματος αλλά και
της πρωτογενούς παραγωγής, θέλει να εκφράσει τις ανησυχίες του για το
ενδεχόμενο

πώλησης

της

Βιομηχανίας

Φωσφορικών

Λιπασμάτων

Ν.Καρβάλης (Β.Φ.Λ.) σε ιδιώτες.
Η Β.Φ.Λ., η οποία δραστηριοποιείται παραγωγικά εντός των ορίων του
παραρτήματος μας, έχει αποδείξει σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής της
λειτουργίας ότι στηρίζει την αγροτική παραγωγή της χώρας και τον Έλληνα
Αγρότη με τα υψηλής ποιότητας λιπάσματα που διαθέτει στην αγορά, ενώ
παράλληλα συμβάλλει τόσο στην τοπική όσο και γενικότερα στην Ελληνική
Οικονομία αφού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές μονάδες
της χώρας δίνοντας εργασία άμεσα ή έμμεσα σε χιλιάδες εργαζόμενους σε
όλη την Ελληνική Επικράτεια. Παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέψουμε την
συμβολή της και στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με τις σημαντικές
εξαγωγές πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που έχει να επιδείξει.
Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης των πάντων, σε μια εποχή
όμως που βασική μας μέριμνα θα πρέπει να είναι η προστασία του
περιβάλλοντος.

Τα

παραγόμενα

λιπάσματα

από

τη

Β.Φ.Λ.

είναι

προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας και πληρούν
τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται στα πλαίσια της
«Πολλαπλής Συμμόρφωσης» και των κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
Η ύπαρξη της Β.Φ.Λ. ως εγχώριου παραγωγού λιπασμάτων βοηθάει
στη ρύθμιση των τιμών όλων των λιπασμάτων που διακινούνται στην

Ελληνική Αγορά, αποθαρρύνοντας

ανεξέλεγκτες

αυξητικές τάσεις ως

συνέπεια μονοπωλιακών καταστάσεων που μπορεί να υπάρξουν στην αγορά
με την απουσία της.
Βρισκόμαστε χρονικά σε ένα κομβικό σημείο για τη Βιομηχανία αλλά
και για την Αγροτική Οικονομία της χώρας μας. Η Β.Φ.Λ. έχει εισέλθει σε μια
κερδοφόρα πορεία τον τελευταίο καιρό, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη
το σχέδιο χρηματοοικονομικής εξυγίανσης που ξεκίνησε το 2008. Η
Βιομηχανία

πέραν

του

λιπάσματος

έχει

αρχίσει

να

επεκτείνει

την

δραστηριότητα της και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους με ευοίωνες
προοπτικές.
Έχοντας

υπόψη τις περιορισμένες

δυνατότητες

της Ελληνικής

Πολιτείας να ασκήσει αυτόνομη αγροτική πολιτική γιατί αυτή ασκείται σε
επίπεδο Ε.Ε., αλλά και όλα τα προαναφερόμενα, το Παράρτημα μας
πιστεύει στη διατήρηση της υγιούς και κερδοφόρας λειτουργίας της
Β.Φ.Λ. με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των Ελλήνων
Αγροτών. Μια τέτοια προοπτική μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την
διατήρηση της υπάρχουσας μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας και τυχόν
πώληση της μπορεί να τη διαταράξει ανεπανόρθωτα. Τονίζοντας
παράλληλα,

όπως

άλλωστε

ειπώθηκε

και

στη

σύσκεψη

που

συνδιοργανώσαμε με την Νομαρχία Καβάλας στις 03/04/2009, ότι θα πρέπει
να αυξηθούν οι έλεγχοι (ποιοτικοί και φορολογικοί) στα παράνομα εισαγόμενα
λιπάσματα ώστε πέρα από τους όρους του υγιούς ανταγωνισμού που θα
πρέπει εδραιωθούν με αυτό τον τρόπο, να διασφαλιστεί και η ορθή γεωργική
πρακτική με παράλληλη προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
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