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Για την κάμψη της ελληνικής οικονομίας και για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν
καταγραφεί στις επιχειρήσεις της Ελλάδας, λόγω των κρουσμάτων κορωνοϊού σε όλο τον
κόσμο, μίλησαν στο ThessToday.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
(ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος
(ΣΕΒΕ), Γιώργος Κωνσταντόπουλος.

της Χριστίνας Μισιρλή

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης μιλώντας στο ThessToday.gr, είπε ότι
σύμφωνα με τις προβλέψεις “η ανεπιθύμητη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας
της επιδημίας για τον κορωνοϊό θα μειώσει το ΑΕΠ της χώρας από 0,3% έως 0,7%.
Ελπίζουμε οι προβλέψεις αυτές να επιβεβαιωθούν και να μην έχουμε μεγαλύτερη πτώση
που θα κλονίσει ανεπανόρθωτα την ελληνική οικονομία”.
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“Σε μια περίοδο όπου κύριο ζητούμενο για τη χώρα ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας
μετά την εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας είναι σίγουρο ότι η συγκεκριμένη
επιδημία θα ανακόψει την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Άλλωστε, οι
εξαγωγές ήδη βιώνουν κάμψη και η κατάσταση αυτή προβλέπουμε ότι μάλλον θα
συνεχιστεί και το επόμενο τρίμηνο αφού δύο πολύ σημαντικοί προορισμοί για τα
ελληνικά προϊόντα η Ιταλία και η Γερμανία πλήττονται απ΄την επιδημία”, επισήμανε ο
κ. Σαββάκης προσθέτοντας ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πολύ μικρή ως μέγεθος
τόσο για την Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, οπότε οι οικονομικές αναταράξεις σε
οικονομίες πυλώνες της παγκόσμιας ανάπτυξης είναι σίγουρο ότι θα μεταφερθεί και στη
χώρα μας πιθανόν με μεγαλύτερη ένταση απ΄ότι στις αναπτυγμένες οικονομίες.

“Προφανώς οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις είναι αυτές που πλήττονται κατά
προτεραιότητα μέσα σ΄αυτό το αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και
ακολουθούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις σε μικρότερο βαθμό με πρώτες μεταξύ αυτών
όσες εξαρτούν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους από εισαγωγές πρώτων υλών από
χώρες όπως η Κίνα, άλλες Ασιατικές χώρες ή και χώρες της Δυτικής Ευρώπης”,
συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββάκη ο ΣΒΕ ακολουθεί πιστά τις εντολές της κυβέρνησης και των
αρμόδιων υπουργείων τις οποίες μεταφέρει προς τις επιχειρήσεις μέλη του, ενώ
ενημερώνει να πληροφορεί με τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση του
κορωνοϊου τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Για το αν ενδέχεται να σημειωθούν ελλείψεις στις πρώτες ύλες ο πρόεδρος του ΣΒΕ
ανέφερε: “Πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος μερικής έλλειψης πρώτων υλών και όχι
ολοσχερούς έλλειψης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αβεβαιότητα είναι αυτή που καθορίζει
την επόμενη μέρα. Ευελπιστούμε ότι οι εμπορικές ροές θα επανέλθουν στην
κανονικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα”.

“Το βασικό πρόβλημα είναι ένα η αβεβαιότητα που δημιουργείται εξαιτίας της
εξάπλωσης του κορωνοϊου. Η αβεβαιότητα αίρει τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε
οι επιχειρήσεις να κάνουν με ασφάλεια προβλέψεις για τη μελλοντική τους
δραστηριότητα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο”, δήλωσε ο κ. Σαββάκης
αναφερόμενος στα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Για το αν θα αλλάξει η κατάσταση το επόμενο διάστημα ο κ. Σαββάκης είπε: “Ευελπιστώ
ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει περιοριστεί αισθητά το φαινόμενο ούτως
ώστε και η οικονομία αλλά και η κοινωνία να επανέλθουν στα προ της έναρξης της
επιδημίας επίπεδα. Θέματα που αφορούν την παραγωγική διαδικασία θα προκύπτουν
μόνο στην περίπτωση που η επιδημία επωασθεί όπως σε διάφορες περιοχές της Βορείου
Ιταλίας”, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά το ότι η παγκόσμια οικονομία δεν έχει βιώσει
κατά το παρελθόν παρόμοια κατάσταση δημιουργεί σοβαρές αβεβαιότητες για τη
λειτουργία των επιχειρήσεων τόσο στο άμεσο όσο και στο απώτερο μέλλον.


