
Σαββάκης: Η βιομηχανία να καταστεί
λιγότερο ευάλωτη στις «αναταράξεις»

Την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική βιομηχανία περιέγραψε ο κ. Σαββάκης.

Στην ανάγκη προσαρμογής της βιομηχανίας, του παραγωγικού μοντέλου και των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία
στην χώρα μας αναφέρθηκε ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του ΣΒΕ και
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης που
συνδιοργάνωσαν το Insider.gr και η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας
(ΗΑΕΕ) την Τετάρτη.

Κάνοντας μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εν μέσω της
πανδημίας, ο κ. Σαββάκης επικαλέστηκε μελέτη που έκανε ο σύνδεσμος για το
χρονικό διάστημα που προηγήθηκε το lockdown (δηλαδή από την αρχή Μαρτίου
μέχρι την ανακοίνωση των περιοριστικών μέτρων) και σημείωσε ότι σύμφωνα με τα
ευρήματα: 

-το 60% των επιχειρήσεων προβλέπει μείωση του  κύκλου εργασιών στο τέλος έτους
ενώ αντίστοιχη είναι και η πρόβλεψη για την κερδοφορία
 -το 18% θεωρεί  ότι θα έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα μέχρι το τέλος του
έτους
-το 25% των βιομηχανιών μπήκε σε καθολική αναστολή και από αυτούς που δεν ήταν
σε κανονική αναστολή το 30% του προσωπικού ήταν εκτός εργασίας
-το 88% δήλωσε αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες 

Όπως σημείωσε ο κ. Σαββάκης, ο κλάδος που σημείωσε αρνητικό ρεκόρ ήταν εκείνος
των δομικών υλικών με πτώση 80% του τζίρου ενώ σε ο,τι αφορά στο επιχειρηματικό
κλίμα, το 75% δήλωσε αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων 

Για τις εταιρείες που λειτουργούσαν κατά το lockdown, το μέσο κόστος παραγωγής
εκτοξεύθηκε κατά 45% λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Η μελέτη αναμένεται να επικαιροποιηθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. 

Ποιές είναι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες

Κάνοντας μια αποτίμηση των μέτρων που λήφθηκαν, ο κ. Σαββάκης σημείωσε ότι
υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του παραγωγικού μοντέλου και πρόσθεσε ότι «δεν
χωράει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση έχει λάβει έγκαιρα και σωστά μέτρα για την
ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Η πανδημία αναδεικνύει το πρόβλημα
επιλογής αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα που θα την καταστήσουν
λιγότερο ευάλωτη σε τέτοιες αναταράξεις».  Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες για διατήρηση των θέσεων εργασίας, τη θεσμοθέτηση ευελιξίας του
ωραρίου εργασίας, την ειδική μέριμνα για μεγάλες επιχειρήσεις που προσφέρουν
πάνω από 370.000 θέσεις εργασίας, την επιτάχυνση υλοποίησης επενδύσεων ενώ
έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα όπως είναι οι φορολογικές και ασφαλιστικές
εισφορές. 
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Αναφερόμενος στο κόστος της ενέργειας και στις επενδυτικές προτεραιότητες,
επεσήμανε την αναγκαιότητα αυτάρκειας πρώτων υλών, οι οποίες όπως τόνισε είναι
κρίσιμης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα. « Το ενεργειακό κόστος είναι ένας
παράγοντας ο οποίος θα κρίνει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας οικονομίας.
Υπάρχει πρόθεση από εμάς να αντιμετωπίσουμε το θέμα, ο εξορθολογισμός των
τιμολογίων ενέργειας εκτός από το μείγμα περνά από τη μείωση των ειδικών φόρων
και τελών. Σαφώς και άλλα εργαλεία όπως η διακοψιμότητα θα κινηθούν προς αυτή
την κατεύθυνση μέχρι να ανταποκριθεί η εγχώρια ενεργειακή βάση σε ένα πιο
ανταγωνιστικό μείγμα ενέργειας», σημείωσε. Σε αυτό θα συντελέσουν η
εκμετάλλευση του Green Deal για τις ενεργειακές υποδομές, κατέληξε.
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