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Ασφυκτικό κλοιό διαμορφώνει η συμπίεση εισοδημάτων και τζίρων - Τι λένε στη "ΜτΚ"
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Στέφανος Μαχτσίρας

Σε νέα δοκιμασία διαρκείας υποβάλει το επιχειρείν η συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας και ενώ τα ανυπέρβλητα

προβλήματα που είχε προκαλέσει το lockdown του Μαρτίου δεν είχαν ξεπεραστεί. Το ναρκοθετημένο οικονομικό

περιβάλλον που έχει διαμορφώσει ο COVID-19 και το καθεστώς… ανασφάλειας και αβεβαιότητας που έχει εγκαθιδρύσει

φέρνουν στα όρια τους επιχειρήσεις κα εργαζόμενους που επιχειρούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με τον

«μπαμπούλα» της ύφεσης να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους.

Η «ΜτΚ» δίνει τον λόγο στους παράγοντες της αγοράς οι οποίοι αποτιμούν τις μέχρι στιγμής κυβερνητικές παρεμβάσεις

για την αναχαίτιση των συνεπειών της άνευ προηγουμένου κρίσης, θέτουν επί τάπητος τους προβληματισμούς και τις

ανησυχίες τους, επιχειρώντας παράλληλα να προβλέψουν πότε θα επανέλθει η κανονικότητα.

«Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί θετικά για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Η εμπειρία του

περασμένου Μαρτίου, και η πρόβλεψη ότι θα υπάρχει δεύτερο κύμα της πανδημίας, θεωρώ ότι συνέβαλλαν στην

έγκαιρη κινητοποίηση της κυβέρνησης, και με σχέδιο αντιμετωπίζει τη δυσάρεστη κατάσταση τόσο στον τομέα της

υγείας, όσο και στο πεδίο της οικονομίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης.
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«Οι παρεμβάσεις στήριξης ποτέ δεν θα μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών»

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι «επειδή η πανδημία έχει λάβει τραγικές διαστάσεις που κανείς δεν φανταζόταν, οι

επιπτώσεις στο κύκλωμα της οικονομίας είναι πολύ αρνητικές. Τα μέτρα για την υποστήριξη εργαζομένων και

επιχειρήσεων ποτέ δεν θα μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών, γι’ αυτό και είναι καθήκον όλων μας να

συμβάλλουμε στον περιορισμό των κρουσμάτων, για να επανέλθει η οικονομία μας το ταχύτερο δυνατόν στην

κανονικότητα».

Ερωτώμενος αν πιστεύει πως το δεύτερο lockdown θα επιδράσει πολλαπλασιαστικά στην οικονομία, δίνοντας τη

χαριστική βολή σε πολλές επιχειρήσεις, απαντά πως «ευελπιστώ πως αυτό δεν θα συμβεί. Γι’ αυτό υποστηρίζω ότι ο

καθένας μας πρέπει να τηρεί τα μέτρα που έχει επιβάλλει η πολιτεία, ούτως ώστε να μπορέσει η πλειοψηφία των

επιχειρήσεων που έχουν πληγεί να επανεκκινήσουν τη λειτουργία τους. Βεβαίως είναι σίγουρο ότι πολλές επιχειρήσεις,

ειδικά από το λιανεμπόριο και την εστίαση, δεν θα ξανανοίξουν. Και αυτό λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος με

μηδενικό τζίρο, που τους αποστερεί ρευστότητα, άρα την ‘κινητήρια δύναμη’ λειτουργίας τους».

Για τη βιομηχανία σημειώνει ότι «κατάφερε να προσαρμοσθεί με επιτυχία στις επιπτώσεις από το πρώτο lockdown. Η

συγκεκριμένη εμπειρία κινητοποίησε τη συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και τις έκανε να

προετοιμασθούν κατάλληλα, για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Η τήρηση των υγειονομικών

πρωτοκόλλων και η εφαρμογή των μέτρων με κάθε τυπικότητα είναι οι βασικοί άξονες ‘αντοχής’ της βιομηχανίας. Όσο

για πιθανά νέα μέτρα στήριξης, αυτά θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την αναγκαιότητά τους, σίγουρα μετά τη λήξη

του lockdown και αφού αξιολογήσουμε την κατάσταση στην εγχώρια αγορά και τις δυνατότητες εξαγωγών».

«Ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός μετά τη λήξη της πανδημίας»

Παράλληλα, εκτιμά ότι το «γύρισμα» της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς το 2021 θα γίνει σταδιακά. «Δεν

περιμένουμε ότι θα συμβεί μια στιγμιαία έκρηξη σε επενδύσεις και κατανάλωση. Τούτο διότι θα πρέπει να

αποκατασταθεί η κοινωνική συνοχή, πράγμα που συνεπάγεται μείωση της ανεργίας και διασφάλιση των υφιστάμενων

θέσεων εργασίας». Συνεχίζοντας, συμπληρώνει πως «ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός μετά τη λήξη της πανδημίας,

οπότε το στοίχημα για όλες τις επιχειρήσεις θα είναι η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Όσες από αυτές

προσαρμόσουν έγκαιρα και σωστά το επιχειρηματικό τους μοντέλο, θα συμμετέχουν με επιτυχία στην ανάπτυξη της

χώρας μας, μάλλον από το Β’ εξάμηνο του 2021 και μετά».

«Χρειάζονται στοχευμένα μέτρα στήριξης» 


