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Η κυβέρνηση 
πρέπει να επιλύσει 
τό πρόβλημα όοό 
κόσμους ενέργειας

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ κόσμος της βόρειας Ελ
λάδας προσδοκά από τις εξαγγελίες του πρωθυ
πουργού από το βήμα της φετινής ΔΕΘ να μετρια
στεί το μεγάλο πρόβλημα του κόστους ενέργειας, 
το οποίο αποτελεί ευθεία απειλή για τη βιωσιμότη
τα και τη ρευστότητα πλήθους μικρομεσαίων μετα
ποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την ελληνική περι
φέρεια. ΓΓ αυτό καλούμε την κυβέρνηση να σπεύ- 
σει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ενεργει
ακή κρίση. Τούτο διότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ) έχει γίνει αποδέκτης έντονων δια
μαρτυριών από πολλές επιχειρήσεις-μέλη του, οι 
οποίες έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια των 
αντοχών τους εξαιτίας των αυξήσεων στα τιμολό
για ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΕ πρότεινε 
ήδη κατά τη συνάντηση της διοίκησής του με τον 
πρωθυπουργό, την 1 η Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλο
νίκη, να υπάρχει πλαφόν στις τιμές του φυσικού 
αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και εξαίρεση 
για το σύνολο της βιομηχανίας από την πρόσφα
τη απόφαση της Ε.Ε. για μείωση της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου κατά 15%, καθώς και άλλα μέτρα. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλ
ληλα μέτρα που καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση 
επιθυμεί να συνεχίσει να υπάρχει μεταποιητική βά
ση στη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι εξαιρε
τικά πιθανό μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων μετα
ποιητικών επιχειρήσεων να μην αντέξει το κόστος 
από τις υπέρογκες αυξήσεις ενέργειας και ως εκ 
τούτου είναι ενδεχόμενη η αναστολή λειτουργίας 
πολλών επιχειρήσεων.
Βεβαίως, στο πλαίσιο της αλλαγής του παραγω
γικού υποδείγματος, η παρούσα κυβέρνηση απο
φάσισε από την ημερομηνία εκλογής της την αύ
ξηση της συνεισφοράς της μεταποίησης στο ΑΕΠ 
της χώρας. Ομως, η Εθνική Στρατηγική για τη Βιο
μηχανία αηοφασίστηκε τρία χρόνια μετά. Κατά τον 
ΣΒΕ, απομένει οι γενικές στρατηγικές κατευθύν
σεις του σχεδίου να εξειδικευθούν σε εφαρμόσι
μες πολιτικές και μέτρα.
Τούτο διότι οι γεωπολιτικές επιπτώσεις, η αύξη
ση του πληθωρισμού και οι διαρκείς ανατιμήσεις 
των προϊόντων συντελούν στην περαιτέρω μείω
ση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μετα
ποιητικών επιχειρήσεων, με σοβαρές πιθανότη
τες απώλειας αγορών και μείωσης -αντί για αύξη
ση- της συνεισφοράς της μεταποίησης στο ΑΕΠ 
της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, για τον ΣΒΕ και για τις επιχει- 
ρήσεις-μέλη του, το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχη
μα για την ελληνική οικονομία είναι η ανάπτυξη συ
νεργασιών και η δημιουργία κοινών επιχειρηματι
κών σχημάτων ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό προτείνουμε να αξιοποι- 
ηθεί το διεθνές κύρος του πρωθυπουργού Κυριά
κου Μητσοτάκη, με την ανάληψη προγράμματος 
επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό υπό 
την αιγίδα και την παρουσία του.


