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Πειραιάς, 16-03-2020 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

«Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί εφικτό για την υγεία και την οικονομία 

το «μετριοπαθές» σενάριο εάν όλοι εφαρμόσουμε αυστηρά τα έκτακτα μέτρα» 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημέρωσε άμεσα όλες τις 

επιχειρήσεις-μέλη του για τα νέα αυστηρότερα μέτρα λειτουργίας της αγοράς, τα οποία 

θεωρεί σωστά και απαραίτητα. Μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, αποφασίστηκε η αναστολή 

της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων για 14 μέρες, ξεκινώντας από το Σάββατο 14 Μαρτίου 

έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. Σε μία εθνική προσπάθεια, άπαντες έχουν 

υποχρέωση να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις ΠΝΠ και τις Υπουργικές αποφάσεις 

(επισυνάπτονται συνημμένα ΚΥΑ 855/2020 και ΚΥΑ Β859/2020). Όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες για το ποιες επιχειρήσεις κλείνουν και ποιες παραμένουν 

ανοιχτές, παρέχονται από το 1520 του ΥΠΑΝ, αφενός προς αποφυγή των αυστηρών 

ποινών, αλλά κυρίως με σκοπό να περιορίσουν τη μετάδοση του κορονοϊού, μέσω της 

συγκέντρωσης ατόμων σε χώρους μαζικής συνάθροισης. 

Το Ε.Β.Ε.Π., επίσης, αναλύοντας τα τρία πιθανά σενάρια του ΚΕΠΕ για την επόμενη ημέρα 

του κορονοϊού, θεωρεί πως, εάν εφαρμόσουμε υπεύθυνα τις οδηγίες για την προστασία της 

δημόσιας υγείας, τότε, για το εμπόριο, τη βιομηχανία, τα logistics και τη ναυτιλία, είναι 

εφικτό να επιβεβαιωθεί το «μετριοπαθές» σενάριο. Στο ξεκίνημα της επιδημίας του 

κορονοϊού δημιουργήθηκαν τρία πιθανά σενάρια με εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην 

οικονομία. Όμως, μετά την παρέλευση του χρόνου και την αξιολόγηση, από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας, της εξάπλωσης του κορονοϊού σε πανδημία, τα πιθανά σενάρια 

περιορίζονται. Το ΚΕΠΕ προσεκτικά περιγράφει τις προβλέψεις των τριών σεναρίων με 

εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στους τομείς της ελληνικής οικονομίας που θα πληγούν 

περισσότερο. 

Σύμφωνα με το πρώτο «ήπιο σενάριο», ο ιός θα έπρεπε να έχει περιοριστεί και ελεγχθεί 

έως τα μέσα Μαρτίου και οι Κινέζοι να έχουν επιστρέψει στις εργασίες τους μέχρι το τέλος 

Μαρτίου για την προώθηση των 2 εκ. «ορφανών κοντέινερς» από την Κίνα στην 

Ευρώπη. Αυτό θα ξανάδινε ώθηση στην αύξηση της κατασκευής, της βιομηχανικής 

παραγωγής, στα διυλιστήρια, τα ναυπηγεία και, κατ’ επέκταση, σε εξαγωγές, logistics και 

ναυτιλία. Το «ήπιο σενάριο» θα μείωνε το ΑΕΠ κατά  0,1%-0,3% για το 2020, δηλαδή 

απώλειες έως 600 εκ. ευρώ. Οι επιπτώσεις θα ήταν, επίσης, ήπιες στον τουρισμό, το 

εμπόριο και τις μεταφορές και η επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις οριακή. 

Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνεται πως πλέον το ήπιο και καλύτερο δυνατό σενάριο φαίνεται 

να έχει απομακρυνθεί οριστικά, με αποτέλεσμα να το αφήνουμε πίσω και εξετάζουμε το 

επόμενο. 

Σύμφωνα με το δεύτερο «μετριοπαθές σενάριο» υποθέτουμε ότι, μεσοπρόθεσμα, θα 

συνεχιστούν σε μεγάλη ή μικρή κλίμακα «καραντίνες» μέχρι και τον Απρίλιο. Όμως, 

αμέσως μετά, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξήσει στροφές και θα φθάσει σε επίπεδο 

ομαλής λειτουργίας τον Μάιο. Η πανδημία περιορίζεται και ελέγχεται εντός του δευτέρου 

τριμήνου του 2020. Με αυτήν την πρόβλεψη η μείωση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του 
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πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται 0,4%-0,6% δηλαδή έως 1 δις ευρώ για το 2020. Μέτριες 

οι επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις μεταφορές. Επηρεάζεται η τουριστική 

κίνηση κατά την περίοδο του Πάσχα, τον Μάιο και κατά τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα. 

Εντονότερες θα είναι οι επιπτώσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Μέτριες οι επιπτώσεις 

στη βιομηχανία λόγω των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και μέτρια 

επίδραση στην κατανάλωση και τις επενδύσεις. Επιπτώσεις μεσαίας κλίμακας θα 

παρουσιαστούν, αλλά θα αντιμετωπιστούν στα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας. Αυτό 

είναι τουλάχιστον μέχρι σήμερα το ενδιάμεσο σενάριο που ρεαλιστικά μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τις λιγότερο επώδυνες συνέπειες. 

Το τρίτο «δυσμενές σενάριο» είναι το χειρότερο και αυτό που πρέπει να αποφύγουμε, 

ώστε ο κορονοϊός να μη συνεχίσει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα να εξαπλώνεται. Με 

βάση την υπόθεση του δυσμενούς σεναρίου δεν μπορούν να γίνουν πολλές προβλέψεις. Η 

επέκταση της πανδημίας και στο τρίτο τρίμηνο του 2020 θα επιφέρει μείωση του ετήσιου 

ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,7%-0,9% για το 2020 με απώλειες έως 

1,8 δις ευρώ. Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στον τουρισμό, το εμπόριο και τις 

μεταφορές. Η τουριστική κίνηση θα επηρεαστεί κατά τη θερινή περίοδο και μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου. Σε σημαντικό βαθμό θα πληγούν οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και η βιομηχανία 

λόγω των διαταραχών στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Η επίδραση στην κατανάλωση 

και τις επενδύσεις θα είναι βαθύτερη, καθώς και η επιδείνωση των προσδοκιών και του 

οικονομικού κλίματος. Στην περίπτωση του τρίτου και «δυσμενούς» σεναρίου οι επιπτώσεις 

που θα δημιουργηθούν στα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας θα είναι μεγάλης κλίμακας. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, 

επισημαίνει:  «Ευελπιστούμε να μείνουμε στο μετριοπαθές σενάριο, που ενδεχομένως θα 

δώσει τη δυνατότητα στην πραγματική οικονομία να ανακάμψει και να έχει το χρονικό 

περιθώριο να αναπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών, ακόμα και εντός του έτους. 

Είναι γεγονός πως όλοι οι κλάδοι της οικονομίας είναι αντιμέτωποι με τον χρόνο και τον 

φόβο, αλλά πρέπει να διατηρηθεί η αισιοδοξία και η πίστη, ότι η ιατρική επιστήμη θα βρει το 

αντίδοτο να θεραπεύσει παγκοσμίως όλα τα δεινά της πανδημίας του κορονοϊού σε δημόσια 

υγεία, κοινωνία και οικονομία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ύψιστη προτεραιότητα είναι η 

προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ οι οικονομικές απώλειες έπονται. Σημασία έχει η 

διατήρηση της ψυχραιμίας μας και η, κατ’ απόλυτο τρόπο, τήρηση των οδηγιών που 

προέρχονται από τα εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας. Πολύ σωστά πάρθηκαν όλα τα νέα 

απαραίτητα μέτρα από την Κυβέρνηση, αφού, με εξαίρεση τα καταστήματα τροφίμων και τα 

φαρμακεία, η λειτουργία της αγοράς με βουτιά του τζίρου πάνω από 70% ήταν εδώ και 

μέρες σε μία «άτυπη καραντίνα» από τους καταναλωτές. Αντιμετωπίζουμε μία παγκόσμια 

υγειονομική κρίση και έχουμε υποχρέωση να συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις, να 

βοηθήσουμε τη χώρα μας να εξέλθει με τις μικρότερες δυνατόν απώλειες, αλλά κυρίως να 

περάσουμε όλοι, το συντομότερο, στην επόμενη ημέρα, υγιείς.» 

 

2 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

*ΚΥΑ 855/2020 Ανακοίνωση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το καταναλωτικό 

κοινό και τις επιχειρήσεις  

*ΚΥΑ Β859/2020 Υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις επιχειρήσεις υπεραγορών (super market) | 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
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