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Η κρίση του κορωνοϊού
κατάφερε να πλήξει -έστω
και προσωρινά- ισχυρές 
παραγωγικές επιχειρήσεις. 
Οι περιπτώσεις της Σιδενόρ
του οµίλου Βιοχάλκο, 
που έκλεισε για έναν µήνα
δύο εργοστάσια παραγωγής 
χάλυβα, αλλά και της 
ανθεκτικής µέχρι σήµερα 
εταιρείας Μαλαµατίνα
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Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

H 
ζηµιά στη βιοµηχανία και στις παρα-
γωγικές µονάδες από το lockdown, τη 
µείωση των εξαγωγών, τη στάση πλη-

ρωµών και τη βουτιά στην κατανάλωση αρχί-
ζει να αποτυπώνεται έντονα µε τις πρώτες ανα-
στολές λειτουργίας µεγάλων βιοµηχανικών και 
επιχειρηµατικών µονάδων της ελληνικής οικο-
νοµίας. Παρά τα µέτρα στήριξης που ενεργο-
ποίησε έγκαιρα η κυβέρνηση, ο κίνδυνος για 
λουκέτα και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργα-
σίας είναι υπαρκτός, εάν η κρίση παραταθεί 
και δεν επιστρέψει µέχρι το τέλος του επόµε-
νου διµήνου η οικονοµία στην κανονικότητα. 
Εάν πάλι η παραγωγική ικανότητα της βιοµη-
χανίας διαλυθεί µε την κρίση, δηλαδή σταµα-
τήσουν να λειτουργούν τα φουγάρα για µήνες, 
η εκ των υστέρων αναγέννησή της θα απαιτή-
σει πολλή προσπάθεια και αρκετό χρόνο για να 
υλοποιηθεί. Οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης 
στη βιοµηχανία είναι ήδη ορατές, όπως δεί-
χνουν τα επίσηµα στοιχεία. Συγκεκριµένα, η 
βιοµηχανία κατέγραψε τον Μάρτιο βουτιά, µε-
γαλύτερη από την αντίστοιχη του Ιουλίου του 
2015, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Markit. Ο 
εποχικά προσαρµοσµένος ∆είκτης Υπευθύνων 
Προµηθειών, ο γνωστός PMI, δηλαδή ο δεί-
κτης που µετρά την απόδοση της µεταποιητι-
κής οικονοµίας, της IHS Markit για τον τοµέα 
µεταποίησης στην Ελλάδα έκλεισε στις 42,5 µο-
νάδες στο τέλος του πρώτου τριµήνου, σηµα-
ντικά χαµηλότερα από τις 56,2 µονάδες του 
Φεβρουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται 
να µπαίνει τέλος στην περίοδο περίπου τριών 
ετών συνεχούς ανάπτυξης. Η συνολική συρ-
ρίκνωση ήταν αποτέλεσµα της έντονης µείω-
σης της παραγωγής και των νέων παραγγελι-
ών, καθώς η έξαρση της πανδηµίας του κορω-
νοϊού προκάλεσε το κλείσιµο των εργοστασί-
ων και την έντονη µείωση της ζήτησης από το 
εσωτερικό και το εξωτερικό.

Τα πρώτα κρούσµατα
Οσο περνούν οι ηµέρες, η επιβίωση των εται-
ρειών καθίσταται ακόµα πιο δύσκολη, µε πολ-
λές πλευρές να εκτιµούν ότι, µετά τον όµιλο της 
Σιδενόρ, ο οποίος έκλεισε για έναν µήνα ερ-
γοστάσια στη Θεσσαλονίκη και στη Μαγνη-
σία, και τη Μαλατίνα, που ανέστειλε τη λει-
τουργία της, και άλλες βιοµηχανίες είναι έτοι-

µες να προχωρήσουν σε απόφαση αναστο-
λής των εργασιών τους µε δραµατικές συνέ-
πειες για τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Oι 
φόβοι για την επόµενη ηµέρα πολλαπλασιά-
ζονται, µε παράγοντες της αγοράς να εκτιµούν 
ότι, παρά την ανάσα που έδωσαν οι φορολο-
γικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, θα συσ-
σωρευτούν µεγάλες οφειλές στους επόµενους 
µήνες και θα οδηγήσουν την αγορά σε έναν 
ασφυκτικό κλοιό, αντίστοιχο ή ακόµα µεγα-
λύτερο από εκείνον που είχε διαµορφωθεί το 
2015, µετά την επιβολή των capital controls.

Η µείωση της ζήτησης από το εξωτερικό, ως 
αποτέλεσµα της µεγαλύτερης της αναµενόµε-
νης επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής και της πα-
γκόσµιας οικονοµίας, φαίνεται ότι οδηγεί και 
σε εξασθένηση των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών, επιβραδύνοντας την αύξηση της 
απασχόλησης, την ιδιωτική κατανάλωση και 
την οικονοµική δραστηριότητα. Ηδη τις προη-
γούµενες ηµέρες έγινε γνωστό ότι όλοι οι κλά-
δοι του κρέατος έχουν πληγεί, ενώ σηµαντική 
είναι η µείωση των εξαγωγών τους προς τις δι-
εθνείς αγορές και πιο συγκεκριµένα σε χώρες 
όπως η Ισπανία και η Ιταλία.

 Εντονη είναι και η αγωνία για το κατά πόσον 
επιχειρήσεις που είχαν επιβιώσει στην κρίση 
και είχαν ρυθµίσει τα δάνειά τους, αλλά στη-
ρίζονταν σε οριακή ρευστότητα, θα µπορέ-
σουν, µετά το χτύπηµα του COVID-19 και την 
καθίζηση των εσόδων τους, να συνεχίσουν να 
αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώ-
σεις, χωρίς να οδηγηθούµε στη δηµιουργία 

µιας νέας γενιάς προβληµατικών επιχειρήσε-
ων και προβληµατικών δανείων. Αλ-

λωστε, µεταξύ των κλάδων που 
φιγουράρουν µε τα υψηλότε-
ρα ποσοστά µη εξυπηρετού-
µενων δανείων είναι ο του-
ρισµός και το εµπόριο, που 
πλήττονται άµεσα από τη δι-
άδοση του ιού.

Σβήνουν 
τα… φουγάρα
της βιοµηχανίας

Ο πρόεδρος του ομίλου 
Βιοχάλκο,  Νίκος Στασινόπουλος


