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ΘΔΜΑ: Δπιπηώζεις ηης πανδημίας ζηο ομοζπονδιακό χρημαηοπιζηωηικό ζύζηημα 

 

Τα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε θζηλνπσξηλή έθζεζε ε νπνία εθπνλήζεθε από θνξπθαία 

γ/ηλζηηηνύηα νηθνλνκηθήο έξεπλαο γηα ινγαξηαζκό ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαη δεκνζηεύζεθε ηελ 

πξνεγνύκελε Τεηάξηε η.κ., ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

Η νξζή θεθαιαηνπνίεζε θαη ε αδηάιεηπηε παξαθνινύζεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ζπζηήκαηνο θάλνπλ ηνπο γ/ εξεπλεηέο αηζηόδνμνπο, όηη κηα δεύηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζεσξείηαη 

κάιινλ απίζαλε. 

Αλ θαη ε θξίζε ηνπ θνξσλντνύ ειινρεύεη ήδε πνιινύο θηλδύλνπο γηα ηελ νηθνλνκία θαη εηδηθόηεξα γηα ην 

ηξαπεδηθό ζύζηεκα, έγθξηηνη γ/νηθνλνκνιόγνη, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε ζύληαμε ηεο σο άλσ έθζεζεο, 

θαηαιήγνπλ ζην όηη δελ βξηζθόκαζηε ζε θακία πεξίπησζε πξν ησλ ππιώλ κίαο λέαο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο. Οη γ/εξεπλεηέο αλακέλνπλ επίζεο όηη ν δαλεηζκόο δελ ζα επεξεαζηεί ζεκαληηθά, αλ θαη 

πξνεηδνπνηνύλ ηα θπβεξλεηηθά επηηειεία όηη ηνπο επόκελνπο κήλεο πξόθεηηαη λα θαηαγξαθεί από πιεπξάο 

ηξαπεδώλ κία ξαγδαία αύμεζε ζηηο ππνζέζεηο αθεξεγγπόηεηαο ηδησηώλ θαη θπξίσο επηρεηξήζεσλ. 

Σε απηό ην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα, ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο νπνίαο νη 

αηηήζεηο πηώρεπζεο ζα κπνξνύζαλ λα απμεζνύλ ζε πάλσ από 6.000 κόλν γηα ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2021. 

Απηό ζα απνηεινύζε κία αύμεζε πεξηζζόηεξν από 35% ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν πέξζη, πνζνζηό 

ην νπνίν παξακέλεη κηθξόηεξν ζε θάζε πεξίπησζε από απηό ην νπνίν θαηαγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παγθόζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2008, όηαλ πεξηζζόηεξεο από 8.000 εηαηξείεο ρξενθνπνύζαλ 

αλά ηξίκελν. Σύκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα, απηό ην ζελάξην ζα είλαη ζεηηθό θαη δηαρεηξίζηκν 

από πιεπξάο πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, σζηόζν επί ηνπ παξόληνο δελ απνθιείεηαη κηα ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο αθεξεγγπόηεηαο εηαηξεηώλ. 

Σύκθσλα κε ηα δεκνζηεπζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα γ/ηλζηηηνύηα επηζεκαίλνπλ όηη δελ παξαηεξείηαη 

επί ηνπ παξόληνο αύμεζε ησλ πησρεύζεσλ ζηε Γεξκαλία, θπξίσο εμαηηίαο ηεο αλαζηνιήο ππνρξέσζεο 

ππνβνιήο από πιεπξάο επηρεηξήζεσλ, δήισζεο αθεξεγγπόηεηάο ηνπο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρύ εδώ θαη 

θάπνηνπο κήλεο. Ωζηόζν, εάλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα δελ επαλέιζεη ζύληνκα ζηα πξν ηεο 

παλδεκίαο επίπεδα, αξθεηέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζα αλαγθαζηνύλ ζην εγγύο κέιινλ λα ππνβάινπλ 

αίηεζε πηώρεπζεο, ηε ζηηγκή πνπ κάιηζηα πέληε από ηα πην ζεκαληηθά γ/ηλζηηηνύηα νηθνλνκηθήο έξεπλαο 

θαη αλάιπζεο αλακέλνπλ κηα αξγή αλάθακςε ηεο γ/νηθνλνκίαο, εμαηηίαο ηνπ δεύηεξνπ θύκαηνο 

θνξσλντνύ. 

 

Σύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ δηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Kiel γηα ηελ Παγθόζκηα Οηθνλνκία 

(IfW) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ σο άλσ θζηλνπσξηλώλ πξνβιέςεσλ, ε γ/ νηθνλνκία δελ 

αλακέλεηαη λα επαλέιζεη έσο ην ηέινο ηνπ 2022. Απηό πνπ πξνβιέπνπλ απηή ηε ζηηγκή νη γ/αλαιπηέο 

είλαη κείσζε ηνπ ΑΕΠ θαηά 5,4% γηα ην 2020 θαη αύμεζε θαηά 4,7% γηα ην 2021, ελώ κε ηα κέρξη 

ζηηγκήο δεδνκέλα αλακέλνπλ γηα ην 2022 αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 2,7%. 

 

Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάιπζε ησλ ηλζηηηνύησλ σο βάζε γηα ηε δηθή ηεο 

νηθνλνκηθή πξόβιεςε θαη ηε θνξνινγηθή εθηίκεζε γηα ην Ννέκβξην η.έ. Μέρξη ζηηγκήο, ε γ/θπβέξλεζε 

αλακέλεη όηη ε γ/νηθνλνκία ζα ζπξξηθλσζεί θαηά 5,8% θέηνο θαη ζα απμεζεί θαηά 4,4% ηελ επόκελε 

ρξνληά. Ο νκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο, θ. P. Altmaier (CDU) ζε δειώζεηο ηνπ κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ησλ σο άλσ πξνβιέςεσλ ζεκείσζε όηη απηέο επηβεβαηώλνπλ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηεο 

γ/θπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή ύθεζε ηνπ η.έ. ζα είλαη κηθξόηεξε από ό, ηη 

αλακελόηαλ θαη γη’ απηόλ ην ιόγν κπνξνύκε λα αλακέλνπκε κηα ηζρπξή αλάθακςε ην επόκελν έηνο. 

 



 

Σπλνπηηθά, ε ύθεζε ηνπ 2020 αλακέλεηαη λα είλαη κηθξόηεξε από ό, ηη εθείλε ηνπ 2009, πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία είρε θαηαγξαθεί κείσζε ηνπ γ/ΑΕΠ θαηά 5,7%. Η δηαθνξά κε ην 2009 είλαη όηη ε ηόηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έπιεμε δνκηθά ηελ νηθνλνκία, γη 'απηό ε αλάθακςε μεθίλεζε αξθεηά αξγά. Τν 

lockdown ηεο άλνημεο η.έ. ιεηηνύξγεζε σο θνπκπί ‘παύζεο’, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο θαηαγξάθεθε 

κηα πνιύ ηζρπξή θαη απόηνκε αλάθακςε ην θαινθαίξη. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη καθξνπξόζεζκεο 

επηπηώζεηο δελ κπνξνύλ αθόκε λα εθηηκεζνύλ, δεδνκέλνπ όηη ν αξηζκόο ησλ κνιύλζεσλ Covid 19 

ζπλερίδεη λα απμάλεηαη παγθνζκίσο. 

 
 

 


