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Παρατηρητήριο Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής Οικονομίας 

 

1ο Εβδομαδιαίο Δελτίο για τις Οικονομικές 
Επιπτώσεις του Κορωνοϊού (16-19/3/2020) 

 

Εν μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο 

καθώς και διεθνείς οργανισμοί λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών 

επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία. 

Μέτρα σε εθνικό επίπεδο 
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•ΗΠΑ: Πακέτο στήριξης της οικονομίας 
ύψους $1 τρισ. είναι υπό διαπραγμάτευση
με το Κογκρέσο

•Γαλλία: Προαναγγελία για πακέτο 
στήριξης μικρών επιχειρήσεων €45 δισ. 
μέσω φορολογικών και αφαλιστικών 
ελαφρύνσεων. Κρατικές εγγυήσεις €300 
δισ. για δάνεια σε επιχειρήσεις. 

•Ισπανία: Πακέτο στήριξης €200 δισ. εκ των 
οποίων €117 δισ. υπό μορφή εγγυήσεων 
δανείων.

•Ιταλία: Τουλάχιστον €25 δισ. υπό μορφή 
κρατικών δαπανών για την υποστήριξη των 
εξαγωγέων και αμοιβών εργαζομένων.

•Γερμανία: Εγγυήσεις δανείων σε 
επιχειρήσεις €500 δισ. και παροχή 
περιόδου χάριτος για πληρωμές φόρων. 

•ΗΒ: Δανειακές εγγυήσεις £330 δισ. για 
επιχειρήσεις.

•Ελλάδα: Μέτρα αναστολής φορολογικών, 
ασφαλιστικών και δανειακών 
υποχρεώσεων. Επίσης, χρηματοδότηση €1 
δισ. σε επιχειρήσεις, και βοήθημα €800 σε 
εργαζόμενους με προσωρινή αναστολή 
σύμβασης.
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•Federal Reserve

•Μείωση του βασικού επιτοκίου στο 0%.

•Αύξηση των αγορών αμερικανικών 
κρατικών ομολόγων κατά $500 δισ.

•Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

•Αύξηση του ύψους των πράξεων 
μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης κατά 
€120 δισ. μέχρι το τέλους του έτους.

•Pandemic Emergency Purchase 
Programme: Πρόγραμμα αγοράς κρατικών 
και εταιρικών ομολόγων αξίας €750 δισ. 
διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

•Bank of England

•Covid Corporate Financing Facility: 
Πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων.

•Μείωση του βασικού επιτοκίου στο 0,1%. 

•Νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
ύψους £200  δισ. που θα περιλαμβάνει 
κρατικά χρεόγραφα.

•Bank of Japan

•Διπλασιασμός του τρέχοντος 
προγράμματος αγοράς μετοχών στα ¥12 
τρισ. ($112 δισ.).

•Προσφορά δανείων στις τράπεζες με 0% 
επιτόκιο.

•Αύξηση του ορίου αγορών εταιρικών 
ομολόγων κατά ¥2 τρισ.
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Μέτρα σε επίπεδο ΕΕ 

 

Μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

• Χρήση της ευελιξίας που προβλέπεται από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας & Ανάπτυξης για την παροχή 
δημοσιονομικού χώρου στα μέλη της Ευρωζώνης.

• Coronavirus Response Investment Initiative: Επενδυτικό 
ταμείο ύψους €37 δισ. για την στήριξη μικρών 
επιχειρήσεων και του τομέα της υγείας.

• Παροχή δανείου €80 εκατ. στην γερμανική εταιρεία 
CureVac, η οποία αναπτύσσει εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα 

Επενδύσεων

▪ Κινητοποίηση €40 δισ. υπό τη μορφή αύξησης της 
χρηματοδότησης μέσω υπαρχόντων προγραμμάτων, 
παροχής γραμμής ρευστότητας στις τράπεζες για την 
υποστήριξη ΜμΕ και αγοράς asset-backed securities των 
τραπεζών.

Παγκόσμια Τράπεζα

•Έγκριση πακέτου έκτακτης 
χρηματοδότησης ύψους $14 δισ. 
για κράτη και επιχειρήσεις.

•Παροχή τεχνικής και υλικής 
βοήθειας σε χώρες που 
αιτηθούν.

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

•Παροχή έκτακτης  
χρηματοδότησης ύψους $50 δισ. 
μέσω του Rapid Financing 
Instrument εκ των οποίων τα 10 
δισ. είναι διαθέσιμα για χώρες 
χαμηλού εισοδήματος ενώ τα 
υπόλοιπα για αναδυόμενες 
οικονομίες.
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Σύνοψη Οικονομικών Εξελίξεων  

Χρηματιστήρια 

·Οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές μετά από αρκετές ημέρες συνεχούς κάμψης, είχαν ανοδική πορεία 

μετά την ανακοίνωση των προγραμμάτων στήριξης της οικονομίας από την ΕΚΤ και την Κεντρική 

Τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, συνολικά η εικόνα σε σχέση με την αρχή του χρόνου 

παραμένει εξαιρετικά αρνητική. 

Ευρωπαϊκοί Χρηματιστηριακοί 
Δείκτες 

Μεταβολή  
(16-19/3/2020) 

Μεταβολή  
(2/1-19/3/2020) 

STOX 600 -1.35% -34.94% 

CAC (Παρίσι) -4.00% -31.70% 

DAX (Φρανκφούρτη) -0.81% -35.92% 

FTSE (Λονδίνο) -1.47% -34.48% 

FTSE MIB (Μιλάνο) -2.21% -30.90% 

IBEX (Μαδρίτη) 1.02% -33.65% 

ΓΔΧ (Αθήνα) -4.45% -42.78% 

Πίνακας 1 

·Αντίστοιχη εικόνα και στα χρηματιστήρια της Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να 

παρουσιάζουν βελτίωση από την Πέμπτη (19/3), μετά την κατακρήμνιση των δεικτών στην αρχή της 

εβδομάδας. Συνολικά, η εικόνα εξακολουθεί να είναι πολύ αρνητική, αν και ελαφρώς καλύτερη από 

τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από την αρχή του χρόνου. 

Αμερικανικοί 
Χρηματιστηριακοί Δείκτες 

Μεταβολή  
(16-19/3/2020) 

Μεταβολή 
(2/1-19/3/2020) 

Dow Jones 30 -3.95% -25.74% 

S&P 500 -3.97% -29.86% 

NASDAQ -3.28% -20.90% 

Πίνακας 2 

Πηγή: www.investing.com 

Τιμή Πετρελαίου 
·Ο δείκτης του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI μειώθηκε στις 18.3.2020 κατά 24%, με την τιμή 

να διαμορφώνεται στα 20$/βαρέλι, μείωση ιστορική για τα δεδομένα του. Στις 19.3.2020 

παρατηρήθηκε άνοδος ξανά, παρόλα αυτά παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

http://www.investing.com/
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Πηγή: www.investing.com 

 

Εκτίμηση για το ΑΕΠ 

Η Deutsche Bank σε ανάλυση της στις 18/3/2020 εκτιμά:  

·Μείωση στο πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 23,6% στο Β΄ τρίμηνο του 2020. 

·Μείωση στο πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 12,9% στο Β’ τρίμηνο του 2020. 

·Μείωση στο πραγματικό ΑΕΠ παγκοσμίως κατά 12,6% στο Α’ τρίμηνο , ενώ στο  Β'  τρίμηνο 

αναμένεται άνοδος κατά 3,5%. 

Χώρες 
Πρόβλεψη %  μεταβολής  

πραγματικού ΑΕΠ A’ 
τρίμηνο 2020   

Πρόβλεψη %  μεταβολής  
πραγματικού ΑΕΠ  

B’ τρίμηνο 2020   

Κίνα -31,7 34 

Ιαπωνία -2,4 -3,9 

Ευρωζώνη -0,5 -23,6 

ΗΠΑ 0,6 -12,9 

Παγκόσμια 
Οικονομία 

-12,6 3,5 

Πηγή:Capital 
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Tιμές Δείκτη WTI

http://www.investing.com/
https://www.db.com/newsroom_news/2020/deutsche-bank-economists-forecast-severe-recession-due-to-covid-19-en-11507.htm
https://www.capital.gr/oikonomia/3438558/deutsche-bank-blepei-bathia-pagkosmia-ufesi-sto-a-examino-boutia-24-sto-aep-tis-eurozonis

