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Επιπτώσεις κορωνοϊού σε οικονομία ΗΠΑ. Μέτρα οικονομικής πολιτικής. 

Εκτιμήσεις α/ΥΠΟΙΚ για δημόσιο δανεισμό.  

Α/Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 4/5 ότι κατά το τρίμηνο Απρ.-Ιουν. 2020 θα 

εκδώσει χρεόγραφα αξίας περίπου $ 2,99 τρισ., ενώ το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος 

α/οικονομικού έτους (Ιουλ.-Σεπτ.) αναμένεται να εκδώσει επιπλέον χρεόγραφα αξίας $ 677 

δισ.  

Αμερικανικό ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ότι το ύψος του δανεισμού υπερέβη κατά πολύ τις αρχικές 

εκτιμήσεις, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού οδήγησαν σε αυξημένες δημόσιες 

δαπάνες και μειωμένα φορολογικά έσοδα. Συναφώς, αναλυτές σχολιάζουν ότι κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος ο δανεισμός ανήλθε συνολικά σε $ 1,28 τρισ., ενώ το τρ.έ. 

αγγίζει τα $ 3 τρισ. μόλις σε ένα τρίμηνο. Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις για τον 

προϋπολογισμό ΗΠΑ, κατά το τρέχον έτος, αναφέρουν έλλειμμα που υπερβαίνει τα $ 3,5 

τρισ., αντί $ 1 τρισ. σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις πριν την πανδημία του κορωνοϊού.  

Νομισματική πολιτική: α) Δανειακό Πρόγραμμα Main Street και β) Σταθερά επιτόκια.  

Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι 

επεκτείνει το δανειακό της πρόγραμμα MSLP / Main Street Lending Program και σε 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 15.000 εργαζόμενους ή είχαν το 2019 ετήσια 

έσοδα έως $ 5 δισ., ενώ τα αρχικά όρια του προγράμματος ήταν 10.000 εργαζόμενοι και έσοδα 

$2,5 δισ. Πρόσθετα, Fed διεύρυνε τα όρια των δανείων, θέτοντας ως κατώτατο όριο τις 

$500.000, αντί για $ 1 εκατ., και ως ανώτατο τα $ 200 εκατ., από $ 150 εκατ. αρχικά. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε επιχειρήσεις με μεγαλύτερα χρέη, μέσω ενός 

τρίτου τύπου “διευρυμένων δανείων” (Main Street Expanded Loan Facility).  

Στο πλαίσιο του προγράμματος Main Street και των τριών επιμέρους τύπων δανείων MSNLF 

(new loans), MSPLF (priority loans) και MSELF (expanded loans), η Fed θα αγοράζει 

επιχειρηματικά δάνεια, σε ποσοστό έως και 95%, αναλαμβάνοντας έτσι μέρος του ρίσκου των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών ώστε να διευκολύνει τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Το 

πρόγραμμα MSLP, συνολικού προϋπολογισμού $600 δισ. προερχόμενων από πακέτο 

ενίσχυσης CARES Act, θα υλοποιηθεί μέσω της Κεντρικής Τράπεζας Βοστώνης (δικτύου 12 

περιφερειακών τραπεζών Fed). Αποτελεί εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης α/επιχειρήσεων, 

συμπληρωματικά των προγραμμάτων PPP (Paycheck Protection Program) και EIBDL 



(Economic Injury Disaster Loan) της Υπηρεσίας SBA/ Small Business Administration, ενώ έχει 

χαρακτηριστεί από τραπεζίτες ως ένα από τα πλέον περίπλοκα δανειακά προγράμματα.  

Αναλυτές αναφέρουν ότι Fed προχώρησε σε ως άνω αλλαγές λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα 

και προτάσεις της αγοράς, όπως αυτές του US Chamber of Commerce και του κλαδικού 

συνδέσμου λιανικού εμπορίου National Retail Federation, ενώ δεν αποκλείουν ενδεχόμενο 

πρόθεσης συμπερίληψης  α/εταιρειών σχιστολιθικού πετρελαίου, ορισμένες των οποίων 

βρίσκονται κοντά στη χρεωκοπία, αν και αξιωματούχοι Fed δεν επιβεβαιώνουν τον 

συσχετισμό.  

Τέλος, Fed ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το επιτόκιο θα παραμείνει σε μηδενικό 

επίπεδο (0-0,25%), λόγω επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος και, έως ότου 

ανακάμψει η οικονομία. Επικεφαλής Fed, J. Powell, επανέλαβε σε συνέντευξή του δέσμευση 

στήριξης της α/οικονομίας με κάθε διαθέσιμο εργαλείο νομισματικής πολιτικής, αναφέροντας 

ότι πιθανότατα θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα.  

 


