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Οικονομικές επιπτώσεις κορωνοϊού. Οικονομικά μέτρα ΗΠΑ. 

 

Οικονομικά μέτρα 

Σε συνέχεια των μέτρων που είχε ήδη ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ 
(Fed) την εβδομάδα 15-20/3, την προηγούμενη εβδομάδα (23-27/3) ανακοίνωσε επιπλέον 
μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας της α/αγοράς, τη γρηγορότερη ανάκαμψη της 
οικονομίας και τον περιορισμό της ανεργίας.  

Συγκεκριμένα, στις 23/3 διαβεβαίωσε ότι “στους δύσκολους αυτούς καιρούς” θα συνεχίσει, 
απεριόριστα, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αγοράζοντας κρατικά ομόλογα και 
ενυπόθηκους τίτλους στο βαθμό που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της 
α/αγοράς. Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόγραμμα $300 δισ. για τη δανειακή ενίσχυση 
επιχειρήσεων, καθώς και τη σύσταση δανειακού προγράμματος για ΜΜΕπιχ. 

Τα νομισματικά μέτρα της Fed σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 2 τρισ. που 
ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα (Νόμος CARES)αποτελούν πακέτο στήριξης της 
α/οικονομίας συνολικού ύψους $6 τρισ., ή αντίστοιχο με το 30% του ΑΕΠ της χώρας, όπως 
επεσήμανε ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου του Α/Προέδρου, Larry Kudlow (Director, 
National Economic Council).  

Αναλυτές συγκρίνουν το εν λόγω ποσό με το πακέτο ενίσχυσης κατά την οικονομική κρίση του 
2008, υπό Προεδρία Obama, συνολικού ύψους $800 δισ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται να 
υπερδιπλασιασθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού που ήδη αναμενόταν να ανέλθει σε  $1 
τρισ. Σχολιάζονται, επίσης, ως επιτυχίες των Δημοκρατικών, τόσο η πρόβλεψη περιορισμών 
για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση (π.χ. απαγόρευση επαναγοράς 
μετοχών για ένα χρόνο κ.ά.), όσο και ο αυστηρός όρος αποκλεισμού από τα μέτρα ενίσχυσης 
όλων των εταιρειών του Ομίλου Trump, καθώς και των επιχειρήσεων που ελέγχουν ο 
Α/Αντιπρόεδρος, μέλη του Κογκρέσου, αλλά και οι οικογένειές τους. 

Ως προς το ενδεχόμενο λήψης επιπλέον μέτρων από πλευράς Fed, ο επικεφαλής της, Jerome 
Powell, σε δημόσιες δηλώσεις του (NBC, 26/3), επανέλαβε τη δέσμευση ότι η Fed θα συνεχίσει 
να ενισχύει τη ρευστότητα της α/οικονομίας με «επιθετικό τρόπο», τονίζοντας ότι καθοριστικής 
σημασίας για την αποκατάσταση της οικονομίας είναι ο έλεγχος και περιορισμός της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Ανέφερε δε  εκτιμήσεις περί ανάκαμψης της οικονομικής 
δραστηριότητας το 2ο εξάμηνο 2020. 

 

Επιπτώσεις σε α/οικονομία 

Τη Δευτέρα (23/3), παρά την ανακοίνωση της Fed για απεριόριστη ποσοτική χαλάρωση (QE), 
η αδυναμία ψήφισης του νομοσχεδίου δημοσιονομικών μέτρων $2 τρισ., το οποίο τελικά 
ψηφίσθηκε λίγες μέρες αργότερα και υπεγράφη από Α/Πρόεδρο 27/3, οδήγησε σε πτώση του 



χρηματιστηρίου, το οποίο επανήλθε σε ανοδική πορεία τις επόμενες 3 ημέρες, έως και την 
Πέμπτη (26/3). 

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας St. Louis (μία εκ των 12 ΚΤ ΗΠΑ), James 
Bullard, δήλωσε (23/3) ότι η ανεργία, εντός των επομένων μηνών, μπορεί να ανέλθει ακόμη και 
σε 30%, ήτοι υψηλότερα από την ανεργία κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης (24,9%, 
1933), καθώς και ότι δεν αποκλείεται μείωση του ΑΕΠ ακόμη και κατά 50% το 2ο τρίμηνο 2020. 
Χαρακτήρισε, επίσης, αναπόφευκτες τις οικονομικές συνέπειες των μέτρων κοινωνικής 
απομόνωσης που επιβάλουν οι Κυβερνήτες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, 
επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι με τα κατάλληλα μέτρα η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να 
ανακάμψει γρήγορα. Είχαν προηγηθεί (22/2) δηλώσεις του Α/Υπουργού Οικονομικών ότι η 
α/αγορά χρειάζεται από τη Fed περίπου $4τρισ., καθώς τα μέτρα απομόνωσης ενδέχεται να 
διαρκέσουν μέχρι και τις αρχές Ιουνίου. 

Σύμφωνα με τα πολυαναμενόμενα στοιχεία που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα 
(26/3) το α/Υπουργείο Εργασίας, την εβδομάδα έως τις 21/3 οι νέες αιτήσεις για επιδόματα 
ανεργίας (seasonally adjusted initial claims) ανήλθαν σε 3,28 εκατ., αυξημένες κατά 3 εκατ. σε 
σχέση με την εβδομάδα που είχε προηγηθεί, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις για 1,5 εκατ. 
νέες αιτήσεις. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ αριθμού 
αιτήσεων ήταν 695.000 τον Οκτώβριο του 1982. Όπως αναφέρουν αναλυτές, φαίνεται πως 
αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 40 εκατ. Αμερικανοί θα έχουν χάσει τη 
δουλειά τους έως τέλη Απριλίου. Αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ποσοστό ανεργίας έχει 
ήδη ανέλθει σε 5,5% από 3,5% τον Φεβρουάριο, το υψηλότερο από το 2015.  

Οι εν λόγω δυσοίωνες ανακοινώσεις σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας αντισταθμίστηκαν, την 
ίδια μέρα (26/3), από την ψήφιση του πακέτου οικονομικής ενίσχυσης CARES στη Γερουσία. 
Οι χρηματαγορές συνέχισαν την Πέμπτη (26/3) την ανοδική πορεία που είχαν ήδη από την 
Τρίτη (24/3), όταν ο Dow Jones αυξήθηκε κατά 11,4%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο 
από το 1933. Αναλυτές αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι οι απαισιόδοξες προβλέψεις για την 
ανεργία δημιούργησαν στις αγορές την προσδοκία περαιτέρω παρέμβασης της Fed, 
οδηγώντας, επίσης, σε άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών.  

Η ως άνω ανοδική πορεία διεκόπη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας (27/3), μετά τη 
δημοσίευση μελέτης σύμφωνα με οποία τα θύματα του κορωνοϊού στις ΗΠΑ θα υπερβούν τα 
81.000 άτομα εντός των επομένων τεσσάρων μηνών (από 2.514 σήμερα), ενώ οι πρώτες 
ενδείξεις υποχώρησης του ιού αναμένονται από τον Ιούνιο και μετά. Ωστόσο, λόγω της ανόδου 
των τριών ημερών 24-26/3, συνολικά την προηγούμενη εβδομάδα  ο Dow Jones σημείωσε 
άνοδο της τάξης του 21%. Το αμερικανικό 10ετές ομόλογο υποχώρησε σε 0,72%, η τιμή του 
πετρελαίου συνέχισε να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, στα $21,5/βαρέλι, ενώ το δολάριο 
έπεσε έναντι του ευρώ σε 1,1124 δολ. 

Ως προς την επάρκεια των οικονομικών μέτρων, επισημαίνεται έκθεση της εταιρείας 
συμβούλων BCG στο Harvard Business Review (27/3), στην οποία επισημαίνονται οι 
προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, προχωρώντας 
στα αχαρτογράφητα ύδατα οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας: 

 Καταρχάς αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ, όπως και στην Ιταλία, η κυβέρνηση έχασε την ευκαιρία 
αποτελεσματικού περιορισμού του κορωνοϊού, καθώς δεν ελήφθησαν εγκαίρως μέτρα 
κοινωνικής απομόνωσης. Η μη έγκαιρη λήψη αυστηρών μέτρων έχει μάλλον ως αποτέλεσμα 
την επιβολή μέτρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα “στραγγαλίσει” την 
οικονομία. 

 Τονίζεται, επίσης, ότι στην προκειμένη περίπτωση οι προβλέψεις δεν βοηθούν, 
αναφέροντας ενδεικτικά την προαναφερθείσα διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων για τις 
αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και τον τελικό αριθμό. 

 Αναλύοντας τις διαφορετικές εναλλακτικές εκδοχές για την πορεία της οικονομικής κρίσης 
(γεωμετρία κρίσης και ανάκαμψης), επισημαίνεται ότι ο ρυθμός ανάκαμψης καθορίζεται από 
το μέγεθος της ζημίας που θα προκαλέσει ο ιός στην πλευρά της προσφοράς και 
συγκεκριμένα στη δημιουργία κεφαλαίου. Πέρα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η βασική 



και πρωτόγνωρη πρόκληση είναι η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
κρίσης στην πραγματική οικονομία (καθήλωση πραγματικής οικονομίας και έλλειψη 
ρευστότητας λόγω αδυναμίας παραγωγής κεφαλαίου). 

 Αρχικά, τυχόν παρατεταμένη εξάπλωση του ιού θα οδηγήσει σε χρεοκοπίες παραγωγικών 
επιχειρήσεων, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την αντιμετώπιση της κρίσης για το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ταυτόχρονα, η χρηματοπιστωτική κρίση θα στερήσει από την 
πραγματική οικονομία τη δυνατότητα πιστώσεων. 

 Υφίστανται συγκεκριμένα εργαλεία και πολιτικές για την αντιμετώπιση της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως τα “discount windows” που ενεργοποίησε η Fed, οποία 
προσφέρουν απεριόριστη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την εξασφάλιση της 
ρευστότητας των τραπεζών. 

 Σύμφωνα με τους αναλυτές της BCG, για την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας καθήλωση 
της πραγματικής οικονομίας δεν υπάρχει “οδηγός”. Όπως αναφέρουν, απαιτείται ευέλικτη 
και αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων μέτρων που θα λειτουργήσουν, κυρίως για 
περιορισμό των επιπτώσεων στην πλευρά της προσφοράς, ως αντίστοιχα «παράθυρα 
διευκόλυνσης» για την πραγματική οικονομία: δάνεια μηδενικού επιτοκίου για όσο διαρκεί η 
κρίση, με «γενναιόδωρες» περιόδους αποπληρωμής, επαναπροσδιορισμός των όρων 
εξόφλησης υφιστάμενων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων κ.ά. 

 


