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Οικονομικές επιπτώσεις κορωνοϊού σε ΗΠΑ. Δημοσίευση στοιχείων για ΑΕΠ Α΄
τριμήνου 2020.
Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα στοιχεία του Α/Υπουργείου Εμπορίου (DoC, Υπηρεσία ΒΕΑ),
κατά το α΄ τρίμηνο τρ.έ., το ΑΕΠ των ΗΠΑ συρρικνώθηκε κατά 4,8%, μεγαλύτερη τριμηνιαία
ύφεση από την παγκόσμια οικονομική κρίση προ δεκαετίας (για ΗΠΑ Great Recession, 20072009), με προηγούμενη χειρότερη επίδοση αμερικανικής οικονομίας το δ΄ τρίμηνο 2008 όταν
κατεγράφη ρυθμός ανάπτυξης -6,3%.
Ανακοίνωση ΒΕΑ επισημαίνει ότι εν λόγω τριμηνιαία μείωση ΑΕΠ, από αύξηση 2,1% του δ’
τριμήνου 2019, οφείλεται στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, οποία τέθηκαν σε ισχύ το
Μάρτιο, για αντιμετώπιση της πανδημίας. Α/Υπουργός Εμπορίου σε σχετικές δηλώσεις του
αναφέρει ότι ως άνω ύφεση ήταν αναμενόμενη σε πλαίσιο οικονομικών επιπτώσεων
κορωνοϊού παγκοσμίως. Τονίζει δε ότι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν την πλέον ανθεκτική
οικονομία, χάρις αφενός στους “καινοτόμους και σκληρά εργαζόμενους” Αμερικανούς που είναι
πρόθυμοι να κάνουν θυσίες προκειμένου να νικηθεί ο “αόρατος εχθρός” και αφετέρου στις
“αποφασιστικές και έγκαιρες” ενέργειες του Α/Προέδρου.
Τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών ιδιωτών
και επιχειρήσεων, καθόσον η κατανάλωση σημείωσε πτώση τάξης 7,6% (μεγαλύτερη κάμψη
από το 1980, υπενθυμίζοντας ότι η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζει το 70% του συνόλου των
οικονομικών δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ) και οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 8,6%.
Προφανώς, αν και οι Αμερικανοί καταναλωτές έσπευσαν να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες
προϊόντων όπως τρόφιμα και καθαριστικά οι εν λόγω δαπάνες δεν ήταν ικανές να
αντισταθμίσουν την δραματική μείωση κατανάλωσης σειράς άλλων αγαθών και υπηρεσιών
εστίασης, ψυχαγωγίας κλπ. Ως προς τους υπόλοιπους οικονομικούς δείκτες, σύμφωνα με τα
προσωρινά δημοσιευθέντα στοιχεία, καταγράφεται μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά $191,2
δισ. (σε συνολικό τρέχον ονομαστικό επίπεδο τάξης $21,5 τρισ.), μικρή αύξηση του
πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 0,5% και αύξηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε
$ 1,6 τρισ., από $ 1,27 τρισ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης τιμών προσωπικών
καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 1,3%, από 1,4% το δ’ τρίμηνο 2019, ενώ χωρίς
τις δαπάνες για τρόφιμα και ενέργεια αυξήθηκε 1,8%, από αντίστοιχη αύξηση 1,3% του
προηγούμενου τριμήνου.
Αναλυτές εκτιμούν ότι το Υπουργείο Εμπορίου θα αναθεωρήσει τις ανωτέρω αρχικές εκτιμήσεις
α΄ τριμήνου προς το χειρότερο, σε επόμενη δημοσίευση στοιχείων 28/5. Επίσης, εκτιμάται ότι
το β΄ τρίμηνο η ύφεση θα είναι ακόμη πιο έντονη, έως και άνω του -30%, με αμφιβολίες για τη
χρονική διάρκεια της ύφεσης, οποία θα υποδείξει τελικά και το μέγεθος της κρίσης. Ακόμη και
οι οικονομικοί σύμβουλοι του Α/Προέδρου παραδέχονται πλέον ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη
οικονομική κρίση από την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης (Great Depression, 1933), ελπίζοντας
ωστόσο ότι η πρωτοφανής κρατική οικονομική ενίσχυση θα δώσει στην οικονομία την
απαραίτητη ώθηση για να επανέλθει πολύ σύντομα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
απομακρύνοντας το ενδεχόμενο μακροχρόνιας ύφεσης (depression).

Παράλληλα αναφέρεται, σε πιο απαισιόδοξες προβλέψεις αναλυτών, ότι η επιστροφή στο
σημείο εκκίνησης, προ ύφεσης, μπορεί να διαρκέσει έως και 10 χρόνια, επισημαίνοντας ότι η
επάνοδος από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 διήρκεσε 3 χρόνια, ενώ η ανάκαμψη από
τη Μεγάλη Ύφεση διήρκεσε περισσότερο από 10ετία. Συναφώς, αναφέρεται ότι για ταχύτερη
δυνατή ανάκαμψη η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη να παράσχει επιπλέον οικονομική
στήριξη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ειδικώς τονίζοντας την ανάγκη για πολύ περισσότερα
διαγνωστικά τεστ. Ενδεικτικά, ο Νομπελίστας οικονομολόγος Paul Romer προτρέπει την
αμερικανική κυβέρνηση να δαπανήσει έως και $ 100 δισ. προκειμένου να εξετασθεί το σύνολο
του πληθυσμού ΗΠΑ, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής έχει εξετασθεί μόλις 2% αυτού.
Εκτιμάται ότι πάνω από 26 εκατ. Αμερικανοί έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους και έχουν
υποβάλει αιτήματα επιδόματος ανεργίας, ενώ αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στα
πρόθυρα της χρεωκοπίας. Εγχώριος τύπος αναφέρεται τακτικά σε παραδείγματα
επιχειρηματιών που αδυνατούν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεών τους,
ευρισκόμενοι όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε αχαρτογράφητα νερά. Πλειοψηφία
επιχειρηματιών διερωτώνται δε πόσο σύντομα θα επανέλθουν οι πελάτες ακόμη και μετά την
άρση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

