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Οικονομικές επιπτώσεις κορωνοϊού σε ΗΠΑ. Δημοσιονομικό Έλλειμμα.
Ανακοίνωση α/ΥΠΟΙΚ για Α΄ εξάμηνο οικονομικού έτους ΗΠΑ
Α/Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 10/4 ότι το έλλειμμα Προϋπολογισμού για το πρώτο
εξάμηνο του α/οικονομικού έτους (1/10 – 31/3) ανήλθε σε $ 744 δισ. Τα έσοδα ανήλθαν σε $1,6
τρισ., αυξημένα κατά 6%, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε $ 2,35 τρισ., αυξημένες κατά 7%. Σε εν
λόγω στοιχεία α/ΥΠΟΙΚ δεν είναι ακόμη εμφανής η επίδραση των έκτακτων δημοσιονομικών
μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.
Εν προκειμένω, στελέχη α/ΥΠΟΙΚ επιβεβαιώνουν ότι οι πρώτες ενδείξεις των δημοσιονομικών
επιπτώσεων από τα μέτρα οικονομικής στήριξης θα εμφανιστούν στα στοιχεία Απριλίου.
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες του βασικού πακέτου ενίσχυσης ύψους $ 2,2 τρισ. που ψηφίστηκε
27/3 (CARES), λόγω κορωνοϊού, άρχισαν να εκταμιεύονται περί τις 10/4. Αντίστοιχα, σε
πλαίσιο διοικητικών ρυθμίσεων φορολογικής ελάφρυνσης, η είσπραξη φορολογικών εσόδων
του Απριλίου αναβλήθηκε έως τις 15 Ιουλίου, καθηλώνοντας τις εισπράξεις τρέχοντος μηνός.
Παράλληλα, τα φορολογικά έσοδα από εργοδοτικές εισφορές επίσης αναμένονται μειωμένα,
λόγω του διαρκώς αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας.
Προβλέψεις για επιπτώσεις κορωνοϊού σε έλλειμμα και χρέος
Έκθεση που δημοσίευσε 13/4 ο διακομματικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός “Committee for
a Responsible Federal Budget” (CRFB), προβλέπει για το 2020 τετραπλασιασμό του δημοσίου
ελλείμματος σε άνω των $ 3,8 τρισ. (18,7% του ΑΕΠ) από $ 984 δισ. το 2019, δίχως να
συνυπολογίζονται τυχόν επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα που ήδη εξετάζει η α/πλευρά. Εν
συνεχεία προβλέπεται μείωση του ελλείμματος σε $ 2,1 τρισ. το 2021 και σταθεροποίησή του
σε περίπου $ 1,3 τρισ. (5,6% του ΑΕΠ) για τα έτη έως το 2025. Αντίστοιχα, το χρέος εκτιμάται
ότι θα υπερβεί τα $ 21 τρισ.(100% ΑΕΠ), ξεπερνώντας ακόμη και το προηγούμενο υψηλότερο
της περιόδου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως άνω προβλέψεις βασίζονται στην υπόθεση
ότι η οικονομία θα ανακάμψει δυναμικά το 2021 και θα επιστρέψει στην οικονομική κατάσταση
προ κρίσης έως το 2025. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2019/2020 προβλέπεται ύφεση
-3,9% και για το αμέσως επόμενο έτος ανάκαμψη +3,2%.
Η έκθεση του IMF “Fiscal Monitor” που δημοσιεύθηκε 6/4, αναφέρει, επίσης, προβλέψεις για
εκτίναξη του δημόσιου ελλείματος των ΗΠΑ από -5,8% του ΑΕΠ το 2019 σε -15,4% το 2020,
εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το 2021 θα μειωθεί σε -8,6%. Ειδικότερα, το 2020 αναμένεται μείωση
των δημοσίων εσόδων σε 26% ΑΕΠ (2019, 30,3%) και αύξηση των δημοσίων δαπανών σε
41,4% ΑΕΠ (2019, 36,1%). Αντίστοιχα, για το χρέος οι εκτιμήσεις κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο
με αυτές του CRFB, με προβλέψεις για 107% ΑΕΠ το 2020 (από 84,1% το 2019) και 107,3%
το 2021.

