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Οικονομικές επιπτώσεις κορωνοϊού σε ΗΠΑ (ΑΕΠ, ανεργία). 

Σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών οίκων, οι 
ΗΠΑ έχουν εισέλθει πλέον σε περίοδο ύφεσης. Αν και υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
προβλέψεων, στο σύνολό τους συμφωνούν ότι το 2ο τρίμηνο 2020 η πτώση του αμερικανικού 
ΑΕΠ θα είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί εδώ και δεκαετίες, ενώ αισιοδοξούν ότι η 
οικονομία θα επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά κατά το 2ο ήμισυ του έτους, όταν υποχωρήσει 
η πανδημία. Βασικός συντελεστής σε αυτήν την ύφεση και όχι απλά επακόλουθο αυτής, είναι 
η ανεργία, καθώς τα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού οδήγησαν σε απώλεια 
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν τριπλασιασμό της ανεργίας τον 
Απρίλιο, μετά από το ιστορικά χαμηλό 3,5% του Φεβρουαρίου. 

Παραθέτουμε τις προβλέψεις ορισμένων εκ των σημαντικότερων επενδυτικών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την α/οικονομία κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2020: 

Οργανισμός Μεταβολή ΑΕΠ (Q1) Μεταβολή ΑΕΠ (Q2) Ανεργία (Q2) 

Goldman Sachs (31/3) -9,0% -34,0% 13,2% 

Deutsche Bank (30/3) -2,2% -33,0% 12,0% 

JPMorgan Chase (25/3) -10,0% -25,0% 8,5% 

Morgan Stanley (22/3) -2,4% -30,1% 12,8% 

Bank of America (20/3) +0,5% -12,0% 6,0% 

Bloomberg Economics (20/3) +0,5% -9,0% 6,5% 

Citigroup (20/3) -0.5% -12% 6.4% 

Credit Suisse (20/3) -1.5% -12% 8% 

UBS (20/3) -2.1% -9.5% 5.8% 

Oxford Economics (17/3) -0.5% -11.9% 10% 

Πηγή: Bloomberg Government, Επεξεργασία:  Γρ. ΟΕΥ Ουάσιγκτων. 

Όπως παρατηρείται σε ως άνω πίνακα, οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τις 20/3 

διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με όσες είχαν προηγηθεί, γεγονός που καταδεικνύει 

τον άμεσο συσχετισμό των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας με το ρυθμό αύξησης 

των κρουσμάτων κορωνοϊού και την επέκταση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης 

που εφαρμόσθηκαν σταδιακά από τις Πολιτείες. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, μετά τις 20/3, 

διπλασιάστηκαν προς το χειρότερο οι προβλέψεις για το ΑΕΠ και την ανεργία του 2ου 

τριμήνου. Την ίδια περίοδο, τα κρούσματα κορωνοϊού στις ΗΠΑ από 25,5 χιλιάδες στις 20/3 

διπλασιάσθηκαν σε 53,7 χιλιάδες έως τις 23/3. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ημερήσιων νέων 

κρουσμάτων από 6,4 χιλιάδες νέα κρούσματα/μέρα στις 20/3 διπλασιάσθηκε έως τις 24/3 σε 

12 χιλιάδες. Σημειώνεται ότι, σήμερα (6/4), τα καταγεγραμμένα κρούσματα στις ΗΠΑ 

ξεπερνούν ήδη τις 337 χιλιάδες, με περισσότερους από 9,5 χιλιάδες θανάτους. 

Όσον αφορά το δεύτερο μισό του 2020, αν και οι πιο αισιόδοξοι εξακολουθούν να πιστεύουν 

πως είναι πιθανή μία ταχεία ανάκαμψη “σχήματος V”, όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν 

ότι είναι πιθανότερη η οικονομική ανάκαμψη “σχήματος U”, οποία θα ξεκινήσει μεν εντός του 

https://www.bgov.com/core/news_articles/Q7STTIDWRGG6
https://www.bgov.com/core/news_articles/Q7MUNCT1UM0Z


2ου εξάμηνου, θα διαρκέσει ωστόσο περισσότερο από όσο αναμενόταν αρχικά. Ενδεικτικά, 

αναθεωρημένες προβλέψεις της Goldman Sachs αναφέρουν ότι, μετά την έντονη κάμψη της 

οικονομικής δραστηριότητας κατά -34% το 2ο τρίμηνο 2020, θα ακολουθήσει αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 19%. Αντίστοιχα, για το σύνολο του έτους η GS προβλέπει μείωση του ΑΕΠ κατά -6,2%. 

Ως προς την ανεργία, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του α/Υπουργείου Εργασίας (2/4), την 

εβδομάδα έως και τις 28/3 οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας διπλασιάστηκαν σε σχέση 

με την εβδομάδα που είχε προηγηθεί, υπερβαίνοντας τα 6,6 εκατομμύρια. Συνολικά, εκτιμάται 

ότι τον Μάρτιο πάνω από 10 εκατομμύρια Αμερικανοί προσέφυγαν στα ταμεία ανεργίας, 

περίπου 6% από τα 165 εκατομμύρια εργατικού δυναμικού που συνολικά διαθέτει η χώρα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αναλυτές, μέσα σε δύο εβδομάδες χάθηκαν οι θέσεις 

εργασίας που δημιουργήθηκαν σε περίοδο 5 ετών. 

Παρόλο που οι αρχικές εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας αναφέρουν για το Μάρτιο 

ανεργία 4,4%, από 3,5% που ήταν το Φεβρουάριο, αναλυτές εκτιμούν ότι έχει ήδη ανέλθει σε 

10%. Άλλωστε, λόγω του φόρτου εργασίας στις αρμόδιες πολιτειακές υπηρεσίες και της 

αδυναμίας εξυπηρέτησης όλων των ενδιαφερόμενων, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός 

όσων έχασαν τη δουλειά τους είναι αρκετά υψηλότερος από τον αριθμό των υποβληθέντων 

αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας. Οι υπάλληλοι μεγάλων πολυκαταστημάτων (Macy’s, 

Kohls, JC Penney κ.ά.), σε οποίους εφαρμόσθηκε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών 

(furlough) προ ημερών, δικαιούνται επιδόματος ανεργίας και μόλις άρχισαν να απευθύνονται 

στις αρμόδιες πολιτειακές υπηρεσίες. Συναφώς, ο Α/οικονομολόγος Paul Krugman σε 

πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε ότι προβλέπει εκτόξευση της ανεργίας σε 20% έως τα 

μέσα Απριλίου, ενώ θεωρεί ότι το πακέτο στήριξης των $2,3 τρισ. που ψήφισε το Κογκρέσο 

δεν επαρκεί για ενίσχυση των Πολιτειών, καθώς αυτήν την περίοδο έχουν αυξημένες δαπάνες 

και μειωμένα φορολογικά έσοδα. 

Ως προς το ενδεχόμενο λήψης επιπλέον μέτρων, ο Πρόεδρος Trump ανέφερε (twitter) ότι θα 

ζητήσει από το Κογκρέσο επιπλέον χρηματοδότηση για παροχή δανείων σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, εάν εξαντληθούν τα $349 δισ. που προβλέπονται στο πακέτο των $2,3 τρισ. 

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εκφρασθεί παράπονα σχετικά με δυσλειτουργίες και τεχνικά 

προβλήματα στο μηχανισμό χορήγησης δανείων από την Υπηρεσία Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων (SBA), τα οποία προσπαθεί να επιλύσει το α/Υπουργείο Οικονομικών με 

νεότερες οδηγίες, ενώ παράλληλα δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ήδη απευθυνθεί σε 

τράπεζες για λήψη των συγκεκριμένων δανείων. Η επικεφαλής της α/Υπηρεσίας SBA 

ανέφερε πρόσφατα (twitter) ότι στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος έχουν ήδη χορηγηθεί 

περισσότερα από 17.000 δάνεια συνολικής αξίας $5,4 δισ. 

Το χρηματιστήριο την προηγούμενη Παρασκευή (3/4) έκλεισε με απώλειες, ενώ η τιμή του 

πετρελαίου σημείωσε αύξηση 11,9%, σε $ 28,34/βαρέλι, και το δολάριο ενισχύθηκε έναντι 

του ευρώ σε $ 1,0847. 

 


