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Οικονομικές επιπτώσεις κορωνοϊού σε ΗΠΑ. Παροχή νέων δανείων $ 2,3 τρισ. 
Κεντρικής Τράπεζας (Federal Reserve). 
 
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (Federal Reserve), J. Powell, δήλωσε την Πέμπτη 
9/4 σε ομιλία του “COVID-19 and the Economy” (Brookings Institution) ότι η αμερικανική 
οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επιδεινώνεται "με ανησυχητική 
ταχύτητα", ενώ, παράλληλα, εκδόθηκε Ανακοίνωση παροχής νέων δανείων της Fed έως $ 2,3 
τρισ., για ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και αντιμετώπιση της ύφεσης λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
 
Η ανησυχητική επιδείνωση αφορά σε τελευταία δεδομένα, 9/4, του Υπουργείου Εργασίας 
(DoL), περί, εξακολουθητικά διογκούμενου, ρυθμού ανεργίας σε υψηλότερα επίπεδα 
τελευταίας 50ετίας, καθόσον ήδη άνω των 17 εκατ. Αμερικανών έχουν υποβάλλει τις τελευταίες 
τέσσερις εβδομάδες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας (νέες αιτήσεις προηγούμενης εβδομάδας 
6,6 εκατ. Αμερικανών). Σύμφωνα με έγκριτους οικονομολόγους, το ποσοστό ανεργίας έχει ήδη 
υπερβεί το 12%-13%, ως χειρότερη επίδοση ανεργίας από τη Μεγάλη Ύφεση (1933), με σαφή 
τάση προς 15% σύντομα. Καθώς δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν λόγω των 
απαγορεύσεων και περιορισμών λειτουργίας που έχουν εφαρμοσθεί σε περισσότερες από 40 
Πολιτείες, σημαντικές ζημίες που αρχικά εμφανίσθηκαν σε ορισμένους τομείς, όπως φιλοξενίας 
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, ψυχαγωγία), ακολούθως επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλους τους τομείς 
της οικονομίας (όπως και της βιομηχανίας μεταποίησης και των κατασκευών), με αντίστοιχες 
γενικευμένες απώλειες θέσεων εργασίας. Καθώς δε αναμένεται ότι εκατομμύρια εργαζομένων 
θα υποβάλουν αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας και κατά τον τρέχοντα Απρίλιο, εντείνοντας τις 
ήδη ασφυκτικές πιέσεις στα εθνικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, πολλοί αναλυτές 
προτρέπουν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τους εργαζόμενους έστω άνευ αποδοχών 
(furlough) αντί να κάνουν απολύσεις. 
 
Λόγω των παραπάνω εξελίξεων, τα νέα προγράμματα της Fed που ανακοινώθηκαν 9/4 
παρέχουν πρόσθετες δανειακές ενισχύσεις συνολικού ύψους $ 2,3 τρισ. σε μικρές, μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και σε Πολιτείες και Δήμους, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης 
ποσοτικής χαλάρωσης, ενίσχυσης της ρευστότητας της α/οικονομίας με “επιθετικό τρόπο” 
(μείωση επιτοκίων στο μηδέν το Μάρτιο και αγορά κρατικών ομολόγων). Ήδη, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι ενέργειες της Fed υπερβαίνουν τις αντίστοιχες κατά την Μεγάλη 
Ύφεση, καθόσον, πλέον, η Fed θα αγοράζει ευθέως το χρέος μεγάλων επιχειρήσεων και 
Πολιτειών, επίπεδο υποστήριξης που δεν είχε ουδέποτε πριν εφαρμοσθεί, βάσει της εκτίμησης 
ότι η ύφεση της οικονομίας (που ορισμένοι αναλυτές χαρακτηρίζουν suppression, αντί 
recession) θα είναι βαθύτερη και η περίοδος ανάκαμψης θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο 
(ενδεχόμενη συρρίκνωση της οικονομίας 30% το 2ο τρίμηνο και πιθανή ανάκαμψη το 2ο 
εξάμηνο τρ.έ.). 
 
Συγκεκριμένα, τα νέα προγράμματα δανείων της Fed περιλαμβάνουν: 
- Για τις 50 Πολιτείες και την ομοσπονδιακή Περιφέρεια Κολούμπια / Ουάσιγκτων (Washington 

DC), καθώς και τους μεγάλους Δήμους με πληθυσμό άνω του 1 εκατ., αγορά 



βραχυπρόθεσμων ομολόγων έως και $ 500 δισ., μέσω του MLF / Municipal Liquidity Facility, 
δεδομένου ότι σειρά Πολιτειών / Δήμων αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρηματοδοτικής 
ρευστότητας καθώς εξαντλούνται τα φορολογικά έσοδα ενώ οι δαπάνες αυξάνονται 
υπέρογκα για αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα υπηρεσιών υγείας. 

- Για μεγάλες επιχειρήσεις, οποίες είχαν πιστοληπτική ικανότητα επενδυτικής βαθμίδας πριν 
από τις 23/3, στήριξη δανείων έως και $ 850 δισ., μέσω των τριών προγραμμάτων Primary 
/ Secondary Market Corporate Credit Facilities (PMCCF και SMCCF, $ 750 δισ.) και TALF / 
Term Asset-Backed Securities Loan Facility ($ 100 δισ.). 

- Για μεσαίες επιχειρήσεις (έως 10.000 εργαζόμενους), ενεργοποίηση του προγράμματος 
Main Street Lending Program για στήριξη δανείων έως και $ 600 δισ. Σημειώνεται ότι τα 
δάνεια μπορεί να κυμαίνονται από $ 1 εκατ. έως $ 150 εκατ., παρέχονται για χρονικό 
ορίζοντα 4ετίας (για επάρκεια χρονικού περιθωρίου ανάκαμψης), με περίοδο χάριτος 
τοκοχρεολυσίων ενός χρόνου, έναντι δέσμευσης των δανειοληπτών για διατήρηση 
εργαζομένων χωρίς απολύσεις. 

- Για μικρές επιχειρήσεις (έως 500 εργαζόμενους), η Fed αναλαμβάνει να στηρίξει τα δάνεια 
του προγράμματος PPP / Paycheck Protection Program (πρόσφατης νομοθεσίας CARES), 
οποία ήδη χορηγούνται μέσω του φορέα SBA / Small Business Administration SBA αλλά με 
σημαντικά διαδικαστικά προβλήματα (ασάφεια διαδικασιών, γραφειοκρατία και 
καθυστερήσεις). 

 
Σημειώνεται ότι υπό το πρόγραμμα PPP προβλέπεται η χορήγηση δανείων $ 350 δισ. ενώ ήδη 
πραγματοποιούνται εν εξελίξει διαβουλεύσεις μεταξύ Διοίκησης Trump και Κογκρέσου (χωρίς 
μέχρι στιγμής συμφωνία στη Γερουσία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών) για 
ενίσχυση του προγράμματος του φορέα SBA (πρόσφατης νομοθεσίας CARES) με επιπλέον $ 
250 δισ. (ώστε το σύνολο να ανέλθει σε $ 600 δισ.), δεδομένου ότι το απόθεμα του εν λόγω 
προγράμματος εξαντλείται γρήγορα. 
 
Καθώς η ηγεσία της Fed διαμορφώνει κατάλληλο περιβάλλον στήριξης της α/οικονομίας κατά 
τους προσεχείς δύσκολους μήνες, η Wall Street εμφάνισε 9/4 σχετική βελτίωση λόγω της 
ανακοίνωσης των νέων δανειακών μέτρων της Fed, με άνοδο του χρηματιστηριακού δείκτη 
Dow Jones (DJI) περί τις 300 μονάδες. Λαμβανομένης υπόψη της πτώσης των χρηματιστηρίων 
κατά 30% περίπου τον Μάρτιο, παράλληλα με τη συνεχή αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού 
και την καθυστέρηση έγκρισης από το Κογκρέσο του πακέτου ενίσχυσης της οικονομίας με $ 
2,3 τρισ. (CARES), η εν λόγω σχετική βελτίωση διαμόρφωσε την αρνητική διαφορά σε -20% 
περίπου από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου. 
 
Από πλευράς Fed δεν υπάρχει ανησυχία πληθωρισμού λόγω των νέων μέτρων ενίσχυσης της 
ρευστότητας της α/οικονομίας. Αντίθετα, επισημαίνοντας ότι η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζει το 
70% του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ορισμένους 
αναλυτές τα νέα μέτρα της Fed σχετίζονται επίσης, εν μέρει, με πρώτες ενδείξεις 
αντιπληθωρισμού (disinflation), δεδομένου ότι οι τιμές σειράς αγαθών και υπηρεσιών 
υφίστανται σχετικές πιέσεις, όπως βενζίνης (-10,5%), αεροπορικών εισιτηρίων (-12,6%), 
ξενοδοχείων (-6,8%), προϊούσης της ύφεσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Από αύξηση 
του δείκτη τιμών καταναλωτή 0,1% τον Φεβρουάριο, η μικρή μείωση του δείκτη τιμών 0,4% τον 
περασμένο Μάρτιο (και μεγαλύτερη μείωση τελευταίας 5ετίας), είναι πρώτη ένδειξη και βάση 
εκτιμήσεων ότι οι μειώσεις τιμών θα εξακολουθήσουν, εφόσον μεγάλο μέρος λειτουργιών της 
οικονομίας έχει αναγκαστικά διακοπεί ενώ εκατομμύρια εργαζομένων έχασαν τη θέση εργασίας 
τους (σύμφωνα με σχετική έρευνα υπολογίζεται ότι σχεδόν 1 στους 5 Αμερικανούς 
αντιμετωπίζουν ενδεχόμενο μείωσης απασχόλησης ή απόλυσης). Συναφώς, εκφράζονται 
ανησυχίες έως και αποπληθωρισμού, λόγω περαιτέρω αποκλιμάκωσης τιμών, δεδομένων των 
προβλέψεων ύφεσης κατά το 2ο τρίμηνο τρ.έ. 

 


