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Προβλέψεις της Federal Reserve για την οικονομία ΗΠΑ. Εσωτερικές διαβουλεύσεις για 
περαιτέρω ενίσχυση της α/οικονομίας προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας κορωνοϊού. 

Προβλέψεις Federal Reserve. 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση (16/9) της Fed, Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ, προβλέπεται 

βελτίωση της οικονομίας το 2021, καθώς και του ποσοστού ανεργίας βραχυπρόθεσμα, αν και, 

ομολογουμένως, η εξέλιξη της πανδημίας κορωνοϊού και οι επιπτώσεις της παραμένουν 

άγνωστοι παράγοντες. 

Ο Πρόεδρος της Fed, J. Powell, ανέφερε σε σχετική συνέντευξη τύπου ότι η ανάκαμψη της 

οικονομίας ήταν μέχρι στιγμής καλύτερη του αναμενόμενου, ενώ, ωστόσο, η συνολική 

οικονομική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή και οι μελλοντικές εξελίξεις είναι αβέβαιες. 

Πάντως, οι τελευταίες προβλέψεις της Fed εμφανίζουν σχετική αισιοδοξία, με εκτιμήσεις 

ποσοστού ανεργίας 7,6% το 2020, 5,5% το 2021, και 4,6% το 2022 (έναντι των αντίστοιχων 

προηγούμενων, από 6/2020, τάξης 9,3% το 2020, 6,5% το 2021 και 5,5% το 2022). Για το 

τρέχον επίπεδο ανεργίας, Αυγούστου 8,4%, ο Πρόεδρος της Fed τόνισε ότι η αγορά εργασίας 

ανακάμπτει μεν σταδιακά αλλά για πολύ καιρό θα απέχει από το επίπεδο βέλτιστης 

απασχόλησης. 

Παράλληλα, η πλειοψηφία των περιφερειακών Διοικητών Fed υποστηρίζουν ότι το βασικό 

επιτόκιο αναφοράς (benchmark) πρέπει και θα παραμείνει κοντά στο μηδέν έως και το 2023, 

ή, άλλως, έως ότου α) οι συνθήκες στην αγορά εργασίας διαμορφωθούν σε επίπεδα  συμβατά 

με τις εκτιμήσεις της αρμόδιας Επιτροπής της Fed (FOMC) για την απασχόληση, και β) ο 

πληθωρισμός αυξηθεί σε 2%, ή ελαφρά άνω αυτού σε βραχυπρόθεσμη βάση. Η στάση αυτή 

της Fed συναρτάται πλέον από την κλίμακα της τρέχουσας κρίσης και από το νέο πλαίσιο 

πολιτικής της (πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του 2012, όπως τροποποιήθηκε από 27.8.2020, 

βάσει οποίας τροποποιημένης πολιτικής η Κεντρική Τράπεζα δεν θα αυξήσει τα επιτόκια για 

αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου απασχόλησης, χωρίς ανησυχίες για τα χαμηλά επιτόκια 

και τη συνακόλουθη αύξηση τιμών, ενώ επιτρέπεται η υπέρβαση του στόχου πληθωρισμού 2% 

για εξισορρόπηση των προηγούμενων περιόδων χαμηλού πληθωρισμού. Σημειώνεται ότι με 

βάση τις τελευταίες προβλέψεις ο πληθωρισμός (PCE) δεν αναμένεται να υπερβεί το 2% έως 

το τέλος του 2023. 

Οι εκτιμήσεις της Fed για την βραχυπρόθεσμη εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκαν 

σε εκτίμηση μείωσης 3,7% το 2020 (θετικότερα από προηγούμενη εκτίμηση -6,5%), και μάλλον 

πιο ρεαλιστικά σε θετικό 4% το 2021 (από 5% προηγουμένως), 3% το 2022 (από 3,5%), 2,5% 

το 2023 και 1,9% μακροπρόθεσμα. Στις προβλέψεις Fed δεν συνεκτιμώνται πιθανές θετικές 

επιπτώσεις ενός ενδεχόμενου νέου πακέτου ενίσχυσης της α/οικονομίας, από το Κογκρέσο, ή, 

αντίστροφα, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία γενικότερα λόγω έλλειψης 

περαιτέρω οικονομικής αρωγής. 



 

Στη σχετική συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος της Fed ανέφερε ότι κατά την άποψή του μάλλον 

θα χρειασθεί περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη, όπως η προηγουμένως απαραίτητη και 

παρασχεθείσα μέσω του πακέτου ενίσχυσης της α/οικονομίας CARES (Coronavirus Aid, Relief, 

and Economic Security Act, ύψους $ 2,2 τρισ.), κατόπιν έγκρισης του Κογκρέσου, 

συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επιδομάτων ανεργίας $ 600 εβδομαδιαίως που δεν 

ισχύουν πλέον (έως 25/7), ενώ αναφέρθηκε επίσης σε "κινδύνους" πρόωρης διακοπής της 

οικονομικής αρωγής, ειδικά για τους πιο ευάλωτους Αμερικανούς σε τομείς της οικονομίας που 

είχαν σημαντικές απώλειες, καθώς και για πολιτειακές κυβερνήσεις που εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν δημοσιονομική κρίση. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση επί των παραπάνω βλ. "September 16, 2020: FOMC 

Projections materials, accessible version", 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20200916.htm. 

 

Εσωτερικές διαβουλεύσεις για περαιτέρω ενίσχυση της α/οικονομίας προς αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας κορωνοϊού. 

Ο Πρόεδρος της Fed, J. Powell, και ο Υπουργός Οικονομικών (Treasury), S. Mnuchin, 

εμφανίστηκαν πρόσφατα ενώπιον του Κογκρέσου, για προγραμματισμένες ακροάσεις ενώπιον 

των Επιτροπών Financial Services Committee της Βουλής Αντιπροσώπων (22/9) και Banking 

Committee της Γερουσίας (24/9), στο πλαίσιο των εσωτερικών διαβουλεύσεων που 

συνεχίζονται από τον Αύγουστο μεταξύ Κογκρέσου, Λευκού Οίκου και αμερικανικής διοίκησης, 

χωρίς πρόοδο, αναφορικά με το ενδεχόμενο έγκρισης νέου πακέτου ενίσχυσης της 

α/οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κορωνοϊού. Μέχρι στιγμής, 

υπήρξε διαφωνία Βουλής Αντιπροσώπων και Γερουσίας ως προς τον βαθμό της κυβερνητικής 

χρηματοδότησης, ενώ βεβαίως απαιτείται διακομματική συμφωνία Κογκρέσου με τον Λευκό 

Οίκο. 

Κατά τις δηλώσεις των Powell και Mnuchin το πακέτο ενίσχυσης CARES, συνέβαλε μεν στην 

ανάκαμψη της οικονομίας, ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω δράση του Κογκρέσου για 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων δυσλειτουργιών στην α/οικονομία. 

Ειδικότερα, ιδιαίτερα ανησυχητική αναφέρεται η γενική δυστοκία της οικονομικής ενίσχυσης 

μέσω του πακέτου CARES λαμβανομένου υπόψη ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια 

παραμένουν αδιάθετα, ενώ συζητείται αν τα προβλεφθέντα ποσά πρέπει να ανακατανεμηθούν 

ή αν τα επί μέρους προγράμματα μπορούν να επιμηκυνθούν χρονικά ώστε να δοθεί 

περισσότερος χρόνος απορρόφησης των διατιθέμενων δανείων από επιχειρήσεις και 

πολιτειακές κυβερνήσεις. Ο Πρόεδρος της Fed και ο Α/ΥΠΟΙΚ  επεσήμαναν, εν προκειμένω, 

ότι τα προγράμματα δανεισμού που διαχειρίζονται η Fed και το Υπουργείο Οικονομικών 

προσφέρονται για ορισμένο είδος οικονομικών παροχών αλλά δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν την πιο στοχευμένη οικονομική ενίσχυση που μπορεί να προέλθει από το 

Κογκρέσο. 

Διαφορετικά από το πολυδιάστατο πακέτο ενίσχυσης CARES, ο α/ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι ένα νέο 

τέτοιο πακέτο θα μπορούσε να επικεντρωθεί ειδικά σε ορισμένες μόνο διαστάσεις 

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, π.χ. χρηματοδότηση σχολείων και προστασία θέσεων 

εργασίας σε τομείς/κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν σημαντικότερες απώλειες λόγω 

της ύφεσης (ταξιδιωτικές υπηρεσίες, εστιατορικός κλάδος κ.ά.), ενώ ο ίδιος θεωρεί εφικτή τη 

διακομματική υποστήριξη της χρονικής επέκτασης του προγράμματος PPP (Payroll Protection 

Program, προϋπολογισμού $ 670,3 δισ. υποκατηγορίας CARES, χορήγησης δανείων με 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20200916.htm


ευνοϊκούς όρους σε μικρές επιχειρήσεις μέσω του εθνικού φορέα Small Business 

Administration), ειδικά για ενίσχυση ΜΜΕπιχ.  

Υπό εξέταση, σε πλαίσιο διαβουλεύσεων, βρίσκεται επίσης το πρόγραμμα MSLP (Main Street 

Lending Program, δανειακό πρόγραμμα της Fed, προϋπολογισμού $ 600 δισ. για μεσαίες 

επιχειρήσεις), σε πλαίσιο οποίου έχουν διατεθεί μόλις $ 2 δισ., καθώς κατά γενική ομολογία, 

επιχειρήσεων, τραπεζών και νομοθετών, οι επαχθείς όροι του προγράμματος περιορίζουν 

δραστικά τον αριθμό χορηγούμενων δανείων, ενώ δεν είναι σαφές κατά πόσο το Κογκρέσο 

διατίθεται να επιτρέψει τη χορήγηση δανείων MSLP με πιο επισφαλείς όρους. 

Στο επίκεντρο της ίδιας συζήτησης, ενδεχόμενου νέου πακέτου ενίσχυσης, βρίσκεται επίσης το 

πρόγραμμα οικονομικής αρωγής πολιτειακών κυβερνήσεων MLF (Municipal Liquidity Facility, 

δανειακό πρόγραμμα της Fed, προϋπολογισμού $ 500 δισ., για στήριξη των 50 Πολιτειών, της 

ομοσπονδιακής Περιφέρειας Washington DC, καθώς και μεγάλων Δήμων με πληθυσμό άνω 

του 1 εκατ.), δεδομένου ότι σειρά αυτών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

χρηματοδοτικής ρευστότητας (εξάντληση φορολογικών εσόδων, αύξηση δαπανών σε τομέα 

υπηρεσιών υγείας). Επικρατεί, εν προκειμένω, διαφωνία αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας του προγράμματος, καθώς έχουν χορηγηθεί μόνο δύο ανάλογα δάνεια 

(ένα για Πολιτεία Illinois και ένα για την Αρχή New York’s Metropolitan Transportation Authority) 

συνολικού ύψους $ 1,6 δισ., ενώ, όπως αναφέρεται, αντί χρήσης για άμεση χρηματοδότηση, 

παρά τις τεράστιες ελλείψεις προϋπολογισμού, οι περιφερειακές κυβερνήσεις ωφελήθηκαν από 

τη θετική αντίδραση των αγορών και από άντληση κεφαλαίων μέσω της αγοράς ομολόγων. 
 

Σημειώνεται, ως προς τα παραπάνω, ότι περί τα μέσα Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος Trump 

εξέφρασε την υποστήριξή του σε πρόταση νέου πακέτου οικονομικής ενίσχυσης της 

α/οικονομίας ύψους $ 1,5 τρισ., οποία προωθήθηκε στη Βουλή Αντιπροσώπων από τη 

διακομματική πρωτοβουλία Problem Solvers Caucus, πρόταση οποία όμως απορρίφθηκε και 

από τα δύο κόμματα (από τους Ρεπουμπλικάνους λόγω υψηλού κόστους και από τους 

Δημοκρατικούς λόγω ελλιπούς σχεδιασμού). Προηγουμένως, τον Ιούλιο, είχε διακινηθεί 

πρόταση Ρεπουμπλικάνων Γερουσίας για πακέτο $ 1 τρισ., οποίο όμως απερρίφθη 

εσωκομματικά λόγω υψηλού κόστους, ενώ περί τα μέσα Σεπτεμβρίου οι ίδιοι πρότειναν πακέτο 

$ 300 δισ., οποίο απερρίφθη από τους Δημοκρατικούς ως ανεπαρκές. Δημοσιογραφικές πηγές 

ανέφεραν όλως προσφάτως (24/9) ότι οι Δημοκρατικοί σχεδίαζαν πρόταση έγκρισης πακέτου 

ενίσχυσης $ 2,4 τρισ. 

 

Πάντως, στην Wall Street υπήρξε σχετική απαισιοδοξία ότι δεν αναμένεται νέο πακέτο 

οικονομικής ενίσχυσης από το Κογκρέσο, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην οικονομία, 

ενώ οικονομολόγοι και αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η επερχόμενη περίοδος αύξησης της 

γρίπης ενδεχομένως επιβραδύνει τον ρυθμό ανάκαμψης. Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, 

ότι το Κογκρέσο παύει τις εργασίες του αρχές τρέχοντος μηνός λόγω προεκλογικής περιόδου. 
 

Ως προς τον μέχρι στιγμής βαθμό ανάκαμψης της α/οικονομίας, σύμφωνα με την πρόσφατη 

(23/9) έρευνα "CEO Economic Outlook Survey" του Συνδέσμου Business Roundtable (μέλη 

μόνο Δ/Σύμβουλοι μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων), σχεδόν 1 στους 4 CEO δηλώνουν 

ότι οι επιχειρήσεις ανέκαμψαν σταδιακά, ή θα έχουν ανακάμψει έως το τέλος του έτους, παρά 

τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της ύφεσης λόγω της πανδημίας κορωνοϊού. Ωστόσο, οι ίδιοι 

τονίζουν ότι η οικονομία παραμένει ευπαθής και θεωρούν ότι η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα 

πρέπει να παράσχει "σημαντική επιπλέον στήριξη" για διασφάλιση της μέχρι στιγμής, 

σταδιακής έστω, βελτίωσης της οικονομικής συγκυρίας. Ειδικότερα, ο γενικός Δείκτης 

αποτελεσμάτων της έρευνας (οποία πραγματοποιήθηκε 31/8 - 16/9, για προβλέψεις 

πωλήσεων, κεφαλαιουχικές δαπάνες, και προσλήψεις/απασχόληση το επόμενο 6μηνο) ανήλθε 

σε 64,0 κατά το γ' 3μηνο, εμφανίζοντας αύξηση κατά 29,7 βαθμούς από το προηγούμενο 

3μηνο, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά κάτω του ιστορικού μέσου 81,7 που ισχύει από 

https://www.businessroundtable.org/media/ceo-economic-outlook-index


το 2002. Σύμφωνα με την έρευνα, οι CEO προβλέπουν ότι η οικονομική συγκυρία στις ΗΠΑ θα 

παραμείνει επισφαλής έως το 2020 ή και αργότερα, ενώ, πάντως, υποστηρίζεται ότι επετεύχθη 

σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας από την πανδημία, όπως διαγράφεται βάσει στοιχείων ως 

προς την αγορά εργασίας, καταναλωτική δαπάνη και βιομηχανική παραγωγή, τονίζοντας 

ωστόσο ότι η ανάκαμψη δεν αφορά όλους τους οικονομικούς τομείς κατά τον ίδιο βαθμό, με 

σημαντικές δυσχέρειες ιδίως για τις ΜΜΕπιχ. Σύμφωνα με την ηγεσία του Συνδέσμου Business 

Roundtable απαιτείται περαιτέρω ομοσπονδιακή δράση και εγρήγορση για συνεχή 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ύφεσης ώστε αυτές να μην παραταθούν μακροπρόθεσμα. 
 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Mnuchin η α/οικονομία απεδείχθη ανθεκτική, παρά τη 

λήξη αρκετών παροχών του πακέτου CARES στη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών, ενώ 

αναμένεται σημαντική βελτίωση της ανάπτυξης κατά το γ' τρίμηνο τρ.έ., καθόσον σε ορισμένους 

τομείς της οικονομίας παρατηρείται ανάκαμψη ταχύτερα του αναμενόμενου. 

 


