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Προειδοποίηση της Α/ Υπουργού Οικονομικών για υπέρβαση του ομοσπονδιακού ορίου 
χρέους και για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. 
 

Με σχετική επιστολή της, 1/13, η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κα J. Yellen, ενημέρωσε 

την ηγεσία του Κογκρέσου για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας σε περίπτωση που δεν 

ληφθούν, εγκαίρως, οι ενδεδειγμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες για παράταση ή αύξηση του 

ομοσπονδιακού ορίου χρέους. Υπενθυμίζεται, με απόφαση Κογκρέσου  το εν λόγω όριο 

αυξήθηκε στα $ 31,4 τρισ. τον Δεκέμβριο 2021. 

 

Όπως επισημαίνεται στη σχετική επιστολή, το χρέος ΗΠΑ θα ανέλθει στο καθορισθέν όριο την 

Πέμπτη, 19 τρέχοντος, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών θα λάβει άμεσα έκτακτα μέτρα για 

αποτροπή της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας, αναφέροντας ωστόσο ότι 

δεν μπορεί, επί του παρόντος, να εκτιμήσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι δυνατόν 

να εκπληρώνονται απρόσκοπτα οι ομοσπονδιακές υποχρεώσεις βάσει των έκτακτων αυτών 

παρεμβάσεων. Συναφώς, τονίζεται, ενδεχόμενη αθέτηση υποχρεώσεων θα προκαλούσε 

ανεπανόρθωτη ζημία στην αμερικανική οικονομία και στα εισοδήματα των Αμερικανών 

πολιτών, ενώ επίσης θα επέφερε καίριο πλήγμα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα. Εν προκειμένω, μεταξύ των υποχρεώσεων των οποίων η κάλυψη κρίνεται 

επισφαλής περιλαμβάνονται οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ιατρικής περίθαλψης, η 

μισθολογική δαπάνη για τις ένοπλες δυνάμεις, η καταβολή τόκων για το δημόσιο χρέος, και οι 

επιστροφές φόρων. 

 

Τα έκτακτα μέτρα που θα χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών για να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο χρεοκοπίας, είναι η ρευστοποίηση και παρακράτηση των αποθεματικών των 

ταμείων συνταξιοδότησης των ομοσπονδιακών και ταχυδρομικών υπαλλήλων, καθώς και η 

αναστολή επανεπένδυσης των διαθεσίμων του Ταμείου Επενδύσεων Κρατικών Τίτλων (G 

Fund), προκειμένου, πόροι με την εξοικονόμηση των οποίων μπορεί να συνεχισθεί προς το 

παρόν η κάλυψη των ομοσπονδιακών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση εξάντλησης των πόρων 

αυτών, ωστόσο, θα υπάρχει κίνδυνος μερικής αναστολής της λειτουργίας της κυβέρνησης και 

καθυστερήσεων στις κρατικές πληρωμές. Η κα Yellen εκτιμά ότι με τη λήψη των εφικτών, 

παραπάνω, έκτακτων μέτρων μπορεί να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη κάλυψη των 

ομοσπονδιακών υποχρεώσεων έως τα τέλη Ιουνίου τ.ε. 

 

Κατά τους αναλυτές, αμφότερες οι ηγεσίες των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων, 

Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, αναγνωρίζουν ότι το όριο του χρέους πρέπει να αυξηθεί, 

καθώς το χάσμα μεταξύ των υφιστάμενων ομοσπονδιακών δαπανών και εσόδων είναι 

δυσανάλογα υψηλό. Εντούτοις, η απώλεια του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων από 

το Δημοκρατικό κόμμα καθιστά οπωσδήποτε δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας για αύξηση του 

ορίου χρέους, καθώς θα απαιτηθούν ισχυρά ανταλλάγματα προς τους Ρεπουμπλικάνους, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως περικοπών στην κοινωνική ασφάλιση, και στα 

ασφαλιστικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης Medicare και Medicaid.  

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1188. 
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