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Θέμα: Πολιτική αντιπαράθεση για την αύξηση του ορίου χρέους και την χρηματοδότηση 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης απειλεί με νέες αναταράξεις την αμερικανική 
οικονομία. 
 
Εν μέσω μιας δύσκολης συγκυρίας, κατά την οποία η α/ Διοίκηση καλείται να διαχειριστεί την 
συνεχιζόμενη απειλή της πανδημίας και να αμβλύνει τις ανησυχίες για την πορεία της 
αμερικανικής οικονομίας, η αδυναμία εξεύρεσης κοινού τόπου με την αντιπολίτευση (GOP) ως 
προς την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους (debt ceiling) θα μπορούσε να οδηγήσει την 
αμερικανική κυβέρνηση σε κήρυξη στάσης πληρωμών. 

Ειδικότερα, έως τις 30 τρέχοντος, το Κογκρέσο καλείται να καταλήξει σε συμφωνία με οποία θα 
εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των υποχρεώσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μετά τη 
λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους (30/9), ειδάλλως από 1ης Οκτωβρίου θα υπάρξει 
διακοπή πληρωμών εργαζομένων και αδυναμία κάλυψης δραστηριοτήτων κρίσιμων 
ομοσπονδιακών Υπηρεσιών (government shutdown), όπως π.χ. σε τομείς εθνικής ασφάλειας, 
επιβολής νόμου, ή υγειονομικής ασφάλειας (ιδίως, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας). Υπενθυμίζεται ότι προ 3ετίας, επί ημερών διακυβέρνησης 
Προέδρου Trump, συνέβη η μεγαλύτερη στην ιστορία ΗΠΑ διακοπή χρηματοδότησης της 
αμερικανικής κυβέρνησης, διάρκειας 35 ημερών, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις προκάλεσε 
απώλειες $ 1,5 δισ. στην α/ οικονομία σε εβδομαδιαία βάση. 

Ως προς την αύξηση του ορίου χρέους, σημειώνεται ότι, βάσει στοιχείων CBO / Congressional 
Budget Office (7/2021) το ισχύον θεσπισμένο όριο (debt statutory limit) ανέρχεται σε $ 22 τρισ. 
(κατόπιν επαναφοράς / reset του ορίου αυτού από 1.8.21 βάσει σχετικής α/ νομοθεσίας), ενώ 
συνυπολογιζόμενου του επιπλέον δανεισμού του α/ Δημοσίου, το οποίο έως 30/6 ανήλθε σε $ 
6,5 τρισ., το συνολικό χρέος α/ Δημοσίου ανέρχεται σε $ 28,5 τρισ. (διευκρινίζοντας ότι το εν 
λόγω συνολικό χρέος περιλαμβάνει τόσο το χρέος προς ιδιώτες / debt held by the public όσο 
και το χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης / federal government debt). Επί της ουσίας, αν 
το εν λόγω όριο χρέους δεν αυξηθεί σημαντικά, ή έστω ανασταλεί εκ νέου, το Υπουργείο 
Οικονομικών ΗΠΑ δεν θα μπορεί να εκδώσει νέα χρεόγραφα για τη χρηματοδότηση της 
αμερικανικής οικονομίας. 

Συναφώς, από αναλυτές της Moody’s Analytics επισημαίνεται ότι τυχόν παράταση του 
αδιεξόδου για το όριο δανεισμού, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία στην 
αμερικανική οικονομία όπως απώλεια έως και 6 εκ. θέσεων εργασίας, αύξηση του ποσοστού 
ανεργίας σε σχεδόν 9% από περίπου 5%, επί του παρόντος, και μείωση $ 15 τρισ. του 
διαθέσιμου εισοδήματος του γενικού πληθυσμού. 

Η άμεση ανάγκη υπέρβασης της αντιπαράθεσης του ορίου χρέους τονίζεται και με δημόσιες 
παρεμβάσεις κορυφαίων παραγόντων της α/ οικονομίας. Με επιστολή τους προς την Πρόεδρο 
της Βουλής Αντιπροσώπων N. Pelosi (D-Calif.) έξι πρώην Υπουργοί Οικονομικών επεσήμαναν 
ότι τυχόν αδυναμία επίτευξης συμφωνίας μπορεί να προκαλέσει στην α/ οικονομία ζημία που 
θα είναι δύσκολο να αποκατασταθεί, καθώς "ελλοχεύει κίνδυνος να διαρραγεί η οικονομική 
εμπιστοσύνη, ενώ πολλοί Αμερικανοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ζωτικές 



υπηρεσίες". Αντίστοιχα, η Υπουργός Οικονομικών κα Yellen επεσήμανε σε άρθρο της στην 
έγκριτη Wall Street Journal ότι τυχόν στάση πληρωμών θα οδηγούσε σε ραγδαία άνοδο των 
επιτοκίων και πτώση των τιμών των μετοχών, με κίνδυνο νέας ύφεσης της αμερικανικής 
οικονομίας. 

 
 


