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somajul in SUA ar putea ajunge la 30%
Presedintele Rezervei Federale americane (Fed) din St. Louis, James Bullard,
a tras un semnal de alarma avertizand ca rata somajului in Statele Unite ar
putea atinge 30% in al doilea trimestru din acest an ca urmare a masurilor de
inchidere a activitatilor economice si sociale aplicate, scrie Ziarul Financiar.
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Conform Bloomberg, Bullard a mai prognozat ca economia americana va inregistra un PIB
anualizat mai mic cu 50% in trimestrul doi din acest an, o pierdere economica de circa 2.500 de
miliarde de dolari, o evolutie fara precedent. Bancherul central a cerut un raspuns fiscal puternic
pentru a inlocui pierderile, astfel incat sa fie asigurata o revenire economica puternica in SUA in
trimestrele ulterioare. Totodata, el a adaugat ca Fed-ul este dispus sa ia mai multe masuri pentru
sustinerea pietelor financiare si implicit garantarea functionarii eficiente a acestora intr-o perioada
cu volatilitate ridicata.
"Totul este pe masa" din partea Fed in ceea ce priveste programele suplimentare de creditare, a
spus Bullard, care a mai adaugat ca "exista mai multe lucruri pe care le putem face daca este
necesar".
Imaginea sobra pictata de Bullard subliniaza nevoia "critica" ca administratia de la Casa Alba si
Congresul sa ajunga rapid la un acord cu privire la un program masiv de sustinere a economiei.

Duminica, un prim draft al pachetului legislativ a picat la vot in Senatul american, Democratii
blocand trecerea catre Camera Reprezentantilor sustinand ca masurile ajuta prea mult industriile
si corporatiile mari si prea putin pe angajatii de rand. Votul final a fost 47 la 47, mult sub cele 60
de voturi necesare pentru trimiterea legii catre cealalta camera a Congresului american.
Saptamana trecuta, pentru a stavili o potentiala criza financiara, Fed-ul a repornit programele
implementate in perioada crizei 2007-2009 pentru a injecta lichiditate pe pietele de datorii dupa
ce a redus dobanzile la 0,1% si a promis sa majoreze programul de achizitionare de obligatiuni
suverane si active ipotecare.
"Aceasta este o inchidere partiala, planificata si organizata a economiei Statelor Unite in al doilea
trimestru", a spus Bullard. "Obiectivul general este sa mentinem pe linia de plutire pe toata
lumea, gospodariile si intreprinderile" cu sprijin guvernamental, a aratat el, adaugand ca socul
economic este unul "imens" pe care Fed-ul incearca sa-l "tina sub control".
Banca centrala americana a cumparat saptamana trecuta datorie guvernamentala de 272 de
miliarde de dolari din suma totala alocata de 500 de miliarde. Bullard a insistat totusi ca aceasta
suma nu trebuie privita ca un plafon.
"Putem merge mult mai sus daca este necesar. incercam sa oferim cat mai mult sprijin pentru
aceasta piata", a spus el.
Fed-ul a intervenit achizitionand si datorii corporative, ajutand astfel companiile sa se finanteze
pe termen scurt, iar banca centrala are in vedere extinderea acestei practici. De asemenea,
Bullard a spus ca Fed-ului ii este permis sa achizitioneze obligatiuni municipale pe termen scurt
si ca "aici este probabil zona pe care vom dori sa ne concentram" daca banca centrala va
continua extinderea programelor de finantare.
in ceea ce priveste finantarea pentru companiile mici si mijlocii, Fed-ul ar trebui sa vina cu un
"program nou-nout", ceea ce ar consuma prea mult timp, a spus Bullard, subliniind ca cel mai
bun curs de urmat ar fi garantarea de imprumuturi bancare si utilizarea programelor de finantare
deja existente.
Bancherul central a spus ca printr-un raspuns guvernamental agresiv, activitatea economica ar
trebui sa inceapa sa isi revina. "As vedea cel de-al treilea trimestru ca pe un trimestru de
tranzitie", cu un trimestru patru 2020 si prim trimestru 2021 "destul de robuste", a aratat Bullard,
indicand ca americanii vor reincepe sa consume. "Acele trimestre ar putea fi trimestre de boom"
economic, a spus el.
Obiectivul ar trebui sa fie sprijinirea angajatilor si intreprinderilor la nivel general, nu alegerea
unei companii sau industrii, iar tarile nu trebuie sa piarda firme sau industrii intregi din cauza
lipsei de sprijin, a completat Bullard.
"Este complet prosteste sa pierzi o industrie majora din cauza unui virus. De ce ai vrea sa faci
asta?", a spus el. Acesta a recomandat ca asigurarile de somaj – asigurari pandemice – sa acopere
100% din veniturile pierdute ale angajatilor din moment ce perturbarea activitatii are la baza, ca
scop, stoparea raspandirii noului coronavirus.
Prognozele economice ale ramurei din St. Louis a Federal Reserve sunt chiar mai negre decat
cele ale marilor banci de pe Wall Street. JP Morgan Chase & Co. se asteapta ca PIB-ul SUA sa

se contracte cu 14%, an/an, in perioada aprilie-iunie, in timp ce Bank of America Corp. si Oxford
Economics prevad o scadere a economiei de 12% in perioada similara. La randul ei, banca de
investitii Goldman Sachs estimeaza o scadere PIB de 24% in trimestrul al doilea din acest an.
Vineri, 27 martie, urmeaza sa fie publicat cel mai recent raport privind piata muncii din Statele
Unite, un raport urmarit de pietele financiare intrucat consumul reprezinta circa doua treimi din
economia americana.
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