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Εξελίξεις και εκτιμήσεις οικονομίας ΗΠΑ 2019 / 2020. 

 

Αν και εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ΗΠΑ θα εμφανίσει επιβράδυνση κατά 

το δ’ τρίμηνο 2019, η τελευταία θετική αναθεώρηση της ανάπτυξης του ΑΕΠ γ’ τριμήνου και η 

συνεχιζόμενη δυναμικότητα της αγοράς εργασίας, ερμηνεύονται με θετικό πρόσημο για την 

αμερικανική οικονομία. 

Τον Νοέμβριο 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ γ’ τριμήνου αναθεωρήθηκε σε 2,1% (από 

1,9% προηγούμενου υπολογισμού), ενώ βάσει τελευταίων σχετικών εκτιμήσεων ο ετήσιος 

ρυθμός ανάπτυξης για το 2019 αναμένεται 1,9%. Ωστόσο, η θετική αναθεώρηση του ΑΕΠ γ’ 

τριμήνου συνδέεται, σε μεγάλο βαθμό, με δημιουργία αποθεμάτων, ενώ η επιβράδυνση 

χρήσης των υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη δ’ τριμήνου ίσως είναι συγκρατημένη. Καθώς η 

αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό περί το 2%, χαμηλότερα των προσδοκιών 

(αλλά και εξαγγελιών Προέδρου Trump για ανάπτυξη 3%, βάσει προγραμμάτων 

φοροαπαλλαγών / tax cuts και μεταρρυθμίσεων εξοικονόμησης δαπανών / deregulation), 

αναλυτές αναφέρονται στην εθνική οικονομία με νεολογισμό “secular stagnation”, ενώ 

θεωρείται ότι δεν προσεγγίζεται πλέον ανάπτυξη 3% λόγω γήρανσης πληθυσμού (λιγότεροι 

εργαζόμενοι) και μείωσης της παραγωγικότητας. 

Η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε από 3,6% το β’ τρίμηνο σε 2% το γ’ τρίμηνο, ενώ εκτιμάται θα 

παραμείνει σε αυτό το χαμηλότερο επίπεδο, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζονται 

πιο συγκρατημένοι και εξακολουθεί να διατηρείται μειωμένος ρυθμός δημοσίων δαπανών. 

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση δεν θα εμφανίσει ανησυχητική κάμψη αλλά θα 

διατηρηθεί σε, χαμηλότερα μεν, βιώσιμα δε επίπεδα, λόγω καταγραφείσης ενίσχυσης των 

εισοδημάτων σε συνδυασμό με την εξαιρετικά καλή κατάσταση στην αγορά εργασίας. 

Σημειώνεται, τον Δεκέμβριο 2019 δημιουργήθηκαν συνολικά 145.000 θέσεις εργασίας, από 

266.000 τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο σε 3,5% (από 3,9% 

το 2018), με μεγαλύτερες αυξήσεις απασχόλησης σε επί μέρους τομείς λιανικού εμπορίου και 

υγείας/περίθαλψης. 

Παρά τις συγκρατημένες προβλέψεις ότι ο τομέας μεταποίησης θα ανέκαμπτε σύντομα, τα 

διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν συνεχιζόμενη συρρίκνωσή του κατά το 2019. Τόσο η 

συνολική βιομηχανική παραγωγή  όσο και η παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα εμφάνισαν 

μείωση τον Οκτώβριο 2019, 0,8% και 0,6% αντίστοιχα. Θετική εξέλιξη υπήρξε σε 

δραστηριότητες στεγαστικού τομέα, καθώς η αγορά ακινήτων ανταποκρίθηκε αναλογικά στη 

μείωση των επιτοκίων το 2019, αν και με καθυστέρηση, από το γ’ τρίμηνο και μετά, 

διατηρώντας έκτοτε συνεχή θετική τάση. 

Επισημαίνεται ότι το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε ασθενές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 

2019 (εμφανίζοντας κάμψη κατά την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2019, παρά τις 

διαβεβαιώσεις αξιωματούχων Λευκού Οίκου ότι οι φοροαπαλλαγές 2017/2018 θα επέφεραν 

αύξηση επενδύσεων), καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτούργησαν εν μέσω 



αντικρουόμενων προβλέψεων για τις εξελίξεις στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής. Τον 

Νοέμβριο 2019 οι εμπορικές εντάσεις μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι συναλλαγές 

χρηματιστηριακών αγορών και οι τιμές μετοχών εμφάνισαν σημαντική άνοδο. Σχετικές 

εντάσεις όμως επανήλθαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2019, καθώς η Κυβέρνηση Trump 

επέβαλε νέους δασμούς χάλυβα σε εισαγωγές από Βραζιλία και Αργεντινή, απειλώντας 

παράλληλα δασμολογικά αντίποινα σε προϊόντα Γαλλίας λόγω του γαλλικού φόρου 

ψηφιακών υπηρεσιών (DST). 

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία FED / Federal Reserve (12/2019), ο πληθωρισμός 

εξακολουθεί να κυμαίνεται κάτω του ανώτατου ορίου - στόχου 2%. Κατά το 12μηνο 

Οκτωβρίου 2018/19 ο πληθωρισμός (PCE / personal consumption expenditure) ανήλθε σε 

1,3% ενώ, εξαιρουμένων των κατηγοριών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών 

ανήλθε σε 1,6%. Βάσει της υφιστάμενης καλής κατάστασης της οικονομίας, όπως αναφέρει η 

Fed, εκτιμάται πληθωρισμός 1,9% το 2020 και 2% το 2021, ενώ με υποστηρικτική 

νομισματική πολιτική θα διατηρείται το όριο 2%. Τον Δεκέμβριο 2019 (11/12), κατά την 

τελευταία συνεδρίαση επιτροπής FOMC, η Fed δεν προέβη σε μεταβολή του ισχύοντος 

βασικού επιτοκίου, ενώ αναμένεται τηρεί μη παρεμβατική στάση εφόσον δεν υπάρξει 

σημαντική μεταβολή δεδομένων οικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2019 

ανακοινώθηκε, η 3η κατά το παρελθόν έτος, μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες 

βάσης, διαμορφώνοντας διακύμανση 1,5%-1,75%. Σε τελευταία επίσημη ανακοίνωση Fed 

επισημαίνονται, εκ νέου, το σταθερά χαμηλό επίπεδο ανεργίας, ο χαμηλός πληθωρισμός, ο 

ικανοποιητικός ρυθμός κατανάλωσης, καθώς επίσης και η μείωση ιδιωτικών επενδύσεων και 

εξαγωγών. 

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία (1/2020) Υπουργείου Οικονομικών (Treasury), το 

δημοσιονομικό έλλειμμα της Kυβέρνησης ΗΠΑ αυξήθηκε σε σχεδόν $ 1 τρισ. το 2019, ενώ η 

δεύρυνση του ελλείμματος είναι η τέταρτη συνεχόμενη ίδιου έτους, παρά τη διαρκή 

οικονομική ανάπτυξη. Ως προς το 2018, το εν λόγω έλλειμμα αυξήθηκε κατά $ 205 δισ., ή 

26%. 

Το δημόσιο χρέος ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 80% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί 

σε 95% έως το 2029, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης (Social 

Security) και καλύψεων υγειονομικής περίθαλψης (Medicare), προϊούσης της γήρανσης της 

πρώτης μεταπολεμικής γενιάς  (baby boomers). Ωστόσο, γενικώς θεωρείται απίθανο ότι τα 

ομόλογα ΗΠΑ θα χάσουν το κύρος τους, εκ των ασφαλέστερων περιουσιακών στοιχείων 

παγκοσμίως, ακόμα και κατόπιν ενδεχόμενης αύξησης του χρέους, λαμβανομένης υπόψη της 

σχετικής εθνικής συζήτησης περί αύξησής του για χρηματοδότηση αναγκαίων δαπανών σε 

υποδομές, παιδεία, έρευνα/ανάπτυξη και περιορισμό επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής (ενώ 

αναφέρεται παράδειγμα Ιαπωνίας με χρέος περί 250% άνευ χρεωκοπίας/ύφεσης). 

Σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ΒΕΑ / Bureau of Economic Analysis (11/2019), τον 

Νοέμβριο 2019 το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ ανήλθε σε $ 43,1 δισ., 

εμφανίζοντας μείωση $ 3,9 δισ. από $ 46,9 δισ. τον Οκτώβριο. Αθροιστικά για το 11μηνο 

2019, έως Νοέμβριο, σύμφωνα με τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Census, οι εξαγωγές αγαθών 

και υπηρεσιών ανήλθαν σε $ 2,29  τρισ., οι εισαγωγές ανήλθαν σε $ 2,85  τρισ., και το 

έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε $ 562,96 δισ., (έλλειμμα αγαθών $ 791,22 και 

πλεόνασμα υπηρεσιών $ 228,25), εμφανίζοντας μείωση 0,7%, ή κατά $ 3,9 δισ., ως προς την 

αντίστοιχη περίοδο 2018. Ειδικότερα ως προς το εμπόριο αγαθών σε 11μηνη βάση (Census),  

οι εξαγωγές ανήλθαν σε $ 1,513 τρισ. (μείωση 1,05%, από $ 1,529 τρισ. αντίστοιχης 

περιόδου 2018) και οι εισαγωγές σε $ 2,29 τρισ. (μείωση 1,37%, από $ 2,32 τρισ. αντίστοιχης 

περιόδου 2018), ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε $ 779,25 δισ. (μείωση 1,98%, από 

795,02 αντίστοιχης περιόδου 2018). 

 



Σημειώνεται ότι οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες της Κυβέρνησης Trump (λαμβανομένου 

υπόψη ότι εντός Δεκεμβρίου 2019 υπεγράφη, κατόπιν έγκρισης Κογκρέσου, η Συμφωνία 

USMCA με Καναδά και Μεξικό, ενώ επίσης συνομολογήθηκε, και μάλιστα υπεγράφη 

15.1.2020, η εμπορική συμφωνία Phase-One μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας), αν και όχι τόσο 

φιλόδοξες όσο είχε αρχικά εξαγγείλει ο Πρόεδρος Trump, συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση 

της αβεβαιότητας, σημαντικότατου προβλήματος της οικονομίας ΗΠΑ. Παρά το ότι 

εξακολουθούν να υφίστανται δασμοί σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, εκπρόσωποι 

επιχειρήσεων και άλλοι οικονομικοί παράγοντες θεωρούν ότι η κατάσταση της οικονομίας θα 

είναι πιο σαφής κατά το 2020, αναφορικά με την έναρξη των εκφάνσεων εμπορικού πολέμου 

ΗΠΑ σχεδόν μια διετία πριν. Συναφώς, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υποστηρίζουν ότι η 

επίτευξη των εμπορικών συμφωνιών μπορεί να συμβάλλει θετικά στον ρυθμό ανάπτυξης έως 

και 0,5% του ΑΕΠ. Παράλληλα, θεωρούν ότι αφενός οι Αμερικανοί καταναλωτές θα 

παραμείνουν κινητήρια δύναμη της οικονομίας κατά το 2020 ενώ, αφετέρου, οι ιδιωτικές 

επενδύσεις θα ανακάμψουν σταδιακά, δεδομένου ότι η Fed, με τρεις μειώσεις επιτοκίων το 

2019, έχει καταστήσει πολύ ελκυστικότερο τον δανεισμό επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Έως και τον Αύγουστο 2019, όταν ακόμα ορισμένοι αναλυτές προέβλεπαν 50% πιθανότητα 

ύφεσης περί τα τέλη του 2020, οι κύριες ανησυχίες ήταν ότι οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν 

αρνητικές στις επενδύσεις, η Κυβέρνηση Trump θα επέβαλε επιπλέον δασμούς και, 

επομένως, θα άρχιζαν οι απολύσεις εργαζομένων. Δεδομένου ότι η τελευταία χειρότερη 

υπόθεση δεν υλοποιήθηκε, ενώ η αύξηση θέσεων εργασίας υπερέβη τις προσδοκίες κατά το 

τελευταίο τρίμηνο του 2019, προς το παρόν θεωρείται ότι η οικονομία ΗΠΑ εκκινεί το 2020 

σταθεροποιημένη. 

 


