
Η Αμερικανική Οικονομία 

1. Εισαγωγή 

Με βελτιωμένους ρυθμούς ανάπτυξης έληξε το 2014 για την οικονομία των ΗΠΑ, 

παρά την κατά το ήμισυ σχεδόν μείωση του ΑΕΠ σε 2,2% το 4ο τρίμηνο, σε σύγκριση με την 

εντυπωσιακή αύξηση 5% του 3ου τριμήνου. 

Θετικό αντίκτυπο στους ρυθμούς ανάπτυξης το 2014 είχαν κατά κύριο λόγο η ιδιωτική 

κατανάλωση, η δημιουργία θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τον περιορισμό του ποσοστού 

ανεργίας τον Δεκέμβριο κατά 5,6%, η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε επίπεδα 

χαμηλότερα του 3% του ΑΕΠ και οι επιδόσεις ρεκόρ των χρηματιστηριακών δεικτών.  

Επιπλέον, η κατά 50% πτώση του ενεργειακού κόστους δημιούργησε για επιχειρήσεις 

και νοικοκυριά πρόσθετα εισοδήματα για κατανάλωση, περιορίζοντας την ίδια στιγμή και το 

έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ. Εντυπωσιακές είναι και οι διαρθρωτικές 

αλλαγές στον αμερικανικό παραγωγικό ιστό, ο οποίος προσαρμόζεται με γρήγορα βήματα 

στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας - στην οποία ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι και ο ρόλος 

των νέων ενεργειακών πηγών που αναπτύσσονται στην Αμερική. 

Κατά τους αναλυτές, η πρόοδος αποδίδεται και στα τολμηρά μέτρα που έλαβαν η 

κυβέρνηση και η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ την περίοδο 2008-2009, προκειμένου να 

αποτρέψουν μια πολυετή ύφεση. Παράλληλα, με την οικονομική δραστηριότητα να 

συνεχίζει να ενισχύεται, η Federal Reserve αναμένεται να κινηθεί με την ομαλοποίηση της 

νομισματικής της πολιτικής, αυξάνοντας το επιτόκιο της τον Ιούνιο, για πρώτη φορά σε 

διάστημα σχεδόν δέκα ετών.  

Σε παγκόσμιους όρους, η αμερικανική οικονομία υπερσκέλισε κατά πολύ τις 

βραδυπορούσες οικονομίες της Ιαπωνίας και της Ευρώπης και η ανάκαμψη φαίνεται πλέον 

να αποκτά βάσεις, καθώς ενδέχεται το τρέχον έτος να επιτύχει ρυθμό της τάξεως του 3%. Η 

Standard & Poor΄s αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 

αμερικανικού ΑΕΠ το 2015 στο 3,1% από 3,0%, επισημαίνοντας ότι η υποχώρηση των 

τιμών του αργού θα βοηθήσει τις καταναλωτικές δαπάνες.  Σύμφωνα με τους οικονομικούς 

αναλυτές, η αμερικανική οικονομία έχει μπει σε φάση σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, η 

οποία έχει και ουσιαστικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που θα της εξασφαλίσουν εκ νέου 

τη διεθνή πρωτοκαθεδρία. Άλλωστε και το δολλάριο πιθανώς να εδραιώσει την ανανεωμένη 



θέση του ως το αδιαμφισβήτητο νόμισμα, που επιλέγεται για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα 

σε διεθνή κλίμακα. 

2. Μακροοικονομικοί δείκτες και ισοζύγια  

2.1 ΑΕΠ 

 

Η αμερικανική οικονομία επιβράδυνε το τελευταίο τρίμηνο του 2014, επιστρέφοντας 

σε πιο μετριοπαθείς ρυθμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του 

Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (Φεβρουάριος 2015). Συγκεκριμένα, το 4ο τρίμηνο του 

2014 η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, από το αρχικώς εκτιμώμενο 3,2% 

και 2,6% σε 2,2%, σημειώνοντας εντυπωσιακή μείωση σε σχέση με το 2ο και το 3ο τρίμηνο 

όπου ο ρυθμός άγγιξε το 4,6% και 5% αντίστοιχα. Συνολικά, το ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης 

του ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 1,9% του 2013, ενώ 

επεκτάθηκε κατά 2,4%, ελαφρώς καλύτερα από το μέσο όρο του 2,2%, για την περίοδο 

2010-2013.  

Τα Γραφήματα που ακολουθούν (Γραφήματα 1-2) παρακολουθούν την πορεία του 

ΑΕΠ μεταξύ 2012 και 2014. 
 

Γράφημα 1: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014  
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Γράφημα 2: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014                    
                    (τετραμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με προηγούμενο τετράμηνο) 
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Στην ανάπτυξη συνέβαλαν η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών κατά 4,2%, 

μέγεθος καθοδικά αναθεωρημένο από την αρχική μέτρηση για αύξηση 4,3%, οι οποίες 

πρόσθεσαν 2,86 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ (βλ. Γράφημα 3). Αναλυτικότερα, οι δαπάνες 

σε αγαθά ξεπέρασαν το 5,4% συμβάλλοντας 1,2 μονάδες στο ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες στον 

τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,7% προσθέτοντας 1,67 ποσοστιαίες μονάδες στο 

ΑΕΠ.  

Ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης – ο προτιμώμενος δείκτης 

της Fed για τον πληθωρισμό – υποχώρησε με ετήσιο ρυθμό 0,4% το 4ο τρίμηνο, σε σύγκριση 

με την άνοδο 1,2% το 3ο τρίμηνο. Οι δομικές τιμές, που δεν περιλαμβάνουν την ενέργεια και 

τα τρόφιμα, σημείωσαν άνοδο 1,1% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. 

 

Γράφημα 3: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014, Συμμετοχή καταναλωτικών δαπανών στο ΑΕΠ 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014

Contributions to percent change in Real GDP

    Gross domestic product

Personal consumption expenditures

  Goods

    Durable goods

    Nondurable goods

  Services

 

*US Bureau of Economic Analysis (US BEA)- Last Revised on: March 27, 2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

Ουάσιγκτων 

  3



Οι τομείς των υπηρεσιών που είδαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη ήταν της υγείας 

(υγειονομική περίθαλψη), της στέγασης (κατοικία), της ασφάλειας και των 

χρηματοοικονομικών. 

Στο 3ο τρίμηνο του 2014, οι τομείς των χρηματοοικονομικών και της ασφάλειας 

προσέθεσαν 22,1 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ σημειώνοντας αύξηση 6%, η μεταλλεία 

26,6 ποσοστιαίες μονάδες, μετά από αύξηση 11,5%, ενώ ο τομέας των ακινήτων (ενοίκιο και 

μίσθωση) 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, μετά από αύξηση 0,9%.  

Τα κάτωθι Γραφήματα 4 και 5 παρακολουθούν τη συμμετοχή του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα στο ΑΕΠ. 

 

Γράφημα 4: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ-Γενικές κατηγορίες δραστηριοποίησης                    
                    (2012-2014, ποσοστιαία και ως προς προηγούμενη περίοδο)1 
 

 

Γράφημα 5: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ-Γενικές κατηγορίες δραστηριοποίησης    
                    (Q2-Q3 2014)2 
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Η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, εν συγκρίσει με 

τον ρυθμό ανάπτυξης τον Νοέμβριο κατά 1,3%. Η βιομηχανική παραγωγή, εξαιρουμένης της 

παραγωγής στα εργοστάσια, τα ορυχεία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ανέκαμψε 

κατά 0,7% τον Δεκέμβριο, ενώ στον κατασκευαστικό τομέα επεκτάθηκε κατά 0,3%. 

Συνολικά, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε άνοδο πάνω από 4,9% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ το Q4 αυξήθηκε συνολικά σε ένα ετήσιο ποσοστό 5,6%. Η 

χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε 

79,7% τον Δεκέμβριο.  

Ο δείκτης μεταποίησης ISM (Institute of Supply Management) σημείωσε μικρή 

πτώση 55,5 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 58,7 μονάδες τον Νοέμβριο.  

Μείωση σημειώθηκε και στον δείκτη νέων παραγγελιών από 66 σε 57,3 μονάδες, ενώ 

και οι παραγγελίες αγαθών δıαρκείας μειώθηκαν κατά 3,4% τον Δεκέμβριο. Ο δε δείκτης 

απασχόλησης σημείωσε άνοδο από 54,9 σε 56,8 μονάδες.  

Από την άλλη, οι επιχειρηματικές επενδύσεις αναπτύχθηκαν κατά 4,8%, 

επιβραδύνοντας από το 3ο τρίμηνο, αν και το τελευταίο μέγεθος είναι σημαντικά ισχυρότερο 

από την αρχική μέτρηση του 1,9%. Στον αντίποδα οι κυβερνητικές δαπάνες συρρικνώθηκαν 

1,8%.  

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι πάγιες επιχειρηματικές επενδύσεις (non-

residential fixed investment) κατέγραψαν εντυπωσιακή πτώση 1,9%, σε σχέση με την 

αύξηση 8,9% που καταγράφηκε το Q3. Παρόλα αυτά οι επενδύσεις προσέθεσαν 0,24 

ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη, κυρίως όμως λόγω των επενδύσεων υποδομής (στον 

βιομηχανικό και κατασκευαστικό εξοπλισμό, CAPEX/Capital Expenditures, ειδικότερα στη 

βιομηχανία σχιστόλιθου). Τα αποθέματα (inventories) επεκτάθηκαν, προσθέτοντας 0,82 
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ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη μετά από την ελαφρά μείωση στο Q3. Στο μεταξύ, 

οι πραγματικές τελικές πωλήσεις αυξήθηκαν 1,8%.  

 

Γράφημα 6: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014, Συμμετοχή επενδύσεων στο ΑΕΠ 
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Την αμερικανική οικονομία επιβάρυναν στο τέλος του έτους, αφενός το εμπόριο, 

καθώς οι εξαγωγές υποχώρησαν το τελευταίο τρίμηνο σε 2,8%, αφαιρώντας 1,02 

ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ (ενώ οι εισαγωγές - παρά την πτώση στις τιμές ενέργειας - 

ανήλθαν στο 8,9%), αφετέρου η υποχώρηση στις ομοσπονδιακές δαπάνες (κυρίως λόγω της 

μείωσης των αμυντικών δαπανών), οι οποίες αφαίρεσαν επιπρόσθετα 0,54 μονάδες. 

 

Γράφημα 7: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014 
                     Συμμετοχή εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ 
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Εν τούτοις, οι κρατικές και πολιτειακές δαπάνες ουσιαστικά αυξήθηκαν, 

προσθέτοντας 0,14 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ. Οι επενδύσεις σε ιδιωτικές κατοικίες και 

υποδομές (residential fixed investments), παρέμειναν επίσης μέτριες, προσθέτοντας, βάσει 

των πρώτων εκτιμήσεων, 0,13 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ.  

 
Γράφημα 8: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2012-2014, Συμμετοχή κυβερνητικών δαπανών στο ΑΕΠ 
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Βάσει προβλέψεων του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), το 

έλλειμμα του αμερικανικού προϋπολογισμού θα μειωθεί σε 468 δις δολ., ήτοι 2,6% του 

ΑΕΠ, το τρέχον οικονομικό έτος, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από την ανάληψη της 

διακυβέρνησης από τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. 

Το έλλειμμα -που ανερχόταν σε πάνω από 1 τρις δολ. στην πρώτη τετραετία του 

Ομπάμα και στα 483 δις δολ. το 2014 - θα παραμείνει σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα 

μέχρι το 2018 και στη συνέχεια θα αρχίσει να αυξάνεται, λόγω των αυξανόμενων δαπανών 

για την εξυπηρέτηση του χρέους και την πληρωμή συντάξεων, σύμφωνα με το Γραφείο 

Προϋπολογισμού. Το CBO αποδίδει την μείωση του ελλείμματος εξ ολοκλήρου στην 

αύξηση των εσόδων από την οικονομική επέκταση, αλλά και την συγκρατημένη αύξηση των 

δαπανών.  

Το ανεξόφλητο χρέος θα ανέλθει σε περίπου 74% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 

οικονομικού έτους, τον Σεπτέμβριο. Η πρόβλεψη του CBO υποθέτει ότι τα αμερικανικά 

επιτόκια θα αυξηθούν. Μέχρι το 2025, το CBO εκτιμά ένα ετήσιο έλλειμμα 4% του ΑΕΠ και 

ένα χρέος 79% του ΑΕΠ. Σημειώνουμε ότι το CBO έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις 

εκτιμήσεις του αναφορικά με το κόστος εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για την προσιτή 

ασφάλιση (Affordable Care Act), την οποία προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ 
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Ομπάμα (το επονομαζόμενο «Πρόγραμμα Ασφάλισης «Ομπάμα» (Οbamacare) και που 

προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση στο κόστος ασφάλισης χαμηλόμισθων υπαλλήλων στα 

υπάρχοντα ασφαλιστικά προγράμματα, καθώς και την ασφάλιση εργαζομένων, οι οποίοι 

μέχρι τώρα ήταν ακάλυπτοι. Από το 2010, η εκτίμηση για το κόστος έχει περιορισθεί κατά 

20%.  

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της 

χώρας θα καθιστούσε ευκολότερη μια δικομματική συμφωνία για τον προϋπολογισμό 

FY2016. Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αναμένεται να είναι 

σκληρή. Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν σήμερα το Κογκρέσο, επιδιώκουν την εξάλειψη 

των ελλειμμάτων σε μία 10ετία, με περικοπές στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, 

παράλληλα με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την αύξηση των στρατιωτικών 

δαπανών. Από την άλλη, ο Πρόεδρος Ομπάμα και οι Δημοκρατικοί έχουν προτείνει 

πρόσθετες δαπάνες για την παιδεία και τις υποδομές, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις 

για τη μεσαία τάξη των Αμερικανών, θέτοντας την ατζέντα για τις προεδρικές εκλογές του 

2016. 

Πάντως, η έκθεση του Γραφείου του Κογκρέσου δείχνει ότι η μείωση των 

ελλειμμάτων, που στηρίχθηκε στην ανάκαμψη της οικονομίας, θα είναι βραχύβια, καθώς το 

χρέος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχίζει να αυξάνεται. 

2.2 Ιδιωτική Κατανάλωση - Καταναλωτική Εμπιστοσύνη 

Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 2014, όταν 

ένας πολύ δριμύς χειμώνας προκάλεσε αποδιάρθρωση της παραγωγής, ακολούθησε έντονη 

ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας, γεγονός που αντανακλάται επίσης στους δείκτες 

κατανάλωσης, στην οποία αντιστοιχούν τα δύο τρίτα της αμερικανικής οικονομίας.   

Οι Αμερικανοί καταναλωτές αύξησαν τις δαπάνες τους τον Νοέμβριο σε 0,6%, από 

0,3% τον Οκτώβριο.  Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης τιμών για δαπάνες προσωπικής 

κατανάλωσης (Fed) υποχώρησε με ετήσιο ρυθμό 0,4% το 4ο τρίμηνο, σε σύγκριση με την 

άνοδο 1,2% το 3ο τρίμηνο. Οι δομικές τιμές (εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων) 

σημείωσαν άνοδο 1,1% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Τα αναθεωρημένα κυβερνητικά στοιχεία (Φεβρουάριος 2015) έδειξαν ότι οι 

καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν 4,2%, μέγεθος καθοδικά αναθεωρημένο από την αρχική 

μέτρηση για αύξηση 4,3%. Η τελευταία μέτρηση είναι η καλύτερη από το τελευταίο τρίμηνο 

του 2010. 
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Ο Πίνακας 1 και το Γράφημα 9 που ακολουθούν αποτυπώνουν τις πραγματικές 

δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης την περίοδο 2012-2014. 

 

Πίνακας 1: Πραγματικές δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης ανά τύπο προϊόντος, 2012-2014, ετήσιοι 
ποσοτικοί δείκτες  

 2012 2013 2014 
%               

μεταβολή 2013-
2014 

Personal consumption expenditures (PCE) 106.121 108.66 111.395 2.5%

Goods 109.632 113.367 117.271 3.4%
Durable goods 120.756 128.896 137.792 6.9%
Motor vehicles and parts 112.88 118.602 127.728 7.7%
Furnishings and durable household 
equipment 

118.056 124.884 132.467 6.1%

Recreational goods and vehicles 135.243 148.81 161.691 8.7%
Other durable goods 116.034 122.923 127.042 3.4%
Nondurable goods 104.828 106.78 108.722 1.8%
Food and beverages purchased for off-
premises consumption 

104.115 105.124 105.151 0.0%

Clothing and footwear 110.185 111.311 112.305 0.9%
Gasoline and other energy goods 94.613 95.49 96.477 1.0%
Other nondurable goods 108.052 111.753 116.376 4.1%
Services 104.42 106.385 108.574 2.1%
Household consumption expenditures (for 
services) 

104.407 106.276 108.37 2.0%

Housing and utilities 103.156 104.504 105.355 0.8%
Health care 107.229 109.444 112.494 2.8%
Transportation services 103.414 106.181 108.82 2.5%
Recreation services 105.348 107.892 108.001 0.1%
Food services and accommodations 106.797 109.167 112.421 3.0%
Financial services and insurance 99.276 101.33 105.436 4.1%
Other services 104.43 105.664 106.763 1.0%

Final consumption expenditures of nonprofit 
institutions serving households (NPISHs) 1 

104.795 109.134 113.665 4.2%

Gross output of nonprofit institutions 2 105.468 107.351 110.241 2.7%

Less: Receipts from sales of goods and 
services by nonprofit institutions 3 

105.708 106.806 109.175 2.2%

Addenda:  
PCE excluding food and energy 4 106.976 109.726 112.848 2.8%
Energy goods and services 5 96.336 97.875 98.666 0.8%
Market-based PCE 6 106.71 109.266 111.835 2.4%

Market-based PCE excluding food and 
energy 6 

107.807 110.609 113.595 2.7%

Legend / Footnotes: 

1. Net expenses of NPISHs, defined as their gross operating expenses less primary sales to households. 
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2. Gross output is net of unrelated sales, secondary sales, and sales to business, to government, and to the rest of 
the world; excludes own-account investment (construction and software). 

3. Excludes unrelated sales, secondary sales, and sales to business, to government, and to the rest of the world; 
includes membership dues and fees. 

4. Food consists of food and beverages purchased for off-premises consumption; food services, which include 
purchased meals and beverages, are not classified as food. 

5. Consists of gasoline and other energy goods and of electricity and gas services. 
6. Market-based PCE is a supplemental measure that is based on household expenditures for which there are 
observable price measures.  It excludes most imputed transactions (for example, financial services furnished 
without payment) and the final consumption expenditures of nonprofit institutions serving households. 

*US Bureau of Economic Analysis (US BEA)- Last Revised on: March 27, 2015 
 

Γράφημα 9: Πραγματικές δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, 2012-2014 

    Personal consumption expenditures (PCE)

2012

2013

2014

 

*US Bureau of Economic Analysis (US BEA)- Last Revised on: March 27, 2015, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
Ουάσιγκτων 
 

Βέβαια, οι λιανικές πωλήσεις Δεκεμβρίου σημείωσαν πτώση 0,9%, λόγω κυρίως των 

μειωμένων πωλήσεων βενζίνης, οι οποίες δεν ξεπέρασαν το 6,5%. Αλλά, συνολικά για το 

2014, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 4%. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι αισθητά 

υψηλότερη δεδομένου ότι οι καταναλωτές εκθέτουν την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην 

κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές εργασίας. Συγκεκριμένα, ο δείκτης 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board αναρριχήθηκε στις 93,1 μονάδες 

(1985=100) τον Δεκέμβριο, από 91 μονάδες τον Νοέμβριο.  

Στις αρχές όμως του 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε εξαιτίας των ιδιαίτερα 

δύσκολων καιρικών συνθηκών, μίας εργασιακής διαφοράς στα λιμάνια της δυτικής ακτής, 

της ηπιότερης παγκόσμιας ζήτησης και του ισχυρού δολλαρίου. 

Αλλά, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης των Αμερικανών ανέκαμψε δυναμικά 

τον Μάρτιο, εν μέσω αισιοδοξίας για την αγορά εργασίας. Η εξέλιξη αυτή, μαζί με την 

αύξηση των τιμών των κατοικιών τον Ιανουάριο, αποτελούν ενδείξεις ότι η πρόσφατη 

απότομη επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν πιθανόν προσωρινή.  

  10

http://www.enikonomia.gr/tags/%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E+-+%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/


Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Conference Board αυξήθηκε στις 101,3 

μονάδες τον Μάρτιο (1985=100), από 98,8 τον Φεβρουάριο, πολύ πάνω από τις προσδοκίες 

των οικονομολόγων για μία τιμή στις 96 μονάδες.  Παρομοίως, ο δείκτης προσδοκιών 

αυξήθηκε από 90 τον Φεβρουάριο του 2015, σε 96 το Μάρτιο. Ο δείκτης παρούσας 

κατάστασης, εντούτοις, μειώθηκε από 112,1 το Φεβρουάριο στις 109,1 μονάδες τον Μάρτιο. 

Σύμφωνα με στοιχεία του BEA (Μάρτιος 2015), τους πρώτους μήνες του τρέχοντος 

έτους, το ατομικό εισόδημα αυξήθηκε 0,4% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας ίδια με τον 

Ιανουάριο τάση. Οι αμοιβές και οι μισθοί, κύριες συνιστώσες του ατομικού εισοδήματος, 

αυξήθηκαν 0,3% τον Φεβρουάριο, μετά από αύξηση 0,6% τον Ιανουάριο. Το προσωπικό 

διαθέσιμο εισόδημα (DPI), μετά τους φόρους, αυξήθηκε κατά 0,5% και 0,4% τους δύο 

πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους (Ιανουάριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα). Επίσης, το 

πραγματικό DPI, το εισόδημα μετά τους φόρους και τον πληθωρισμό, αυξήθηκε 0,9% και 

0,2% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αντίστοιχα. Από την άλλη, οι πραγματικές δαπάνες 

προσωπικής κατανάλωσης (PCE) μειώθηκαν κατά 0,1% τον Φεβρουάριο, ενώ τον Ιανουάριο 

σημείωσαν αύξηση 0,2%.  

Ο Πίνακας 2 και το Γράφημα 10 που ακολουθούν αποτυπώνουν τη μηνιαία μεταβολή 

του ατομικού εισοδήματος και των δαπανών τους τελευταίους μήνες του 2014 και πρώτους 

μήνες του 2015. 

  11



Πίνακας 2: Ατομικό εισόδημα και δαπάνες, Δεκ. 2014-Φεβ. 2015  
                   (τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή) 
 

 

*US Bureau of Economic Analysis (US BEA)- Last Revised on: March 30, 2015 

 

Γράφημα 10: Ατομικό εισόδημα: Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και πραγματικές καταναλωτικές  
                      δαπάνες, Νοε. 2014-Φεβ. 2015 (τετραμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή) 
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  Τέλος, σύμφωνα με την Thomson Reuters/University of Michigan, εκ των 

θεωρούμενων ως εγκυρότερων δεικτών μέτρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της 

ικανοποίησης από τις τρέχουσες όσο και τις προοπτικές βελτίωσης των οικονομικών 

συνθηκών3, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε στο 98,1 τον Ιανουάριο 

του 2015, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2007, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις 

των οικονομολόγων για μία τιμή στις 89,5 μονάδες. Επίσης οι εκτιμήσεις για το consumer 

expectations έφτασε το 86,1 από 79,9, επίσης στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 

2007. Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο όμως η καταναλωτική εμπιστοσύνη κάμφθηκε 

«πέφτοντας» στις  95,4 και 93 μονάδες αντίστοιχα (βλ. κάτωθι Γράφημα 11). 

 

Γράφημα 11: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Thomson Reuters/University of Michigan) 

 

2.3 Απασχόληση 

Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον 

Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων 

εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργοδοτών στην 

πορεία της αμερικανικής οικονομίας. 

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποδείχτηκε σημαντικότερη ακόμη και από τις 

πλέον αισιόδοξες προβλέψεις των οικονομολόγων, ενώ τον Οκτώβριο οι νέες θέσεις 

                                                            

3 ΄Εγκυροι δείκτες μέτρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης θεωρούνται ο Δείκτης Πανεπιστημίου 
Michigan/Thomson Reuters και ο Δείκτης Conference Board/Nielsen. 
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εργασίας που είχαν δημιουργηθεί ήταν 243.000 Το ποσοστό της ανεργίας έπεσε στο 5,6%, 

στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. 

Παρόλα αυτά, το ποσοστό της ανεργίας τον Ιανουάριο τ.έ. ανέβηκε στο 5,7%, καθώς 

περισσότεροι Αμερικανοί αποφασίζουν να αναζητήσουν εργασία. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Εργασίας ΗΠΑ, καλύτερα από το αναμενόμενο εξελίχθηκε η αγορά εργασίας 

τον Φεβρουάριο, αφού δημιουργήθηκαν 295.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι ο 12ος μήνας 

στη σειρά, που η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ξεπέρασε το όριο των 200.000, που 

θεωρείται ενδεικτικό μίας ισχυρής ανάκαμψης για τις ΗΠΑ. Το δε ποσοστό ανεργίας έπεσε 

σε 5,5%, από 5,7% τον Ιανουάριο, πιο κοντά δηλαδή στο ποσοστό πλήρους απασχόλησης 

που έχει θέσει η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Βάσει των στοιχείων, μάλιστα, μεταξύ 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, η αμερικανική οικονομία έχει δημιουργήσει πάνω από 

1.000.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Η προσοχή των αναλυτών και του αμερικανικού οικονομικού επιτελείου στρέφεται 

τώρα, στις αποδοχές των εργαζομένων. Αυτές αυξήθηκαν 2%, σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό 

που θεωρείται ότι δεν είναι αρκετά υψηλό. Το μέσο ημερομίσθιο στις ΗΠΑ, για οκτώ ώρες 

εργασίας, βρίσκεται στα 198 δολ., ενώ οι μέσες ωριαίες αποδοχές των Αμερικανών 

εργαζομένων είναι 24,78 δολ.. 

Επίσης, προβληματισμό προκαλεί η στασιμότητα στο ποσοστό συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας, δείκτης που καταγράφει την επιθυμία των πολιτών να αναζητήσουν 

δουλειά. Το Φεβρουάριο τ.έ. το ποσοστό παρέμεινε στο 62,8%. 

Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ λειτουργούν ως βαρόμετρο για την 

υγεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για το 

ενδεχόμενο η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα να αποφασίσει άνοδο των επιτοκίων. 

Τα αμερικανικά επιτόκια παραμένουν σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα από την εποχή της 

κρίσης του 2008 και η πιθανότητα ανόδου τους προκαλεί παρενέργειες στις χρηματαγορές 

όλου του κόσμου. 

Κάτωθι, τα Γραφήματα 12-15 και ο Πίνακας 3 παρακολουθούν την ιστορική εξέλιξη 

της ανεργίας την τελευταία 15ετία. 
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Γράφημα 12: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 

 

 

Γράφημα 13: Ανεργία (ατόμων ηλικίας 16 και άνω), 1990-2015 

Uneployment rate, 16 years and over

2000

2005

2010

2015

2020

2025

1 2 3 4 5 6 7

Dec

Year

 

* U.S. Bureau of Labor Statistics (Data extracted on: April 2, 2015), Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων   
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Γράφημα 14: Ποσοστό ανεργίας (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 

 
 
 
Γράφημα 15: Ενάρξεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 2007-2015 
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Πίνακας 3: Ενάρξεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 2007-2015 

Job Openings and Labor Turnover Survey 

Industry: Total private 
Region: Total US 
Data Element: Job openings 
Rate/Level: Rate (seasonally adjusted) 
 

 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2007 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2

2008 3.2 3.0 3.0 2.9 3.0 2.8 2.8 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4

2009 2.1 2.2 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 2.0

2010 2.1 2.0 2.1 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2 2.4 2.5 2.3

2011 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.7 2.5 2.8 2.7 2.5 2.8

2012 2.9 2.7 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8

2013 2.9 3.1 3.0 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0

2014 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.4 3.6 3.6 3.6

2015 3.7(P)                

P : preliminary 

* U.S. Bureau of Labor Statistics (Data extracted on: April 2, 2015)   
 

Το 2014, το ετήσιο μέσο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλες τις αμερικανικές 

πολιτείες, για πρώτη φορά από το 1984. Η δε αναλογία απασχόλησης-πληθυσμού αυξήθηκε 

σε 35 πολιτείες και την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, μειώθηκε σε 12 πολιτείες, ενώ παρέμεινε 

αμετάβλητη σε 3 πολιτείες. Το ποσοστό  ανεργίας υποχώρησε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες 

σε 6,2% το 2014, ενώ σε εθνικό επίπεδο η αναλογία απασχόλησης-πληθυσμού αυξήθηκε 

κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 59%. Σε περιφερειακό επίπεδο, το ετήσιο ποσοστό 

ανεργίας μειώθηκε σε σχέση με το 2013, με τις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες 

να καταγράφουν την μεγαλύτερη υποχώρηση (-1,4 ποσοστιαίες μονάδες εκάστη). Στις 

μεσοδυτικές πολιτείες παρατηρήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας το 2014 (5,8%), ενώ 

στις δυτικές πολιτείες κατεγράφη το υψηλότερο ποσοστό (6,8%). 
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Γράφημα 16: Ποσοστά ανεργίας σε πολιτειακό επίπεδο, ετήσια μεταβολή και ετήσιοι μέσοι όροι 2014  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Σε πολιτειακό επίπεδο, η μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας σημειώθηκε στο 

Ιλλινόις (-2 ποσοστιαίες μονάδες), με Κολοράντο, Βόρεια Καρολίνα και Οχάιο να 

ακολουθούν (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες εκάστη). Επίσης, τουλάχιστον 20 πολιτείες 

κατέγραψαν μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα.  

Σε μέσους ετήσιους όρους, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας το 2014 εμφάνισε η 

Βόρεια Ντακότα (2,8%), με τη Νεμπράσκα (3,3%) και τη Νότια Ντακότα (3,4%) να 

ακολουθούν. Έντεκα πολιτείες κατέγραψαν μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κάτω από 5%, 

ενώ ο Μισισιπής και η Νεβάδα είχαν τα υψηλότερα ποσοστά (7,8% εκάστη).  
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Γράφημα 17: Ποσοστά ανεργίας σε πολιτειακό επίπεδο, ετήσιοι μέσοι όροι 2014  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, με 

τις δαπάνες μισθοδοσίας (εξαιρουμένης της μισθοδοσίας επί αγροτικής απασχόλησης) να 

αυξάνονται κατά 295.000 δολ. ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, και το ποσοστό ανεργίας να 

συρρικνώνεται στο 5,5%. Τα κέρδη εργασίας εμφανίστηκαν στον τομέα των υπηρεσιών, στις 

γενικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, στον κατασκευαστικό τομέα, στις υπηρεσίες υγείας, 

στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης. 

Τα Γραφήματα 18-21 σκιαγραφούν εν γένει την ιστορική πορεία της ανεργίας και της 

απασχόλησης. 
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Γράφημα 18: Ποσοστά ανεργίας & Απασχόληση Φεβρ. 2013 – Φεβρ. 2015 (εποχικά προσαρμοσμένα)  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Γράφημα 19: Απασχόληση (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 
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Γράφημα 20: Απασχόληση αναλογικά προς πληθυσμό (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 
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Γράφημα 21: Ποσοστό συμμετοχής εργατικού δυναμικού, 1990-2015  
                      (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα)  

 

Βέβαια, προβληματισμό δημιουργεί το εμμένον ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, 

που κατά πολλούς αναλυτές θεωρείται ως η κύρια αιτία για την αργή αποκλιμάκωση του 

Γενικού Δείκτη, σε πείσμα των γενικότερων θετικών μηνυμάτων από την οικονομία. Αν και 

ο δείκτης ανέργων σε αναζήτηση εργασίας υποχώρησε το 2014, το ποσοστό των 

μακροχρόνια ανέργων (>27 εβδομάδες) παρέμεινε αρκετά υψηλότερα από τα προ-κρίσης 

επίπεδα, συντηρώντας τις πιέσεις επί της αγοράς εργασίας. 
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Γράφημα 22: Μακροχρόνια άνεργοι  
                      (σκίαση αντιστοιχεί σε περιόδους ύφεσης) 

 

 

Γράφημα 23: Ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας, 1994-2014  
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*μπλε γραμμή: άνεργοι έως 26 εβδομ., πορτοκαλί γραμμή: άνεργοι 27 εβδομ. και πάνω 
διακεκομμένες γραμμές: αντίστοιχοι μέσοι όροι περιόδου 2001-2007 (προ κρίσης επίπεδα) 
**στοιχεία από US Bureau of Labor Statistics 

 
 
Γράφημα 24: Μακροχρόνια άνεργοι ως ποσοστό ανέργων  
 

 

 

Η μακροχρόνια παραμονή σε καθεστώς ανεργίας δημιουργεί όχι μόνο κινδύνους 

“στιγματισμού” για τους ανέργους, αλλά και απώλειας εργασιακών προσόντων, 

επιδεινώνοντας έτι περαιτέρω τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας και διαιωνίζοντας το 

πρόβλημα. Ο αριθμός των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξάνει τους 

τελευταίους μήνες, ενώ η πτώση του επίσημου δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ από το υψηλό του 

σχεδόν 10% στα τέλη του 2009, στο 5,5% τον Φεβρουάριο του 2015, είναι ψευδής, 

υποστηρίζουν αναλυτές, αφού περίπου 93 εκατ. Αμερικανοί που βγήκαν εκτός αγοράς 

εργασίας δεν αναζητούν καν εργασία και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στους ανέργους. 
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Γράφημα 25: Λόγοι ανεργίας (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 

 

 

Από την άλλη, όπως σημειώνει ο Business Insider, το πραγματικό ποσοστό ανεργίας 

αγγίζει το 35%, αφού 102 εκατ. Αμερικανοί δεν εργάζονται, περιλαμβανομένων και των 9 

εκατ. που λογίζονται ως άνεργοι αλλά και τον 93 εκατ. που δεν ψάχνουν για δουλειά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, 92,9 εκατ. ενήλικοι 

δεν βρίσκονταν στο εργατικό δυναμικό τον Φεβρουάριο, αριθμός που είναι ιστορικό υψηλό, 

από τα 79,2 εκατ. που ήταν πριν από δύο χρόνια. Το ποσοστό των ενηλίκων που εργάζονται 

ή ψάχνουν για εργασία είχε τον Φεβρουάριο πέσει σε χαμηλό 37 ετών στο 62,8% από το 

66% στο τέλος της ύφεσης. Αυτό σημαίνει ότι τρεις στους οκτώ ενήλικες απλά κάθονται, 

χωρίς να κάνουν τίποτα. 

Μόνο το 46% των Αμερικανών, σημειώνει ο Business Insider, εργάζεται δηλαδή 148 

εκατ. από τα 320 εκατ. πληθυσμού από τα οποία τα 250 εκατ. είναι άτομα άνω των 16 ετών. 

Στον ανενεργό πληθυσμό πρέπει να προστεθούν παιδιά, συνταξιούχοι, φοιτητές, μητέρες που 

ασχολούνται με οικιακά και όσοι δεν αναζητούν εργασία. 

Η αγωνία βέβαια των αναλυτών είναι κατά πόσο θα συνεχίσει να λειτουργεί η 

αμερικανική οικονομία, όταν σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί δεν δουλεύουν. 
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2.4 Πληθωρισμός 

 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή/ΔΤΚ “κινήθηκε” κάτω 

από το 2%. Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός υποχώρησε πολύ έντονα από το 0,8% τον 

Δεκέμβριο στο -0,1% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός υποχώρησε τον 

Ιανουάριο κατά 0,7%, πτώση που είναι η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2008.  

Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει την υποχώρηση των τιμών είναι η ενίσχυση του 

δολαρίου η οποία καθιστά φθηνότερες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ. Ο ΔΤΚ (CPI-U) μειώθηκε 

0,4% το Δεκέμβριο. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός (δεν υπολογίζεται το κόστος της 

ενέργειας και των τροφίμων), τον οποίο κυρίως παρακολουθεί η Fed, ενισχύθηκε κατά 0,2% 

στο 1,6% τον Ιανουάριο. Θετικό είναι και το γεγονός ότι τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 

0,6% και οι παραγγελίες διαρκών αγαθών, δείκτης που θεωρείται ότι περιγράφει 

ικανοποιητικά τις προθέσεις των εταιρειών για δαπάνες.  

Η εξέλιξη ευνοεί την κατανάλωση, στην οποία στηρίζεται κατά 70% η αμερικανική 

οικονομία. Ωστόσο προβληματίζει τη Fed, η οποία έχει θέσει ως στόχο την άνοδο του 

πληθωρισμού κοντά στο 2%. 

Από την άλλη, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ο δείκτης των 

τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο κατά 0,2% τον Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας την 

πρώτη αύξηση μετά από τέσσερις μήνες. 

Η τιμή της βενζίνης μειώθηκε αισθητά στις ΗΠΑ κατά 9.4% τον Δεκέμβριο και 

18,7% τον Ιανουάριο. Ομοίως, οι τιμές στην ενέργεια “βούτηξαν” κατά 9,7%, καθώς 

μειώθηκε το κόστος των περισσότερων καυσίμων. 

Οι τιμές των τροφίμων, αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 0,3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη 

αύξηση από τον Σεπτέμβριο. Τα Γραφήματα 26-29 (Πηγή: US Bureau of Labor Statistics) 

που ακολουθούν αποτυπώνουν σε μηνιαία βάση την πορεία του ΔΤΚ το τελευταίο 12μηνο. 

 

Γράφημα 26: ΔΤΚ για όλους τους αστικούς καταναλωτές, Δεκ. 2013 - Δεκ. 2014  
                      (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα)  
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Γράφημα 27: ΔΤΚ και Δομικός δείκτης, Δεκ. 2013 - Δεκ. 2014  
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
  

 

Γράφημα 28: ΔΤΚ για όλους τους αστικούς καταναλωτές Φεβ. 2014 - Δεκ. 2015  
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
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Γράφημα 29: ΔΤΚ και Δομικός δείκτης, Φεβ. 2014 - Δεκ. 2015 
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
 

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Μόλις οι αμερικανικές αγορές καθησυχάστηκαν από τους πληθωριστικούς φόβους με 

τα πολύ καλά νέα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακές αγορές 

αναθάρρυσαν. Ο δείκτης των blue chip μετοχών Dow Jones έκλεισε στις 11.028,43 μονάδες, 

ενώ ο δείκτης των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ 

ανόδου σκαρφαλώνοντας στις 2.886,96 μονάδες και κλείνοντας με κέρδη της τάξεως του 

1,23%. Ο ενθουσιασμός από τα στοιχεία αυτά επηρέασε πολύ θετικά το δολλάριο 

ανατρέποντας τις αρνητικές τάσεις που είχαν επικρατήσει νωρίτερα σε βάρος του 

αμερικανικού νομίσματος.  

 

2.5 Εμπορικές Σχέσεις – Εμπορικό Ισοζύγιο 

  Οι αμερικανικές εξαγωγές αθροιστικά (αγαθά και υπηρεσίες) σημείωσαν με 2,35 τρις 

ένα ακόμη ρεκόρ, ξεπερνώντας κατά 64 δις περίπου αυτές του 2013, με φθίνουσα πορεία 

ωστόσο: 17,1% μεταξύ 2009-2010, 14,8% το 2011, 4,2% το 2012, 2,9% το 2013 και 2,8% το 

2014. Αντίστοιχα περιορίζεται και ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών των ΗΠΑ σε αγαθά 

και υπηρεσίες, με 3,5% (ή 2,84 δις) άνοδο το 2014, αν και με καλύτερες επιδόσεις από το 

μόλις 0,1% (ή 2,75 δις) το 2013, έναντι σχεδόν 3% το 2012, περίπου 14% το 2011 και 19,4% 
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το 2010, παρά τη καταγραφή ενός νέου ρεκόρ στο άθροισμα των εισαγωγών κατά το υπό 

εξέταση έτος. 

 Ο Πίνακας 4 αποτυπώνει την εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ (εξαγωγές, 

εισαγωγές και ισοζύγια σε αγαθά και υπηρεσίες) από το 2007 μέχρι και το 2014. 
 

 
Πίνακας 4: Διεθνές εμπόριο ΗΠΑ, αγαθά και υπηρεσίες (2007–2014) 
                   (ποσά σε εκατ. δολάρια, εποχικά προσαρμοσμένα) 
 

U.S. International Trade in Goods and Services 

Exports, Imports, and Balances 

 Balance   Exports   Imports  
Period 

Total Goods  Services Total Goods  Services Total Goods  Services 

Annual 

2007 -705,375 -821,196 115,821 1,653,548 1,165,151 488,396 2,358,922 1,986,347 372,575

2008 -708,726 -832,492 123,765 1,841,612 1,308,795 532,817 2,550,339 2,141,287 409,052

2009 -383,774 -509,694 125,920 1,583,053 1,070,331 512,722 1,966,827 1,580,025 386,801

2010 -494,658 -648,678 154,020 1,853,606 1,290,273 563,333 2,348,263 1,938,950 409,313

2011 -548,625 -740,646 192,020 2,127,021 1,499,240 627,781 2,675,646 2,239,886 435,761

2012 -537,605 -742,095 204,490 2,216,540 1,561,689 654,850 2,754,145 2,303,785 450,360

2013 -476,392 -701,669 225,276 2,280,194 1,592,784 687,410 2,756,586 2,294,453 462,134

2014 -504,711 -735,787 231,076 2,344,528 1,635,133 709,395 2,849,239 2,370,920 478,319

*Πηγή: US Bureau of Economic Analysis (US BEA) - Last updated April 2, 2015 
 

  

  Συνολικά, με εξαίρεση το 2009, οπόταν η οικονομική κρίση “αποτυπώθηκε” έντονα 

σε όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι αμερικανικές εξαγωγές τόσο σε αγαθά όσο και 

σε υπηρεσίες εμφανίζουν αδιάλειπτη αύξηση την τελευταία εξαετία, τα τελευταία δε 

τέσσερα χρόνια ξεπερνούν μόνιμα, πια, το “φράγμα” των 2 τρις δολ, το οποίο είχε για πρώτη 

φορά “καταρριφθεί” το 2011. Αθροιστικά, η αύξηση των εξαγωγών των ΗΠΑ μεταξύ 2007 

και 2013 είναι σχεδόν 42%. Σύμφωνα μάλιστα με το οικονομικό επιτελείο του Προέδρου 

Ομπάμα, οι αμερικανικές εξαγωγές το 2014 υποστήριξαν 11,7 εκατ. θέσεις εργασίας 

(αυξημένες κατά 1,8 εκατ. από το 2009). 
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 Η αύξηση των εξαγωγών και η ταυτόχρονη επιβράδυνση των εισαγωγών, οδήγησαν σε 

περαιτέρω συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ περίπου 11% το 2013, μετά τη 

μείωσή του και το 2012, αλλά το 2014 αυξήθηκε ελαφρώς κατά σχεδόν 6% αν και αισθητά 

χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2012 και 2011 (-504,7 εκ. το 2014 έναντι -476,3 το 2013, -

537,6 εκ το 2012 και -548,6 εκ. δολ. το 2011). Το -σταθερά- πλεονασματικό ισοζύγιο 

υπηρεσιών (εξαγωγές μείον εισαγωγές) αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ το –επίσης παραδοσιακό- 

έλλειμμα στα αγαθά αυξήθηκε κατά σχεδόν 5% το 2014 μετά τη μείωση της τάξεως του 

5,4% το 2013. Ο Πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 5) παρακολουθεί την εξέλιξη του 

εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ (αγαθά και υπηρεσίες) μεταξύ 2007-2014. 
 

Πίνακας 5: Εμπορικό ισοζύγιο ΗΠΑ, αγαθά και υπηρεσίες (2007–2014)4 
                   (ποσά σε εκατ. δολάρια, εποχικά προσαρμοσμένα) 

 

Έτος ΙΣΟΖΥΓΙΑ 

 Σύνολο Μεταβολή 
% 

Αγαθά Υπηρεσίες 

2007 -705.375 -- -821196 115821 

2008 -708.726 0,5% -832492 123765 

2009 -383.774 -45,9% -509694 125920 

2010 -494.658 28,9% -648678 154020 

2011 -548.625 10,9% -740646 192020 

2012 -537.605 -2% -742095 204,490 

2013 -476.392 -11,4% -701669 225,276 

2014 -504.711 5,9% -735787 231,076 

*Πηγή: US Bureau of Economic Analysis (US BEA), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

  

 Συνολικά, το έλλειμμα σε αγαθά και υπηρεσίες αυξήθηκε κατά σχεδόν 5%, σε 

504,7 δις δολ. το 2014 από 476,4 δις το 2013. Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου 

αγαθών αυξήθηκε σε 735,8 δις το 2014 από 701,7 δις το 2013, ενώ σε όρους αξίας οι 

εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν σε 1,635,1 δις από 1,592,8 δις. Η εν λόγω αύξηση 

παρατηρήθηκε και στις έξι σημαντικές κατηγορίες γενικών εμπορευμάτων τελικής χρήσης, 

αλλά οι εξαγωγές μειώθηκαν στον μη νομισματικό χρυσό. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις 

σημειώθηκαν στα: i. κεφαλαιουχικά αγαθά, (εξαιρουμένων των πωλήσεων αυτοκινήτων), ii. 

                                                            

4 Στοιχεία μερικώς αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με ενδιάμεσες αναθεωρήσεις του US BEA. 
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καταναλωτικά αγαθά (εξαιρουμένων τροφίμων και αυτοκινήτων), iii. και στις βιομηχανικές 

προμήθειες και προμήθειες υλικών.  

 Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 2,6%, σε 231,1 δις το 

2014 από 225,3 δις δολ. το 2013, ενώ σε όρους αξίας οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν σε 

709,4 δις από 687,4 δις δολ. το 2013, στις επτά από τις εννέα σημαντικές κατηγορίες 

υπηρεσιών. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις συμβουλευτικές (ιδιαίτερα 

επαγγελματικές και διαχείρισης) και στις χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες 

 Σχηματικά, η πορεία των δεικτών εισαγωγών/εξαγωγών ΗΠΑ καθώς και του 

ισοζυγίου, στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ 2007 και 2014 απεικονίζεται στο 

παρακάτω Γράφημα (Γράφημα 30). 

 

Γράφημα 30: Εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΗΠΑ (δείκτες), 2007-2014  

Trade in Goods and Services, 2007-2014
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*Πηγή: US Bureau of Economic Analysis (US BEA), επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 

  Η γεωγραφική διασπορά του αμερικανικού εμπορίου, σε επίπεδο αγαθών, συνεχίζει 

να μειώνεται, καθώς οι εμπορικές ροές με τους 15 μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους 

αποτέλεσαν το 73,3% το 2014 (έναντι 72,5% το 2013, 72% το 2012 και 70,8% το 2011). Οι 

15 αυτοί κύριοι εμπορικοί εταίροι απορρόφησαν αγαθά ύψους περίπου 1,17 τρις δολ. ή 72% 

των αμερικανικών εξαγόμενων προϊόντων (συγκριτικά 2013: 71,4%, 2012: 71,4%, 2011: 

71,7%) και εξήγαγαν στις ΗΠΑ αγαθά αξίας 1,73 τρις, που αντιστοιχούν σε 77% των 

συνολικών εισαγωγών των ΗΠΑ σε προϊόντα (συγκριτικά 2013: 76,2%, 2012: 75,3%, 2011: 

73,9%). 

 Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 που ακολουθεί (10 κυριότεροι εμπορικοί εταίροι ΗΠΑ σε 

αγαθά, 2014), η πρώτη πεντάδα εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ παραμένει αναλλοίωτη επί 

σειρά ετών, περιλαμβάνοντας τον Καναδά διαχρονικά στην 1η θέση σε συνολική αξία αλλά 

και σε εισαγωγές από ΗΠΑ (μερίδιο 16,6% και 19,2% αντίστοιχα), την Κίνα να ακολουθεί 
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σε συνολικό όγκο αλλά να προηγείται σε εξαγωγές προς ΗΠΑ, το Μεξικό 3ο σε συνολικό 

μερίδιο (13,5%) αλλά 2ο ως εξαγωγικός προορισμός για τα αμερικανικά προϊόντα, και με την 

Ιαπωνία και τη Γερμανία σταθερά στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα. Από την 6η θέση και 

έπειτα, παρατηρούνται διάφορες ανακατατάξεις, αν και σε σχέση με το 2013 η μόνη 

διαφοροποίηση παρατηρείται στην έξοδο της Σ. Αραβίας από τη δεκάδα το 2014 μετά τη 

διετή παραμονή της στη 10η θέση των κυριότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ (την 

περίοδο 2012-2013), λόγω της αύξησης της εγχώριας πετρελαϊκής παραγωγής· και η είσοδος 

της Ταϊβάν. 

 



Πίνακας 6: 10 κυριότεροι εμπορικοί εταίροι ΗΠΑ (αγαθά) 2014 
                   (ποσά σε δις δολ. ΗΠΑ) 
 

Χώρα 

Συνολικός 
όγκος 

(παρένθεση: 
2013) 

Μερίδιο 

2014 

% 

Μερίδιο 

2013 

% 

Μερίδιο

2012 

% 

Εξαγωγές στις 
ΗΠΑ 

(παρένθεση: 
2013) 

Μερίδιο 

2014 

% 

Μερίδιο 

2013 

% 

Μερίδιο

2012 

% 

Εισαγωγές από 
ΗΠΑ 

(παρένθεση: 
2013) 

Μερίδιο

2014 

% 

Μερίδιο

2013 

% 

Μερίδιο

2012 

% 

1. Καναδάς 
658,1 

(632,4) 
16,6 16,1 16,1 

346,1 

(332,1) 
14,8 14,6 14,3 

312,0 

(300,3) 
19,2 19,0 18,9 

2. Κίνα 
590,7 

(562,4) 
14,9 14,6 14,0 

466,7 

(440,4) 
19,9 19,4 18,7 

124,0 

(122,0) 
7,6 7,7 7,1 

3. Μεξικό 
534,5 

(506,6) 
13,5 13,2 12,9 

294,2 

(280,5) 
12,5 12,4 12,2 

240,3 

(226,2) 
14,8 14,3 14,0 

4. Ιαπωνία 
200,9 

(203,7) 
5,1 5,3 5,7 

133,9 

(138,5) 
5,7 6,1 6,4 

67,0 

(65,1) 
4,1 4,1 4,5 

5. Γερμανία 
172,6 

(162,1) 
4,3 4,2 4,1 

123,2 

(114,6) 
5,3 5,1 4,8 

49,4 

(47,4) 
3,0 3,0 3,2 

6. Ν. Κορέα 
114,1 

(103,8) 
2,9 2,7 2,6 

69,6 

(62,2) 
3,0 2,7 2,6 

44,5 

(41,6) 
2,7 2,6 2,7 
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7. Ην. Βασίλειο 
107,9 

(100,0) 
2,7 2,6 2,9 

54,0 

(52,6) 
2,3 2,3 2,4 

53,9 

(47,4) 
3,3 3,0 3,5 

8. Γαλλία 
78,2 

(77,3) 
2,0 2,0 1,9 

47,0 

(45,3) 
2,0 2,0 1,8 

31,2 

(32,0) 
1,9 2,0 2,0 

9. Βραζιλία 
72,8 

(71,7) 
1,8 1,9 2,0 

30,3 

(27,6) 
1,3 1,2 1,4 

42,4 

(44,1) 
2,6 2,8 2,8 

10. Ταϊβάν 
67,4 

(63,6) 
1,7 1,7 1,7 

40,6 

(37,9) 
1,7 1,7 1,7 

26,8 

(25,6) 
1,7 1,6 1,6 

 
 

*Στοιχεία από US Census Bureau, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

 



 Τέλος, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο του Προέδρου Obama, η πορεία των 

αμερικανικών εξαγωγών και η γεωγραφική τους διασπορά βρίσκονται σε ευθεία 

συνάρτηση με τους ρυθμούς ανάπτυξης και την ενεργό ζήτηση στους βασικούς 

εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Το πολυσύνθετο Γράφημα 31 παρακολουθεί τους 

ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και την ενεργό εσωτερική ζήτηση στους 5 

μεγαλύτερους εταίρους των ΗΠΑ (Καναδά, Κίνα, Μεξικό, Ιαπωνία και την ΕΕ ως 

σύνολο), σε τριμηνιαία ανάλυση μεταξύ 2009 και 2013, και καθιστά ευκρινή τον 

αντίκτυπό τους στην πορεία και αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών (αγαθά και 

υπηρεσίες) κατά το αυτό διάστημα. 

  
Γράφημα 31: Εμπόριο ΗΠΑ σε συνάρτηση με ανάπτυξη/ζήτηση κύριων εμπορικών εταίρων 
                      (αγαθά και υπηρεσίες - 2009/2013) 
 

 
*Πηγή: Council of Economic Advisers of the President – συνδυασμός στοιχείων από: IMF; Eurostat; US 

BEA; US  

 

 Εν τούτοις, η πρόσφατη ισχυροποίηση του δολλαρίου και η επιβράδυνση της 

παγκόσμιας ζήτησης, συνεπεία της οικονομικής κρίσεως, αναμένεται να αποδυναμώσουν 

τον ρυθμό ανάπτυξης των αμερικανικών εξαγωγών στο εγγύς μέλλον. Το ονομαστικό 

εμπορικό έλλειμμα στα αγαθά και τις υπηρεσίες αυξήθηκε οριακά από 3% σε 3,1% του 

ΑΕΠ το 2014, βάσει του εθνικού εισοδήματος και των συναλλαγών. Ενάντια σε αυτήν 
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την προς τα κάτω πίεση στις εξαγωγές, θα γίνει ιδιαίτερα σημαντικό να ανοιχτούν νέες 

αγορές στις οποίες οι ΗΠΑ να μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους. Αυτή είναι και η 

προτεραιότητα της εμπορικής ημερήσιας διάταξης του Προέδρου.  

 Το καθαρό έλλειμμα αγαθών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,4% του ΑΕΠ το 2014, 

ενώ το πλεόνασμα υπηρεσιών υποχώρησε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στο 

1,3% (Γραφήματα 32 & 33), τα οποία παρουσιάζουν αυτές τις έννοιες στη στενά 

συνδεδεμένη βάση ισοζυγίου πληρωμών). Οι εξαγωγές υπηρεσιών συνεχίζουν να 

αυξάνονται σε σχέση με τις εξαγωγές εμπορευμάτων τουλάχιστον από την αρχή της 

δεκαετίας του '90. Εάν οι τάσεις συνεχισθούν οι εξαγωγές υπηρεσιών θα παραμείνουν η 

σημαντικότερη συνιστώσα εν γένει των αμερικανικών εξαγωγών.   

 
Γράφημα 32: Εμπόριο αγαθών ΗΠΑ, 2000-2014   
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Γράφημα 33: Εμπόριο υπηρεσιών ΗΠΑ, 2000-2014 
                       

 

 
 

Τέλος, βάσει στοιχείων του Gallup, η πλειοψηφία των Αμερικανών (58%) 

συνεχίζει να βλέπει το εξωτερικό εμπόριο ως ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη μέσω 

της αύξησης των εξαγωγών, ενώ το 33% θεωρεί τις  ξένες εισαγωγές απειλή για την 

αμερικανική οικονομία.. Επίσης, το 1/3 των Αμερικανών που βλέπει το εξωτερικό 

εμπόριο ως απειλή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα τις δύο τελευταίες δεκαετίες, καθώς η 

περίοδος του έντονου σκεπτικισμού μεταξύ 2005 και 2012 ξεπεράσθηκε την τελευταία 

διετία (2013-2015) οπόταν καταγράφεται η μεγαλύτερη αισιοδοξία στο εμπόριο (βλ. 

Γράφημα 34, Στοιχεία του Gallup's World Affairs poll, κατόπιν δημοσκόπησης σε 837 

Αμερικανούς ενήλικες, Φεβρ. 8-11).  
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Γράφημα 34: Γραφική απεικόνιση της δημοσκόπησης του Gallup για το εάν οι Αμερικανοί 
θεωρούν το  
                       εξωτερικό εμπόριο απειλή για την αμερικανική οικονομία 

 

 

 

Η αλλαγή του κλίματος και η αισιοδοξία των Αμερικανών απεικονίζει 

ενδεχομένως τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, το ισχυρότερο δολλάριο, αλλά και 

την πρόοδο των διαπραγματεύσεων της TPP, που για πολλούς αναμένεται να είναι η 

μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία των ΗΠΑ, ακόμα και από εκείνη της 

NAFTA το 1994.  

Από το 2001 έως το 2011, ήτοι στην προεδρία Μπους και τα πρώτα δύο έτη 

προεδρίας Obama, το ποσοστό των Ρεπουμπλικάνων που έβλεπαν το εξωτερικό εμπόριο 

ως ευκαιρία ήταν υψηλότερο από αυτό των Δημοκρατικών (ενίοτε, μάλιστα, 

υπερδιπλάσιο). Το 2012 και το 2013, οι Δημοκρατικοί έγιναν αισθητά θετικότεροι για το 

εμπόριο, ακόμη και όταν οι απόψεις των Ρεπουμπλικάνων ατόνησαν στο 50% και 40%. 

Οι απόψεις μεταξύ των δύο κομμάτων σύγκλινε το 2014, αλλά αυτό το έτος η αισιοδοξία 

των Ρεπουμπλικάνων για το εξωτερικό εμπόριο παρέμεινε σταθερά στο 51%, ενώ των 

Δημοκρατικών αυξήθηκε ελαφρά σε 61% (βλ. Γράφημα 35). 
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Γράφημα 35: Γραφική απεικόνιση της δημοσκόπησης του Gallup για τη στάση των κομμάτων 
(θετική ή  
                       αρνητική) σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο  

 

 

 

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι, παρά την αυξημένη αισιοδοξία στους 

κύκλους των Δημοκρατικών, οι διαπραγματεύσεις της TPP αμφισβητήθηκαν κυρίως από 

Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου, οι οποίοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις 

συνέπειες μιας τέτοιας συμφωνίας για την αμερικανική αγορά εργασίας και τους 

κανονισμούς.   
 

3.  Συμπεράσματα και Προοπτικές 
 

Απολογιστικά, η αμερικανική οικονομία συνέχισε και το 2014 την πορεία αργής 

μεν αλλά σταθερής ανάπτυξης που ακολουθεί, στα χρόνια εξόδου από τη βαθιά 

οικονομική/χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Το ΑΕΠ σημείωσε μεν σημαντική 

πτώση από 5% το τρίτο τρίμηνο του 2014 σε 2,2% το τέταρτο τρίμηνο, διαψεύδοντας τις 

εκτιμήσεις, αλλά όμως το 2014 έκλεισε θετικά με ετήσια ανάπτυξη ύψους 2,4%. Από τις 
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σημαντικότερες εξελίξεις στο υπό εξέταση έτος ήταν η αύξηση της καταναλωτικής 

ζήτησης, με ρυθμό ανάπτυξης “ρεκόρ” 4,2% τα τελευταία 9 χρόνια. Οι εισαγωγές επίσης 

σημείωσαν αύξηση 8,9%, συνεπεία της ανόδου του δολλαρίου και της αύξησης της 

καταναλωτικής ζήτησης. 

Πιέσεις στην οικονομική δραστηριότητα ασκήθηκαν κατά το παρελθόν έτος από 

διάφορες πλευρές, τόσο κυκλικού όσο και προσωρινού χαρακτήρα. Η δημοσιονομική 

στενότητα και οι περικοπές δαπανών και επενδύσεων από το κράτος, σε ομοσπονδιακό 

αλλά και πολιτειακό/τοπικό επίπεδο, αποτέλεσαν σημαντική τροχοπέδη για μια ταχύτερη 

ανάπτυξη του εθνικού προϊόντος· δεν πρέπει να λησμονείται ότι το κράτος ήταν βασικός 

χρηματοδότης της ανάκαμψης της οικονομίας από τη Μεγάλη Κρίση των αμέσως 

προηγούμενων ετών, με κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα διάσωσης τραπεζών 

και ασφαλιστικών εταιρειών-κολοσσών αλλά και δισεκατομμύρια σε ‘ενέσεις’ 

ρευστότητας και επενδύσεων απευθείας στην οικονομία –μόνο το “Stimulus Bill” 

(American Recovery and Reinvestment Bill/ARRB, Φεβρουάριος 2009) προέβλεπε ένα 

‘μείγμα’ παρεμβάσεων (επενδύσεις σε δημόσια έργα, φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία 

εισοδηματική κατηγορία, κοινωνικές παροχές, κυρίως για τους ανέργους, και 

περιβαλλοντικά/ενεργειακά προγράμματα) συνολικού κόστους 787 δις δολ. σε βάθος 

διετίας. Η μετάβαση (πρακτική και ψυχολογική) από ένα καθεστώς κρατικής 

παρεμβατικότητας σε περιστολή δαπανών και δημοσιονομική στενότητα, σε συνδυασμό 

με την πολιτική αντιπαλότητα που οδήγησε στο κλείσιμο της ομοσπονδιακής διοίκησης, 

δημιουργώντας αμφιβολίες για τις προοπτικές της οικονομίας και στερώντας έσοδα από 

τα κρατικά ταμεία, αποτέλεσαν ίσως τους κρισιμότερους παράγοντες απομείωσης της 

αναπτυξιακής δυναμικής για τα παρελθόντα έτη. 

Πιέσεις στην οικονομία το 2013 ασκήθηκαν από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

παρά την (αργή αλλά σταθερή) αποκλιμάκωσή τους, αλλά και τα επίμονα υψηλά 

ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων· από τη μικρότερη του αναμενομένου αύξηση των 

αμερικανικών εξαγωγών, με την ενεργή ζήτηση στους βασικούς διεθνείς εμπορικούς 

εταίρους των ΗΠΑ να αντιμετωπίζει προκλήσεις· από την αργή ανάκαμψη του 

στεγαστικού τομέα και του τομέα των ακινήτων· από παροδικούς παράγοντες όπως τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα που δυσχέραιναν την οικονομική δραστηριότητα, κ.ο.κ. 
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Εν τούτοις, η οικονομία κατάφερε να ανταπεξέλθει το 2014 στις πιέσεις που 

προαναφέρθηκαν, κλείνοντας τη χρονιά με θετικό πρόσημο και μένοντας για ένα ακόμη 

έτος σε αναπτυξιακή τροχιά, εκπλήσσοντας μάλλον θετικά τους οικονομολόγους με την 

ανθεκτικότητα που επιδεικνύει και επιτρέποντας αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον. Η 

οικονομία συνέχισε να προσθέτει θέσεις εργασίας, έχοντας πια σχεδόν αντισταθμίσει τις 

θέσεις που ‘χάθηκαν’ κατά τη διάρκεια της κρίσης· ιδιωτική κατανάλωση και 

καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμειναν σε θετικό έδαφος, απορροφώντας όχι μόνο τις 

πιέσεις στο διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα αλλά και το ψυχολογικό πλήγμα του 

shutdown και του πολέμου χαρακωμάτων Δημοκρατικών-Ρεπουμπλικάνων στο 

Κογκρέσο· την παραγωγικότητα (πραγματικό παραγόμενο προϊόν ανά εργατοώρα) τις 

ενάρξεις κατασκευής κατοικιών (housing starts) να ανακάμπτουν σταδιακά κλπ. 

Έτσι, οι βάσεις για οικονομική ανάπτυξη ταχύτερη του 2% (περίπου) κατά μέσο 

όρο είχαν τεθεί, και η αμερικανική οικονομία κατάφερε να αντέξει στους κραδασμούς 

του 1ου τριμήνου του 2014 και να εξέλθει κερδισμένη, ενώ οι συνθήκες είναι πλέον 

ώριμες για ένα άλλο έτος σταθερής ανάπτυξης το 2015.  

Σύμφωνα μάλιστα με τους αναλυτές, η αμερικανική οικονομία θα είναι η πλέον 

κερδισμένη εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και αυτό έχει ήδη 

αποτυπωθεί στους δείκτες μεταποίησης. Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική 

οικονομία είναι η μοναδική από τις αναπτυγμένες που αναμένεται να σημειώσει 

υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με το 2014. 

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας του, αν και επιβραδύνθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους, εν μέρει λόγω 

συγκυριακών παραγόντων, όπως ο βαρύς χειμώνας, θα φθάσει το 2,7% του ΑΕΠ το 

2015, ποσοστό πάντως που είναι κατώτερο της πρόσφατης εκτίμησης του ΔΝΤ (3,1%). 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία του 

για την Κατάσταση του Εθνους αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση της οικονομίας, η 

οποία θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται. Η βελτίωση αυτή το 2014 συνέβαλε στη 

δημιουργία 3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, στη μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ και στο να σημειωθούν περισσότερα από 50 

ρεκόρ κλεισίματος των δεικτών στο χρηματιστήριο. 
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Η ανάπτυξη διαχέεται στον οικονομικό μηχανισμό, ενώ ενδέχεται υπό τις 

συνθήκες αυτές το τρέχον έτος να επιτύχει ρυθμό της τάξεως του 3%. Επί 11 συναπτούς 

μήνες διαδοχικά δημιουργούνται περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας και η 

συνεπακόλουθη πτώση της ανεργίας φέρει τον δείκτη στο 5,6%. Οπότε είναι απλώς 

ζήτημα χρόνου να επιταχυνθεί και η αύξηση των μισθών. Στο μεσοδιάστημα η 

καταναλωτική εμπιστοσύνη ενδεχομένως να ανέλθει περαιτέρω, εξαιτίας της κάμψης 

στις τιμές της βενζίνης. Το δολλάριο πιθανώς να εδραιώσει την ανανεωμένη θέση του ως 

το αδιαμφισβήτητο νόμισμα, που επιλέγεται για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα σε διεθνή 

κλίμακα. 

Η πρόοδος μπορεί να αποδοθεί σε δύο παράγοντες: στα τολμηρά μέτρα που 

έλαβαν η κυβέρνηση και η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ το 2008-2009, προκειμένου 

να αποτρέψουν μια πολυετή ύφεση, καθώς και στον εγγενή δυναμισμό και στην 

ασίγαστη επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, οι πολλά 

υποσχόμενες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου αναμένεται να ενισχύσουν τις εξαγωγές και 

την εσωτερική ζήτηση. 

Από την άλλη, βάσει στοιχείων της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του 

Κογκρέσου (Congressional Budget Office/ CBO) για τον προϋπολογισμό και τις 

προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας (Budget and Economic Outlook), το 

δημοσιονομικό έλλειμμα θα ξεπεράσει το 1 τρις δολ. μέχρι το 2025, σημειώνοντας 

εντυπωσιακή αύξηση από 467 δις δολ. (2,5% του ΑΕΠ) το 2016 στα 1,09 τρις δολ. (4,0% 

του ΑΕΠ) μέχρι το 2025. Κατά συνέπεια, το χρέος θα εκτιναχθεί κατά τη διάρκεια της 

επόμενης δεκαετίας, από τα 13 τρις δολ. σήμερα στα 16,6 τρις δολ. στο τέλος του 2020 

και 21,6 τρις δολ. μέχρι το τέλος του 2025. Σε όρους μεριδίου του ΑΕΠ, το χρέος θα 

παραμείνει μεν σταθερό στο 74% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 2020, αλλά στη συνέχεια 

προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5 μονάδες, φθάνοντας στο 79% περίπου του ΑΕΠ μέχρι το 

2025. Παρά τη μείωση των «διακριτικών δαπανών» (σε όρους μεριδίου του ΑΕΠ), η 

κοινωνική ασφάλιση, η υγειονομική περίθαλψη, και οι δαπάνες επιτοκίων θα αυξηθούν 

σημαντικά, ωθώντας τις κρατικές δαπάνες από 20,3% του ΑΕΠ το 2015 σε 22,3% μέχρι 

το 2025. Από την άλλη, τα έσοδα θα παραμείνουν σταθερά στο 18% περίπου του ΑΕΠ 

την επόμενη δεκαετία, φθάνοντας το 18,3% το 2025.  
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Σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί το φορολογικό, και μεταξύ 

άλλων το σύστημα υγείας και το χρηματοπιστωτικό, προκειμένου να μειωθεί η διαφορά 

μεταξύ των προβλεπόμενων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης του 

χρέους και των εσόδων, διαφορετικά οι ανωτέρω προβλέψεις θα μπορούσαν να είναι 

ακόμη χειρότερες.  
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