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Σύνοψη 
Συνέχιση της πορείας ανάκαμψης, με αργούς ρυθμούς και πολλές αβεβαιότητες. 
 
Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (Αυγούστου 2012) δείχνουν μια αναθέρμανση της 

οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 3ου τριμήνου του έτους, μετά από την 

επιβράδυνση που σημειώθηκε κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο (ρυθμοί ανάπτυξης 2% και 1,5% 

αντίστοιχα κατά τα τρίμηνα Α΄ και Β΄, σε αντίθεση με το εντυπωσιακό 4,1% στο 

κλείσιμο του 2011). 

Η εξέλιξη αυτή καθησύχασε, εν μέρει, τις ανησυχίες των οικονομολόγων ότι η 

αμερικανική οικονομία ίσως επιβραδυνθεί σε σημείο να εισέλθει σε νέα ύφεση, ωστόσο 

δεν αναμένεται εντυπωσιακή ανάκαμψη στο 2ο μισό του έτους, με τους ρυθμούς να μην 

ξεπερνούν το 2%. 

Οι βασικές αβεβαιότητες αφορούν: 

1. Τα σταθερά υψηλά επίπεδα ανεργίας (περίπου 12,5 εκατ. άνεργοι και ποσοστό λίγο 

πάνω από το 8%), παρά την αποκλιμάκωση που έχει καταγραφεί από τα ιστορικά 

επίπεδα-ρεκόρ του 2011 (10%) 

2. Τον τομέα ακινήτων και κατοικίας, γενεσιουργό αιτία της οικονομικής κρίσης του 

2009-2010, με τις τιμές των ακινήτων σε ελεύθερη πτώση κατά την τελευταία 3ετία 

τουλάχιστον 

3. Τον τομέα της ιδιωτικής κατανάλωσης, παραδοσιακά ατμομηχανή της αμερικανικής 

οικονομίας (συμμετοχή περίπου 70% στη σύνθεση του ΑΕΠ), που παρά την 

ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ‘υποφέρει’ από την 

ανεργία/υποαπασχόληση και τη συνεχιζόμενη αιμορραγία στην αγορά 

ακινήτων/κατοικίας. 

Επιπρόσθετα, κινδύνους για την απόδοση της οικονομίας εγκυμονούν: 

i. η γενική δημοσιονομική αβεβαιότητα, με το δανεισμό του δημοσίου να ‘χτυπάει’ το 

πλαφόν που έχει τεθεί από το Κογκρέσο (περίπου $16,4 τρις) προς τα τέλη του τρέχοντος 

έτους 

ii. οι περικοπές σε (αμυντικές όσο και μη) δαπάνες που έχουν αποφασιστεί και θα 

τεθούν σε ισχύ 1/1/2013, όσο και σειρά φοροαπαλλαγών που σύντομα εκπνέουν 

iii. η γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί κατά το προεκλογικό έτος 2012. 



iv. η εμμένουσα δημοσιονομική κρίση και οι ασθματικές επιδόσεις της οικονομίας της 

ΕΕ (και της Ευρωζώνης ειδικότερα), του μακράν μεγαλύτερου εμπορικού και κυρίως 

επενδυτικού εταίρου των ΗΠΑ (βλ. Ετήσια Έκθεση 2011 Γραφείου μας). 
 

Εν κατακλείδι, η αμερικανική οικονομία επιβεβαιώνει και το 2012, όπως και το 

προηγούμενο έτος, τις προβλέψεις που ήθελαν θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη αλλά 

χαρακτηριστικά αργούς ρυθμούς, καθώς παρά την πρόοδο σε επιμέρους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας, σειρά μακροοικονομικών δεικτών εξακολουθεί να 

λειτουργεί ως τροχοπέδη, ενώ διάφορες οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις επιτείνουν 

την αβεβαιότητα. 



Υποστηρικτικά Διαγράμματα (ενδεικτικά) 
 
Α. Πραγματικό ΑΕΠ 
(στοιχεία ετησιοποιημένα, παρακολούθηση ως προς προηγούμενο τρίμηνο, I/2008-II/2012) 
 

 

 
Β. Σύνθεση πραγματικού ΑΕΠ 
(συμβολή κατά τομέα, I/2008-II/2012) 
 

 



Γ. Απασχόληση 
(αρχές 2008 – μέσα 2012) 
 

 
 
 
Δ. Πωλήσεις (Λιανική) 
(1ο μισό 2012, μηνιαία εξέλιξη ως προς προηγούμενο μήνα, σύνθεση) 
 

 
 



Ε. Δείκτης Τιμών Κατοικιών Case Shiller (S&P) 
(Ιαν 2009-Απρ 2012, παναμερικανικά, μέσω των 10-City & 20-City Composite Index) 
 

 
 
 
ΣΤ΄. Πληθωρισμός 
(αρχές 2007-μέσα 2012, πληθωρισμός και δομικός πληθωρισμός, ποσοστιαία παρακολούθηση) 
 

 
 


