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Εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας ΗΠΑ κατά το 2019.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Fed, 19 Ιουνίου 2019 (βλ.1), εγείρονται
ορισμένες ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας ΗΠΑ (λόγω σχετικής
επιβράδυνσης, καθώς ο ρυθμός επενδύσεων μειώνεται, η αβεβαιότητα ενισχύεται και
η οικονομία αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό), ώστε, ενδεχομένως και αναλόγως
μελλοντικών εξελίξεων, δεν αποκλείεται να αποφασισθεί κατάλληλη δράση εντός του
2019, δηλαδή μείωση επιτοκίων. Υπογραμμίζεται ότι τροποποιείται πλέον σημαντικά
η προηγούμενη αξιολόγηση της Fed, Μαΐου 2019, όταν η οικονομία είχε
χαρακτηρισθεί "σταθερή". Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Fed κ. Powell αναφέρθηκε,
κατά σχετική συνέντευξη τύπου, σε ανησυχίες της επιχειρηματικής κοινότητας περί
αύξησης κινδύνων, ως προς τις τρέχουσες εμπορικές εξελίξεις (δηλαδή ως προς τον
εμπορικό πόλεμο και τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα) και την επιβράδυνση του
ρυθμού παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Η Διοίκηση της Fed φέρεται
προβληματισμένη λόγω αφενός της γενικής εκτίμησης ικανοποιητικής τρέχουσας
κατάστασης της οικονομίας, χωρίς να απαιτείται στήριξη μέσω παρεμβάσεων της Fed,
ενώ, αφετέρου, τελευταίως αυξάνονται οι αρνητικές ενδείξεις, ιδίως βάσει νεότερων
δεδομένων περί φθίνοντα ρυθμού βιομηχανικής παραγωγής, ενδεχόμενης κάμψης
της οικονομίας εντός του έτους. Εν προκειμένω, η Fed φαίνεται αναμένει προσεχείς
περαιτέρω εξελίξεις ώστε να διαφανούν καλύτερα οι τάσεις που μπορεί να
επιβάλλουν τυχόν ανάληψη δράσης.

Παρά το ότι η Wall Street αλλά και ο Πρόεδρος Trump θα εκλάμβαναν μια μείωση
επιτοκίων ως θετική εξέλιξη, μάλιστα επιθυμητή (όπως συχνά διατείνεται δημοσίως ο
Αμερικανός Πρόεδρος), μερίδα αναλυτών θεωρούν ότι οι ανησυχίες της Fed είναι
πρόωρες, εκτιμώντας ότι η οικονομία ΗΠΑ στηρίζεται επαρκώς από την ιδιωτική
κατανάλωση, καθώς και ότι το βεβαρημένο, τελευταίως, επιχειρηματικό κλίμα μπορεί
να ανακάμψει γρήγορα, ιδίως αν υποχωρήσουν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ
και Κίνας.

Ωστόσο, η πλειοψηφία αναλυτών συγκλίνουν σε πρόβλεψη επιβράδυνσης της
οικονομίας κατά το 2019. Σημειώνεται ότι παρά την ικανοποιητική ανάπτυξη της
οικονομίας το α’ τρίμηνο 2019, κατά 3,1%, δέον ληφθεί υπόψη σχετική στρέβλωση
των δεδομένων λόγω αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας (ιδίως των
εισαγωγών) και συσσώρευσης εταιρικών αποθεμάτων λόγω κλιμάκωσης του εν
εξελίξει εμπορικού πολέμου με την Κίνα (βλ.2). Όσον αφορά στο β’ τρίμηνο τρ.έ., με
νέες προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης περί το 2% μόνο, επίσης εκτιμάται παρεμφερής
στρέβλωση καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν τους εξαγγελθέντες
νέους δασμούς, από τέλη Ιουνίου 2019, σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας
$ 300 δισ.

1 Βλ. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20190619a1.pdf.
2 Υπενθυμίζεται η επιβολή δασμών σε εισαγωγές αξίας $ 200 δισ. από 10.5.2019.



Αν και η γενική οικονομική συγκυρία δεν φαίνεται να συνάδει με δυσοίωνες
προβλέψεις, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών επιδόσεων κατά το
προηγούμενο έτος, ωστόσο, το ενδεχόμενο μιας επικείμενης κάμψης της οικονομίας
φαίνεται να ενισχύεται λόγω σειράς σχετικών ενδείξεων, επί το αρνητικότερο,
αναγνωρίζοντας τις δυνητικές επιπτώσεις ορατών κινδύνων όπως των δασμών, ιδίως,
στις εισαγωγές από την Κίνα (φόρων σε τελική ανάλυση, αποτέλεσμα οποίων είναι η
επιβάρυνση της οικονομίας), τις επιπτώσεις από αποφάσεις της Fed για την εξέλιξη
των επιτοκίων προς σταθεροποίηση της οικονομίας, ή και προβλήματα έγκρισης του
προϋπολογισμού (έως 30 Σεπτεμβρίου τρ. έ.) και του επιτρεπόμενου άνω ορίου του
ήδη υπέρογκου δημόσιου χρέους.

Θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ο Πρόεδρος Trump θα πρέπει να λάβει σημαντικές
αποφάσεις για το εμπόριο και τον προϋπολογισμό τους προσεχείς μήνες, καθώς
διαφαίνονται ανησυχητικές ενδείξεις κόπωσης της οικονομίας, με αυξανόμενη πίεση
επαναπροσδιορισμού των παραμέτρων οικονομικής πολιτικής υπό τον φόβο μιας μη
αποδεκτής κάμψης της οικονομίας κατά το δεύτερο ήμισυ του 2019 ή το 2020.
Σημειώνεται ότι γίνεται ήδη λόγος περί αποδεκτής ή μη προσγείωσης της οικονομίας,
με ανεκτό ρυθμό ανάπτυξης για το 2019 περί το 2%, ως soft landing, ήδη άνω του
μέσου όρου των ετών Κυβέρνησης Obama, αλλά μη ανεκτού πχ. 1,5%, ιδίως για
πολιτική διαχείριση ενόψει εκλογών 2020 (ενώ, σύμφωνα με γενικές προβλέψεις
Μαΐου 2019 από πλειοψηφία αναλυτών, το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται θα αυξηθεί στο
σύνολο του 2019 με ρυθμό 2,3%).

Ως προς το εμπόριο, η ακολουθούμενη εμπορική πολιτική της Κυβέρνησης ΗΠΑ υπό
τον Πρόεδρο Trump διαμόρφωσε συγκρουσιακά μέτωπα με τους σημαντικότερους
εμπορικούς εταίρους ΗΠΑ και κλίμα ανησυχίας στην επιχειρηματική κοινότητα,
προκαλώντας σχετική κάμψη επενδύσεων, καθόσον το νέο δεδομένο, ως
προαναφέρθηκε, μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής ανακλά εκτιμήσεις
ενδεχόμενης μείωσης της ζήτησης και ανησυχίες ότι η συγκρουσιακή προσέγγιση του
Προέδρου Trump οδηγεί τις επιχειρήσεις, εγχώριες ή ξένες, να συγκρατήσουν τις
προβλέψεις δαπανών τους. Πλέον θεωρείται απαραίτητη η αποκλιμάκωση, σύντομα,
των τρεχουσών εμπορικών εντάσεων ώστε να διαμορφωθούν αντίστοιχες θετικές
τάσεις τόνωσης της οικονομίας οδεύοντας προς το 2020.

Ως προς τον προϋπολογισμό, οι συνομιλίες μεταξύ Λευκού Οίκου και αξιωματούχων
του Κογκρέσου σχετικά με τον προϋπολογισμό και το άνω όριο του δημόσιου χρέους
φαίνεται έχουν περιέλθει σε σχετικό αδιέξοδο, προκαλώντας νέες ανησυχίες περί νέας
διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (federal government
shutdown) τον ερχόμενο Οκτώβριο (βλ.3). Οι νομοθετικές εργασίες είναι εντατικές για
διαμόρφωση κατάλληλης συμφωνίας προϋπολογισμού προς αποτροπή μιας
διακοπής κυβερνητικής χρηματοδότησης το φθινόπωρο 2019, κατά το δυνατόν
αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου ομοσπονδιακού χρέους και εκτόνωση των πιέσεων
σημαντικών περικοπών των δημόσιων δαπανών. Υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιες
προσπάθειες στις αρχές του 2019 κατέληξαν στην πιο μακροχρόνια διακοπή
λειτουργίας της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, η διαφαινόμενη αντίστοιχη συγκυρία
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην οικονομία.

3 Σε περίπτωση που το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τον προταθέντα, από τον Πρόεδρο Trump,
προϋπολογισμό φορολογικού έτους 1.10.2019-2020, με προθεσμία τις 30 Σεπτεμβρίου τρ.έ.


