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“State of American Business 2023”: Απόψεις Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ για τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ΗΠΑ. 
 

Έλαβε χώρα, 12.1.2023, η ετήσια εκδήλωση “State of American Business 2023” του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου ΗΠΑ / US Chamber of Commerce, στο πλαίσιο της οποίας εγκαινιάστηκε η 

εφεξής λειτουργία του Κέντρου “State of American Business Data Center”, για καταγραφή και 

παρακολούθηση 12 βασικών οικονομικών δεικτών μέσω των οποίων παρουσιάζονται οι 

οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι α/ επιχειρήσεις, με σκοπό την ανάδειξη 

ζητημάτων προς αντιμετώπιση από τη Διοίκηση Biden. 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη σχετική έρευνα του Επιμελητηρίου ΗΠΑ 

για το έτος 2022, οι α/ επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σειρά οικονομικών προκλήσεων, όπως, 

κυρίως, το ενδεχόμενο οικονομικής ύφεσης, έλλειψη εργατικού δυναμικού, υπέρμετρες 

ρυθμιστικές παρεμβάσεις από πλευράς α/ Διοίκησης, και γεωπολιτική αστάθεια, ενώ, 

παράλληλα, δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου ως προς τις 

κυβερνητικές πολιτικές για επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων. Γενικώς, η α/ οικονομία 

χαρακτηρίζεται ευάλωτη κατά την τρέχουσα συγκυρία. 

 

Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω, η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Επιμελητηρίου S. Clark 

επεσήμανε ότι οι α/ επιχειρήσεις είναι οικονομικά σθεναρές και θα εξακολουθήσουν να 

στηρίζουν την ανάπτυξη της χώρας, ενώ υπογράμμισε την καίριας σημασίας συνεισφορά του 

ιδιωτικού τομέα μέσω της καινοτομίας, αλλά και τη σημασία εφαρμογής κατάλληλων 

κυβερνητικών πολιτικών, για τη διασφάλιση προοπτικών ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Από την ανάλυση των 12 οικονομικών δεικτών συγκρατούνται τα εξής βασικά στοιχεία: 

 

- Έλλειψη εργατικού δυναμικού: Συνεπεία της πανδημίας και των αλλαγών που επέφερε στην 

αγορά εργασίας, επί του παρόντος υπάρχουν 10,5 εκ. κενές θέσεις εργασίας και περίπου 6 

εκ. άνεργοι, ενώ ο δείκτης έλλειψης εργατικού δυναμικού έχει διαμορφωθεί σε 0,73 (73 

διαθέσιμοι εργαζόμενοι για κάθε 100 θέσεις εργασίας, με ιστορικό χαμηλό 0,63 τον Μάρτιο 

2022). Προτείνονται λύσεις όπως η αύξηση της νόμιμης μετανάστευσης, η βελτίωση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας, η παροχή κινήτρων για εργασία, και η αύξηση 

της εκπαίδευσης εργαζομένων για καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

 

- Αγορά IPOs / Initial Public Offerings: Καθώς ο δείκτης είναι ιδιαίτερα ενδεικτικός της τάσης 

άντλησης κεφαλαίων, απαραίτητων για την ανάπτυξη και δυναμική της οικονομίας, κατά το 

2022 ο αριθμός α/ επιχειρήσεων που εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο ήταν χαμηλότερος του 

εθνικού ετήσιου μέσου όρου, λόγω υψηλής φορολογίας και των παραμέτρων της τρέχουσας 

οικονομικής συγκυρίας. Κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν να προχωρήσουν σε 

IPO, ενώ οι ΜΜΕπιχ. αντλούν κεφάλαια κυρίως από την χρηματοπιστωτική αγορά μέσω 

δανεισμού. Προτείνεται η διαμόρφωση κυβερνητικών πολιτικών παροχής κινήτρων στις 



επιχειρήσεις για ανάπτυξη, καθώς είναι ήδη δυσχερής η πρόσβαση σε χρηματοδότηση λόγω 

της συσταλτικής νομισματικής πολιτικής της FED. 

 

- Ιδιωτική κατανάλωση: Χάρη στις πανδημικές αποταμιεύσεις, η ιδιωτική κατανάλωση 

εμφάνισε θετική αυξητική πορεία 8,2% κατά το 2022, παρά τον ιστορικά υψηλό πληθωρισμό. 

Ωστόσο, επισημαίνεται, η τάση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί αν ο ρυθμός αύξησης τιμών 

παραμείνει υψηλός, θέμα σχετικής ανησυχίας για το 2023. 

 

- Εφοδιαστικές αλυσίδες: Η λειτουργία τους, κρίσιμη για τις συνθήκες του διεθνούς 

ανταγωνισμού και της πρόσβασης στους καταναλωτές, αποκαταστάθηκε σταδιακά εντός του 

2022, όπως καταγράφεται μέσω σχετικού δείκτη πίεσης στο σύστημα των εφοδιαστικών 

αλυσίδων (που παρακολουθείται από τη FED Νέας Υόρκης), ωστόσο υπάρχουν περιθώρια 

περαιτέρω βελτίωσης. Υπογραμμίζεται η σημασία της ομαλής λειτουργίας του συστήματος 

για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. 

 

- Κόστος ενέργειας: Μετά την πτώση τιμών στη διάρκεια της πανδημίας, οι δείκτες τιμών 

ενέργειας κορυφώθηκαν εν συνεχεία με την ανάκαμψη της οικονομίας, και λόγω του πολέμου 

στην Ουκρανία, ενώ από τα μέσα του 2022 αποκλιμακώνονται σταδιακά. Τονίζεται η σημασία 

της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και της ενεργειακής αυτονομίας των ΗΠΑ, όπως και ότι 

η α/κυβέρνηση πρέπει να διαμορφώσει συνθήκες σταθερότητας που θα ευνοήσουν τις 

μακροπρόθεσμες ενεργειακές επενδύσεις. 

 

- Καινοτομία: Λαμβανομένης υπόψη της τεράστιας σημασίας της καινοτομίας για την 

ανάπτυξη, η συνεχής ανοδική πορεία των αιτημάτων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών κατά τα 

τελευταία έτη, με εξαίρεση τη μικρή μείωση λόγω πανδημίας κατά το 2020, δείχνει ότι οι ΗΠΑ 

διατηρούν ηγετικό ρόλο στον τομέα της καινοτομίας. Ωστόσο, επισημαίνεται, η πλειοψηφία 

των εν λόγω αιτημάτων παγκοσμίως προέρχεται πλέον από την Κίνα (65,4%), ενώ οι ΗΠΑ 

και η Ιαπωνία ακολουθούν με σημαντικά μικρότερα ποσοστά (15,4% και 13,7% αντίστοιχα). 

Παράλληλα, όμως, σύμφωνα με την έρευνα “International IP Index” του Επιμελητηρίου ΗΠΑ 

σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 55 χώρες, οι ΗΠΑ 

κατατάσσονται στην πρώτη θέση βάσει 50 κριτηρίων (επίδοση 95,48 στα 100), με σημαντική 

διαφορά από πολλές άλλες χώρες (διεθνής μέσος όρος κάτω του 60), γεγονός που δείχνει 

την ανάγκη βελτίωσης του σχετικού κλίματος διεθνώς για βελτίωση των συνθηκών 

ανταγωνισμού. Συναφώς, ως προς την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, θετικός είναι 

επίσης, τα τελευταία έτη, ο ρυθμός ίδρυσης νέων εταιρειών. Από συνολικά 3,5 εκ. αιτήσεις 

ίδρυσης νέων επιχειρήσεων το 2019, κατεγράφη σημαντική αύξηση αιτήσεων τόσο το 2020 

όσο και το 2021, με σημαντική κορύφωση τάξης 5,4 εκ. το 2021. 

 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. “The State of American Business Data Center”, 

https://www.uschamber.com/economy/the-state-of-american-business-data-center. 

https://www.uschamber.com/economy/the-state-of-american-business-data-center

