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Προβλέψεις για εξελίξεις στην οικονομία ΗΠΑ. 

 

Προβλέψεις Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. 

Το διακομματικού χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional 
Budget Office, δημοσίευσε 2/7 Έκθεση προοπτικών της α/οικονομίας “An Update to the 
Economic Outlook: 2020 to 2030”, εκθέτοντας τις οικονομικές εκτιμήσεις σε οποίες θα βασισθεί, 
προσεχώς, η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Η 10ετούς 
χρονικού ορίζοντα Έκθεση συνιστά επικαιροποίηση προηγούμενης Έκθεσης του CBO τον 
Μάϊο, βραχυπρόθεσμης περιόδου αναφοράς 2020 - 2021, με οποία έχει ομοιότητες ως προς 
τη συγκεκριμένη διετία ενώ η πρόβλεψη ανάπτυξης για το β’ εξάμηνο 2020 έχει αναθεωρηθεί 
προς το δυσμενέστερο. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γραφείου CBO, χωρίς μεταβολές στην ισχύουσα 
δημοσιονομική πολιτική, η οικονομία θα εμφανίσει ταχύτερη ανάπτυξη από το 3ο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται θα αυξηθεί σε ετήσια βάση 12,4% 
το 2ο εξάμηνο του 2020 (από πρόβλεψη 15,8% Μαΐου), με αναμενόμενη ανάκαμψη στο 
επίπεδο προ κορωνοϊού περί τα μέσα του 2022. Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται θα κορυφωθεί 
άνω του 14% το 3ο τρίμηνο του τρ. έ., ενώ ακολούθως θα βαίνει μειούμενο καθώς η παραγωγή 
θα αυξάνεται το 2ο εξάμηνο του 2020 και καθ 'όλη τη διάρκεια του 2021. Μετά από αυτήν την 
αρχικά ταχύτερη ανάκαμψη, η οικονομία εκτιμάται θα συνεχίσει θετική πορεία, αν και με πιο 
συγκρατημένο ρυθμό κατ’ αναλογία προς τον μέσο όρο αύξησης την τελευταία δεκαετία (περί 
το 2%). Έως το 2028, το πραγματικό ΑΕΠ θα ανέλθει στο μακροπρόθεσμο δυνητικό επίπεδο 
(μέγιστου παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας) και θα αυξάνεται τότε με ίδιο ρυθμό προς 
το δυνητικό ΑΕΠ. Το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει άνω του προ κορωνοϊού επιπέδου έως 
το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα επιτόκια ομοσπονδιακού δανεισμού θα παραμείνουν 
πολύ κάτω του μέσου όρου των τελευταίων δεκαετιών καθ' όλη τη δεκαετία. 

Ειδικότερα ως προς την ανεργία, το Γραφείο CBO εκτιμά ότι η κρίση πανδημίας προκάλεσε 
εξαιρετικά μεγάλη διατάραξη της αγοράς εργασίας, από οποία δεν αναμένεται να ανακάμψει 
προ παρέλευσης 10ετίας. Εκτιμάται ποσοστό ανεργίας 4,4% κατά το 4ο τρίμηνο του 2030, από 
7,6% στο τέλος του 2021 και 6,9% το 2022 αντίστοιχα (ενώ, βλ. σχ., το τρέχον επίπεδο, 
σύμφωνα με στοιχεία BLS είναι 11,1%, από χαμηλότερο τελευταίας 50ετίας 3,5% τον 
Φεβρουάριο). 

Υπογραμμίζεται στις εκτιμήσεις Έκθεσης CBO σειρά αστάθμητων παραγόντων, ενώ η εξέλιξη 
του ρυθμού ανάπτυξης συναρτάται με “ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας”, ιδίως ως λόγω 
“ελλιπούς γνώσης σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, την αποτελεσματικότητα της 
νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής, και την αντίδραση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών στις σημαντικές αυξήσεις στο δημόσιο έλλειμμα και χρέος”. 

Γενικές εκτιμήσεις. 

Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Trump περί γρήγορης ανάκαμψης της 
οικονομίας, μετά την ανακοίνωση των, καλύτερων του αναμενόμενου, στοιχείων ανεργίας 
Μαίου και Ιουνίου και των παρεμφερών σχολίων του Συμβούλου Α/Προέδρου για θέματα 
οικονομικής πολιτικής Larry Kudlow περί ισχυρών ενδείξεων ανάκαμψης σχήματος “V”, 



αναλυτές επισημαίνουν, αντίθετα, ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες ενισχύεται η άποψη, 
μακράν μιας γρήγορης ανάκαμψης, κρίσης της πανδημίας κορωνοϊού που δεν είναι προσωρινή 
αλλά μάλλον εξελίσσεται ήδη σε αυτοανακυκλούμενη ύφεση. 

Επισημαίνεται ότι, χωρίς ενιαία ομοσπονδιακή στρατηγική, πολλοί Κυβερνήτες έσπευσαν να 
επανεκκινήσουν τις οικονομίες των Πολιτειών προτού θέσουν υπό έλεγχο τον κορωνοϊό και, 
καθώς Πολιτείες όπως οι Florida, California, Texas και Arizona καταγράφουν καθημερινά νέες 
κορυφώσεις κρουσμάτων, σύμφωνα με την Goldman Sachs άνω του 70% της χώρας διέκοψε 
ή ανέστρεψε τα σχέδια επανεκκίνησης. Ήδη, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές διαφαίνεται ότι η 
ανάκαμψη της οικονομίας εξαρτάται από διαδοχικές παύσεις και επανεκκινήσεις (stop-and-go 
recovery), λόγω ανεπιτυχούς αντιμετώπισης της πανδημίας. Λαμβανομένης υπόψη, όπως 
προαναφέρθηκε παραπάνω, της εκτίμησης του Γραφείου CBO ότι η οικονομία θα είναι 
μικρότερη έως τα μέσα του 2022 από ό,τι ήταν στο τέλος του 2019, αξιωματούχοι της Fed 
επίσης εξέφρασαν ανησυχίες ότι η ύφεση μπορεί να είναι μεγαλύτερη προς το τέλος του 
τρέχοντος έτους αν εξακολουθήσει η ανεξέλεγκτη αύξηση κρουσμάτων. 

Σημειώνεται εξάλλου ότι μπορεί να επαναληφθούν απώλειες θέσεων εργασίας τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο, καθώς πολλές μικρές επιχειρήσεις εξαντλούν τα κεφάλαια που έλαβαν μέσω 
των προγραμμάτων στήριξης ενώ αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν σχέδια 
αναδιαρθρώσεων, ενόψει παρατεταμένης περιόδου οικονομικής δυσπραγιας και ανάκαμψης 
της οικονομίας. Ενδεικτικά παραδείγματα εταιρικών αναδιαρθρώσεων που ανακοινώθηκαν 
τελευταίως είναι: η United Airlines απολύει 1/3 των 95,000 εργαζομένων της, η Brooks 
Brothers, αλυσίδα που λειτουργεί από το 1818 στην λιανική αγορά έτοιμου ενδύματος υπέβαλε 
αίτηση πτώχευσης, η Bed Bath and Beyond κλείνει 200 καταστήματα, η Wells Fargo, η τέταρτη 
μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, επεξεργάζεται σχέδια περικοπών “δεκάδων χιλιάδων” θέσεων 
εργασίας ως το τέλος του τρ.έ., η Harley-Davidson απολύει 700 εργαζόμενους, το ίδιο και η 
Levi Strauss κ.ά. Ενώ, εξάλλου, οι θέσεις εργασίας που προστέθηκαν στην οικονομία τους 
μήνες Μάϊο και Ιούνιο συνιστούν 1/3 μόνο αυτών που απωλέσθηκαν μέχρι στιγμής κατά την 
κρίση. 

Η οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να αναδιαμορφώνεται. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν, 
απαρχής της κρίσης, να είναι συντηρητικές, μεταβάλοντας τις λειτουργίες και το μέγεθός τους 
ως προς το χειρότερο σενάριο της οικονομίας που δεν ανακάμπτει σύμφωνα με τις πιο 
αισιόδοξες προβλέψεις. 

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση επί των προβλέψεων Γραφείου CBO βλ. σχετική πληροφόρηση 
σε ιστοσελίδα https://www.cbo.gov/system/files/2020-07/56442-CBO-update-economic-
outlook.pdf. 
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