Μπορεί ο Τραμπ να αποτρέψει την
ύφεση;
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Ο αμερικανός πρόεδρος θέλει πάση θυσία να αποφύγει τη διαφαινόμενη ύφεση το 2020,
όταν θα διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των Αμερικανών. Θα τα καταφέρει μόνο εάν πετύχει
εμπορική συμφωνία με την Κίνα, εκτιμούν οικονομολόγοι.
Έναπερίπου χρόνο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2020 ο πρόεδρος Τραμπ υπόσχεται στους
Αμερικανούς ότι η οικονομία των ΗΠΑ δεν θα διολισθήσει σε ύφεση τον επόμενο χρόνο.
Ταυτόχρονα όμως πιέζει την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα FED να μειώσει το επιτόκιο
κατά μια ποσοστιαία μονάδα για να τονωθεί η ανάπτυξη.
Στομεταξύ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι μετά από 11 χρόνια σε αναπτυξιακή τροχιά η αμερικανική
οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση ακριβώς την περίοδο, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζητά
ανανέωση της λαϊκής εντολής. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ως προάγγελο συρρίκνωσης της
αμερικανικής οικονομίας, την αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων, όπου τα επιτόκια των
βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων υπερβαίνουν, παροδικά, εκείνα των
μακροπρόθεσμων.

Είναιπροφανές γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί. Όταν εκείνος θα πραγματοποεί την
προεκλογική του εκστρατεία με σύνθημα "Keep America Great" θα σταματήσει να επιδρά θετικά
στη χώρα το πακέτο τόνωσης της οικονομίας από την περίοδο της κρίσης 2008-2009 ύψους 4,5
τρισεκατομμυρίων. Θα ήταν ο πρώτος πρόεδρος μετά τον Τζίμι Κάρτερ που ζητά επανεκλογή σε
περιβάλλον οικονομικής ύφεσης.
Πιέσεις Τραμπ στη Fed για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων
Απότην πλευρά της η Fed έχει ήδη προχωρήσει φέτος σε μείωση του βασικού επιτοκίου, την
πρώτη εδώ και μια δεκαετία. Και τώρα οι χρηματαγορές αναμένουν μια ακόμα πιο γενναία μείωση
πριν το τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Μείωση, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ θα
δράσει αποτρεπτικά σε μια ξαφνική οικονομική ύφεση.
Οιπερισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι λόγω των ήδη χαμηλών επιτοκίων, περαιτέρω
μειώσεις δεν θα ενισχύσουν θεαματικά την οικονομία της χώρας. Επιπλέον η Fed επιδιώκει να
αποδείξει, με την αποφυγή νέων μειώσεων, ότι είναι ανεξάρτητη στις αποφάσεις της, ιδίως μετά
την σκληρή κριτική Τραμπ στον επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος αρνείται να εφαρμόσει
την πολιτική που θα επιθυμούσε ο αμερικανός πρόεδρος. Ας μην ξεχνάμε ότι σε τελική ανάλυση
αποστολή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της
ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου και όχι να διασφαλίσει την επανεκλογή του αμερικανού
προέδρου.
Τηνίδια στιγμή παραμένει ανοιχτό αν το πρόγραμμα τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας με
μειώσεις στη φορολογία επιχειρήσεων και επιτηδεύματος ύψους 1,5 δολαρίων, που αποφάσισε ο
πρόεδρος Τραμπ πριν δύο χρόνια, θα συνεχίσει να επιδρά και του χρόνου θετικά στην οικονομία
της χώρας ή αν, μετά την εκπνοή του, οδηγήσει σε απολύσεις και δραστική μείωση της
κατανάλωσης.
Εφικτή μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα;
Υπάρχουνόμως και οικονομολόγοι που θεωρούν ότι η ύφεση της αμερικανικής οικονομίας δεν θα
"σκάσει" κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2020. Εκτιμούν μάλιστα ότι με την
ανεργία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, τις μισθολογικές αυξήσεις και τη σημαντική αύξηση της
κατανάλωσης, πιθανή ύφεση θα εμφανιστεί στον ορίζονται πολύ αργότερα.
Κατάτην εκτίμηση του Σόουν Σνέιθ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Προβλέψεων (IEF)
στο Πανεπιστήμιο Κεντρικής Φλόριντας, ο πρόεδρος Τραμπ αντί να βρίσκεται σε διένεξη με την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη σκληρή γλώσσα κατά του Πεκίνου και να
αναζητήσει λύση στην εμπορική διένεξη με την Κίνα. Η μεγαλύτερη συμβολή του προέδρου Τραμπ
στην αποφυγή της ύφεσης θα ήταν η επίτευξη μιας συμφωνίας με την Κίνα, που θα διέλυε μια για
πάντα τα σύννεφα ενός πιθανού εμπορικού πολέμου, υπογραμμίζει στην DW ο αμερικανός
οικονομολόγος Σόουν Σνέιθ.
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