
Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε κατά 0,7% λόγω μειωμένων δαπανών των νοικοκυριών, η ανεργία 

έπεσε στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 4,5%. Ο προϋπολογισμός για το νέο δημοσιονομικό έτος 

προβλέπει δραστικές μειώσεις σε υγεια και κοινωνική πρόνοια, όπως επίσης και μείωση της φορολογίας 

στον επιχειρηματικό τομέα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναμένεται να μειώσει τον ισολογισμό της και να 

διεξάγει τις δύο εναπομείναντες αυξήσεις επιτοκίων, όπως είχαν προγραμματιστεί. 

 

Ρυθμός Ανάπτυξης 

Ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2017 κατά 0,7%, λόγω μειωμένης 

κατανάλωσης από τα νοικοκυριά, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρόλο που οι 

επενδύσεις στον επιχειρηματικό και αστικό τομέα αυξήθηκαν σημαντικά. Επενδύσεις στον τομέα του 

σχιστολιθικού φυσικού αερίου απέδωσαν πολύ θετικά, καθώς οι σταθεροποιημένες τιμές πετρελαίου 

πυροδότησαν επιπλέον δραστηριότητα. Προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης του β’ τριμήνου εκτιμούν την 

επαναφορά του στο 2,7%. 

Η μειωμένη ζήτηση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι φανερή από την πτώση των πωλήσεων 

κατά 1,2% για το μήνα Μάρτιο. Ως συνέπεια, η παραγωγή για το ίδιο χρονικό διάστημα έπεσε κατά 0,4%. 

Συνολικά, η βιομηχανική παραγωγή του α’ τριμήνου 2017 αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 1,5%. Οι 

παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,7% και οι παραγγελίες κύριων 

κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες εκπροσωπούν τις μελλοντικές επιχειρηματικές επενδύσεις, αυξήθηκαν 

το Μάρτιο κατά 0,2%. 

Απασχόληση 

Η ανεργία το Μάρτιο ανήλθε σε 4,5%, ένα ιστορικά χαμηλό ποσοστό που δεν έχει καταγραφεί από τον 

Αύγουστο του 2007. Ωστόσο, δεδομένου ότι η οικονομία πλησιάζει την πλήρη απασχόληση, οι νέες θέσεις 

εργασίας είναι κατά 38.000 λιγότερες από τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν πέρυσι την ίδια 

περίοδο (βραδύτερος ρυθμός μείωσης της ανεργίας). Ο δείκτης κόστους εργασίας, ο οποίος 

συμπεριλαμβάνει μισθούς και επιδόματα, αυξήθηκε κατά 0,8% στο α’ τρίμηνο του 2017, αντιστοιχώντας 

σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,4%. Αν και ο κατώτατος μισθός ανέβηκε πιθανότητα λόγω 

σχετικής νομοθεσίας σε μερικές πολιτείες και πόλεις, οι μισθοί αναμένονται να μειωθούν λόγω της τάσης 

προς πλήρη απασχόληση. 

Προϋπολογισμός 2018 

Η κυβέρνηση Trump κατάρτισε το πρώτο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 με σημαντικές περικοπές 

στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Πρόκειται να μειωθούν οι φόροι στις επιχειρήσεις, 

γύρω στο 15%, ενώ ο επαναπατρισμός των κερδών του εξωτερικού θα πραγματοποιείται με συντελεστή 

της τάξεως του 10%, φόρος που θα καταβάλλεται μόνο μία φορά. Αυξημένοι εμφανίζονται οι 

προϋπολογισμοί για την άμυνα και την προστασία συνόρων, ενώ η χρηματοδότηση έργων υποδομής 

ανέρχεται στα 200 δις δολάρια. 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα 

Τα πρακτικά της πρόσφατης συνάντησης της Federal Open Market Committee (FOMC) επιβεβαιώνουν 

φήμες σχετικά με τη συρρίκνωση του οικονομικού ισολογισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μέχρι το 

τέλος του έτους. Επίσημη ανακοίνωση με συγκεκριμένες μειώσεις δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη. Αναλυτές 

εκτιμούν ότι κατά τη συνεδρίαση του Μαΐου δεν θα αποφασισθεί μείωση των επιτοκίων, παρόλο που έχουν 

προγραμματισθεί ακόμη δύο αυξήσεις για το τρέχον έτος. 
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