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Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ για το 2018 

Η Επιτροπή FOMC της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της 

για τις επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας το 2018, εκτιμώντας ότι θα επιτευχθεί υψηλότερος 

ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 2,5%, έναντι του 2,1% που ανέφεραν οι αρχικές εκτιμήσεις της FED.  

Σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνάντησης της εν λόγω Επιτροπής (12-13/12/2017), που 

δημοσιεύθηκαν προ ημερών (3/1/2018), η πλειοψηφία των μελών της προβλέπει ότι οι επιδόσεις της 

αμερικανικής οικονομίας θα είναι βελτιωμένες λόγω της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το νέο φορολογικό θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από τα δύο νομοθετικά 

σώματα (Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων) λίγες μέρες πριν τα τέλη του έτους, προβλέπει 

μειωμένους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές (από 35% σε 21%) καθώς και αλλαγές στη 

φορολογική κλίμακα για τη φορολογία εισοδήματος. Η FED εκτιμά ότι οι μειωμένοι φορολογικοί 

συντελεστές πρόκειται να δώσουν ώθηση στην κατανάλωση και στις δαπάνες των επιχειρήσεων.  

Μεταξύ των συντελεστών που οδήγησαν σε πιο αισιόδοξες προβλέψεις ήταν ο περιορισμός της ανεργίας 

στο επίπεδο του 4,1%, καθώς και οι βελτιωμένες επιδόσεις της βιομηχανίας, αλλά και της παγκόσμιας 

οικονομίας γενικότερα. Συναφώς, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Institute for Supply Management, 

ο δείκτης μέτρησης των δραστηριοτήτων των μονάδων παραγωγής το Δεκέμβριο ανήλθε στο 59,7, με τις 

νέες παραγγελίες να έχουν εκτιναχθεί στο υψηλότερο έως τώρα επίπεδο από το 2004. Σύμφωνα με το 

αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, οι δαπάνες του κατασκευαστικού τομέα το Νοέμβριο, αυξημένες κατά 

0,8%, ανήλθαν σε $1,26 τρις. 

Αν και τα στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική ανάκαμψη στις κατασκευές και στις βιομηχανίες 

εξοπλισμού/εξαρτημάτων, από την άλλη πλευρά οι βιομηχανίες τροφίμων/ποτών/τσιγάρων διατηρούν 

πιο επιφυλακτική στάση για το 2018, λαμβάνοντας υπόψη κάποια επίμονα σημάδια κλυδωνισμών. 

Αντίστοιχα, τα μέλη της Επιτροπής διατήρησαν ορισμένες επιφυλάξεις ως προς το μέγεθος της ώθησης 

που θα προσφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση στην οικονομία, εκφράζοντας κυρίως τις επιφυλάξεις 

τους ως προς την επίδραση στην απασχόληση.  

Σχετικά επιφυλακτικές ήταν οι προβλέψεις της FED για τον πληθωρισμό. Υπενθυμίζεται ότι, 

επανειλημμένως, τα τελευταία έτη δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της FED για πληθωρισμό της τάξης του 

2%. Αν και η πλειοψηφία της Επιτροπής θεωρεί εφικτή την επίτευξη του εν λόγω στόχου μεσοπρόθεσμα, 

ενθαρρύνοντας ως στόχο ακόμη υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού, δυο από τα μέλη της υποστήριξαν 

ότι ο στόχος πρέπει να παραμείνει ίδιος (να μην αυξηθεί), έως ότου διαφανούν τα πρώτα σημάδια 

προόδου.  

Ως προς τις ανησυχίες των αναλυτών σχετικά με την καμπύλη επιτοκίων/απόδοσης, η FED ήταν 

καθησυχαστική, επισημαίνοντας ότι αν και η αντεστραμμένη/αρνητική καμπύλη συχνά αποτελεί σημάδι 

ύφεσης, εν προκειμένω η όλο και πιο επίπεδη καμπύλη (flat yield curve) οφείλεται σε άλλους παράγοντες 

λιγότερο προφανείς και σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα αυτή η τάση δεν είναι ασυνήθιστη. 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή FOMC (Federal Open Market Committee) αποτελεί το στρατηγικό βραχίονα 

σχεδιασμού της νομισματικής πολιτική των ΗΠΑ, ενώ στην ίδια συνάντηση αποφασίστηκε και η αύξηση 

του επιτοκίου στο 1,5%.  

 


