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Οικονομική Έκθεση Προέδρου ΗΠΑ και Έκθεση Συμβουλίου Οικονομικών
Αναλυτών.

Ανακοινώθηκε, 19 Μαρτίου τρ.έ., η ετήσια Οικονομική Έκθεση του Προέδρου ΗΠΑ
(2019 Economic Report of the President), μαζί με την Έκθεση του Συμβουλίου
Οικονομικών Αναλυτών του Γραφείου Προέδρου (Annual Report of the CEA / Council
of Economic Advisers), με σκοπό την παροχή στο Κογκρέσο “έγκυρων πληροφοριών
για τις εξελίξεις και τάσεις στην οικονομία των ΗΠΑ” για το προηγούμενο έτος και για
τα έτη που ακολουθούν, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νόμου
“Employment Act of 1946”, περί επίτευξης βέλτιστων επιδόσεων ως προς την
απασχόληση, την παραγωγή και την αγοραστική δύναμη στην αμερικανική οικονομία.
Άλλως, η εν λόγω Έκθεση παρουσιάζει το πρόγραμμα της Κυβέρνησης Trump για
επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, η οικονομία ΗΠΑ παρουσίασε επιδόσεις (βλ.1)
πέραν των επίσημων εκτιμήσεων (του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου,
CBO / Congressional Budget Office), για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με αύξηση του
πραγματικού ΑΕΠ τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018 κατά 3,2%, μείωση της ανεργίας
από 4,1% σε 3,7% και δημιουργία, μηνιαίως, περί τις 223.000 νέες θέσεις εργασίας.
Αυξητικές τάσεις κατεγράφησαν επίσης ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας
(από 1%, σε 2% το 2018) και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες μη-χρηματοπιστωτικών
επιχειρήσεων (αύξηση 13,9%). Επιπλέον, το προϊόν της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας ανήλθε κατά το 3ο τρίμηνο 2018 σε $ 250 δισ., 1,3% άνω της τάσης
της περιόδου 2009:γ’τριμ. - 2016:δ’τριμ., ενώ η θετική αυτή απόκλιση οφείλεται στη
σημαντική αύξηση των πραγματικών ιδιωτικών επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία (10,6% άνω της τάσης, έως 2018:γ’τριμ.). Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του
2018, αναφέρεται επίσης αύξηση της συμβολής των πραγματικών ιδιωτικών
μη-οικιστικών επενδύσεων στο ΑΕΠ, όπως και των συνολικών επενδύσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδο δεύτερο τη τάξει από το 2001.

Στα δέκα κεφάλαια της Έκθεσης, εκτίθενται στοιχεία με οποία υποστηρίζεται η
διασύνδεση των θετικών αποκλίσεων (από τις χαμηλότερες τάσεις προηγούμενων
περιόδων) με συγκεκριμένα μέτρα της Κυβέρνησης Trump για βέλτιστες επιδόσεις
στην αγορά εργασίας, στην παραγωγή και στην αγοραστική δύναμη οικονομίας ΗΠΑ.
Κεντρικό θέμα, ως προς την επίτευξη των στόχων οικονομικής πολιτικής,
προβάλλεται η προσπάθεια μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων σε σειρά πεδίων, όπως
φορολογίας, κανονιστικού πλαισίου, αγοράς εργασίας, υγειονομικής περίθαλψης,
χρηματοπιστωτικού συστήματος και αγοράς ενέργειας, για διαμόρφωση βέλτιστων

1 Για συνολικά ετήσια στοιχεία οικονομίας ΗΠΑ 2018, αλλά προκαταρκτικά, του Γραφείου
Οικονομικής Ανάλυσης (BEA / Bureau of Economic Analysis) Υπουργείου Εμπορίου σε
άλλο σχετικό έγγραφό μας.



συνθηκών ελεύθερης αγοράς και απρόσκοπτης λειτουργίας ανταγωνιστικών
μηχανισμών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές πλαίσιο.

Κεφάλαιο 1: "Επιπτώσεις του Νόμου Φορολογικών Περικοπών και Απασχόλησης".
Μειώνοντας το κόστος κεφαλαίου, ο νόμος TCJA / Tax Cuts and Jobs Act (βλ.2)
ώθησε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τους (ετήσια αύξηση
16% στις πραγματικές μη-οικιστικές πάγιες επενδύσεις, έως το 3ο τρίμηνο 2018),
καθώς και τις εργασιακές αποζημιώσεις και προσλήψεις. Επίσης, οι παρεχόμενες
φορολογικές ελαφρύνσεις οδήγησαν στον αναπροσανατολισμό αμερικανικών
επενδύσεων προς την εγχώρια αγορά, με μείωση των άμεσων επενδύσεων ΗΠΑ στο
εξωτερικό κατά $148 δισ., καθώς και μείωση της συνολικής επενδυτικής θέσης των
ΗΠΑ σε οκτώ συγκεκριμένους φορολογικούς παραδείσους κατά $ 200 δισ.

Κεφάλαιο 2: "Μείωση Βαρών Κανονιστικού Κόστους". Παρουσιάζονται οι σημαντικές
προσπάθειες της Κυβέρνησης Trump για μείωση κανονιστικών ρυθμίσεων
(deregulation) και, συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής ανώτατων ορίων κανονιστικού
κόστους των ομοσπονδιακών αρχών (Εκτελεστική Εντολή 13771, βλ.3). Σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία, η εφαρμοζόμενη στρατηγική μείωσης του ομοσπονδιακού
κανονιστικού κόστους ανέτρεψε την μακρόχρονη τάση αύξησης του εν λόγω κόστους
σε ομοσπονδιακό επίπεδο (κατά περίπου $ 8 δισ. ετησίως), εξοικονομώντας ετήσιες
κανονιστικές δαπάνες ύψους $ 0,6 δισ. και $ 1,4 δισ. κατά το 2017 και το 2018
αντίστοιχα.

Κεφάλαιο 3: "Μεγέθυνση Ευκαιριών Απασχόλησης για κάθε Αμερικανό".
Παρουσιάζονται οι σημαντικές επιπτώσεις της μεγέθυνσης της οικονομίας στην αγορά
εργασίας, όπως η αύξηση των μισθών και του ποσοστού απασχόλησης, με ταχείς
ρυθμούς που δεν έχουν παρατηρηθεί από την κρίση του 2009, ενώ το ποσοστό
ανεργίας παραμένει κάτω του 4% σχεδόν καθ’ όλο το 2018. Επισημαίνεται, επίσης, η
ανθεκτικότητα των παραπάνω τάσεων λόγω διαμόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών στην
αγορά εργασίας.

Κεφάλαιο 4: "Αύξηση Επιλογών και Ανταγωνισμού στην Αγορά Ιατρικής Περίθαλψης".
Παρουσιάζεται κριτική κατά της άποψης μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης στον
τομέα υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης (βλ. Medicare for All), λόγω,
υποστηρίζεται, χρηματοδοτικού κόστους, δημιουργίας συνθηκών ελλιπούς
ανταγωνισμού και επιδείνωσης της ποιότητας περίθαλψης. Σύμφωνα με τα
παρουσιαζόμενα στοιχεία, η μείωση των κρατικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων
αυξάνει τις επιλογές και τον βαθμό ανταγωνισμού, διαμορφώνοντας συνθήκες αγοράς
με δυνητικό όφελος $ 453 δισ. για την επόμενη δεκαετία ενώ, παράλληλα, η
διευκόλυνση, από την Κυβέρνηση Trump, της πρόσβασης γενόσημων φαρμάκων
στην αγορά ΗΠΑ έχει ήδη εξοικονομήσει, το 2017 και το πρώτο ήμισυ του 2018, $ 26
δισ. σε όφελος των καταναλωτών.

Κεφάλαιο 5: "Απελευθέρωση του Δυναμικού της Αμερικανικής Ενέργειας".
Παρουσιάζεται ο σημαντικός ρόλος των ενεργειακών αγορών για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας και η πολιτική της παρούσας Κυβέρνησης για ενίσχυση της
ελεύθερης αγοράς και της καινοτομίας προς διασφάλιση της ενεργειακής
ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Ενώ η παραγωγή άνθρακα σταθεροποιήθηκε κατά τα έτη
2017 και 2018, οι ΗΠΑ είναι πλέον καθαρός εξαγωγέας φυσικού αερίου, για πρώτη
φορά την τελευταία 60ετία, αλλά και μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου
παγκοσμίως. Η εκμετάλλευση των άφθονων ενεργειακών πηγών είναι στόχος

2 "Tax Cuts and Jobs Act", υπεγράφη τον Δεκέμβριο 2017 με ισχύ από Ιανουάριο 2018.
3 Executive Order 13771: “Reducing Regulation and Controlling Regulatory Costs”, από
30.1.2017.



πρωταρχικής σημασίας για διασφάλιση ικανοποιητικού ρυθμού οικονομικής
ανάπτυξης και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Επιπλέον, μέσω μείωσης κανονιστικών
ρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα εκτιμάται εξοικονόμηση, έως το τέλος του 2018,
κανονιστικού κόστους άνω των $ 5 δισ.

Κεφάλαιο 6: "Διασφάλιση Ισορροπημένου Κανονιστικού Πλαισίου
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών". Επαναξιολογώντας τα αίτια και τις επιπτώσεις της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, επισημαίνονται αφενός η ύπαρξη ελλιπούς
ρυθμιστικού πλαισίου κρατικών εγγυήσεων και αφετέρου οι δυσανάλογα αρνητικές
συνέπειες του νόμου Dodd-Frank (2010, βλ.4) στους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς μικρού και μεσαίου μεγέθους, λόγω υπέρμετρης αύξησης του
κανονιστικού κόστους. Πέραν της εφαρμογής των νέων Επτά Βασικών Μέτρων
(Seven Core Principles) κανονιστικής ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα
(Εκτελεστική Εντολή 13772, βλ.5), επισημαίνεται η θετική ρύθμιση του νέου νόμου
“Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act of 2018” με τον
οποίο αποδεσμεύονται οι μικρομεσαίες τράπεζες από τις πιο περιοριστικές διατάξεις
του νόμου Dodd-Frank, ενώ παράλληλα διατηρείται αυξημένη εποπτεία των
σημαντικών συστημικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Κεφάλαιο 7: "Προσαρμογή στην Τεχνολογική Αλλαγή και στην Τεχνητή Νοημοσύνη,
Αντιμετωπίζοντας τις Απειλές στον Κυβερνοχώρο". Εκτιμήσεις για ενδεχόμενες
επιπτώσεις της συνεχούς προόδου στην πληροφορική τεχνολογία (ΙΤ) και στις
τεχνολογίες αυτοματισμού στις μελλοντικές αγορές εργασίας και στην εθνική
ασφάλεια ΗΠΑ. Θεωρείται ότι παρά τη πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας, το συνολικό
αποτέλεσμα για την ευημερία και το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναμένεται θετικό, ενώ
επισημαίνεται η δέσμευση της Κυβέρνησης ΗΠΑ για επανεκπαίδευση 6,5 εκ.
εργαζόμενων. Τονίζεται η κρισιμότητα αντιμετώπισης των συνεχών νέων
προκλήσεων στον τομέα κυβερνοασφάλειας.

Κεφάλαιο 8: "Αγορές Εναντίον Σοσιαλισμού". Ανασκόπηση ιστορικών και εμπειρικών
στοιχείων σχετικά με την οικονομική αναποτελεσματικότητα μέτρων σοσιαλιστικού
τύπου (έλεγχος μέσων παραγωγής κλπ.), προς υποστήριξη του υποβάθρου
οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης Trump, ελεύθερης οικονομίας αγοράς.
Εξετάζεται ειδικότερα η, κατά την έκθεση, ατυχέστερη, ως προς το οικονομικό μοντέλο
ΗΠΑ, επίδοση του "σκανδιναβικού μοντέλου", λόγω εκεί υψηλού βαθμού
φορολογικών βαρών οποία αποδυναμώνουν την τάση δημιουργίας εισοδημάτων, ενώ
ζήτημα διασυνδέεται, εν τέλει, με πρόσφατη πρόταση για παροχή γενικευμένης
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης "Medicare for All" οποία εκτιμάται, λόγω
χρηματοδοτικού κόστους και αύξησης των φορολογικών εισφορών, θα επέφερε
μείωση του αμερικανικού ΑΕΠ κατά 9% έως το 2022.

Κεφάλαιο 9: "Μείωση Φτώχειας και Βελτίωση της Αυτάρκειας στην Αμερική".
Παρουσιάζονται οι θετικές επιπτώσεις της βελτίωσης της οικονομίας ειδικά στους
πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Επισημαίνεται η πολιτική Κυβέρνησης Trump για
εξάλειψη της φτώχειας με βάση αναπτυξιακές πολιτικές και εργασιακές
μεταρρυθμίσεις και αύξηση της απασχόλησης για υποστήριξη συνθηκών αυτάρκειας,
χωρίς κρατικές μεταβιβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ελάττωση του ποσοστού
Αμερικανών που βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια από 12,3% το 2016 σε 11,8% το
2017.

4 The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, από 21.7.2010.
5 Executive Order 13772, "Core Principles for Regulating the United States Financial System",
από 3.2.2017.



Κεφάλαιο 10: "Ανασκόπηση 2018 και Επόμενα Έτη". Αναλύονται οι σημαντικότερες
μακροοικονομικές εξελίξεις του 2018 και παρουσιάζονται οι οικονομικές προβλέψεις
της Κυβέρνησης Trump για τα επόμενα 11 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των
μελλοντικών κινδύνων απόκλισης από τις εκτιμήσεις. Γενικά, με εφαρμογή της
υφιστάμενης οικονομικής πολιτικής εκτιμάται ετήσια ανάπτυξη, κατά μέσο όρο, 3,0%
την περίοδο 2018 έως 2029, ενώ αναμένεται σταδιακή συγκράτηση του ρυθμού
ανάπτυξης μετά το 2019, λόγω κάμψης αφενός του λόγου κεφαλαίου-παραγωγής,
μετά τα αρχικά αποτελέσματα της πρώτης περιόδου εταιρικών φορολογικών
περικοπών, και αφετέρου των πολλαπλασιαστικών θετικών επιπτώσεων της
φορολογικής μεταρρύθμισης στο σύνολο της οικονομίας. Ως εκτιμώμενοι κίνδυνοι
απόκλισης, από τις εκτιμήσεις, αναφέρονται η μη εφαρμογή του οικονομικού
προγράμματος Κυβέρνησης Trump, η μείωση των ρυθμών ανάπτυξης κύριων
αγορών εκτός ΗΠΑ, έως και η τυχόν εφαρμογή πολιτικής “Medicare for All”, με
συναφείς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις.

Για πληρέστερη ενημέρωση, η Οικονομική Έκθεση του Προέδρου ΗΠΑ και η Έκθεση
του Συμβουλίου Οικονομικών Αναλυτών είναι διαθέσιμες στην δ/νση διαδικτύου του
Λευκού Οίκου
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/03/ERP-2019.pdf.


