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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Οικονομία των ΗΠΑ: Προσωρινά στοιχεία για το 2016 & εκτιμήσεις για το 2017 

(Βάσει αναθεωρημένων στοιχείων Ιανουαρίου 2017) 

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης των ΗΠΑ το δ΄ τρίμηνο του 2016 ανήλθε σε 1,9%, ενώ συνολικά για το 2016 
ανήλθε σε 1,6%, χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών 
επιδόσεων στο εμπόριο.  
 
Ωστόσο, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις επενδύσεις που εμφανίζουν σημάδια σταθερής 
ανάκαμψης. Τα χαμηλά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων των προηγούμενων ετών, που 
συγκρατούσαν τους ρυθμούς ανάπτυξης, φέτος συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό στο ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ. Πρόσθετα, αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν περαιτέρω εάν 
τελικά η νέα κυβέρνηση προχωρήσει σε φορολογικές και γενικότερα δημοσιονομικές 
μεταρρυθμίσεις. Συναφώς, έμφαση δίδεται στην πρόταση των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών για 
την αντικατάσταση του εταιρικού φόρου εισοδήματος με φόρο βάσει της προέλευσης των 
εισοδημάτων (ήτοι επί των εσόδων από τις εισαγωγές). Η εν λόγω πρόταση έχει προκαλέσει 
αρκετές διαμάχες ως προς τον τρόπο που ο νέος φορολογικός κώδικας θα επηρεάσει τις διεθνείς 
αλυσίδες εφοδιασμού/προμηθειών, καθώς παραμένει υψηλά στην ατζέντα των Ρεπουμπλικάνων.  
 

 
Ρυθμός Ανάπτυξης 
 
Εξαιτίας των επιδόσεων κατά το δ΄ τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης από 2,6% το προηγούμενο έτος, 
το 2016 περιορίστηκε σε 1,6%. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης ήταν η κατανάλωση, οι επενδύσεις και 
τα αποθέματα. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,5%, ενώ οι επενδύσεις το δ΄ τρίμηνο 
σημείωσαν αύξηση της τάξης του 10,7%, μετά την πτώση των δύο προηγούμενων τριμήνων. Το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματικών επενδύσεων αφορούσε εξοπλισμό και πνευματική 
ιδιοκτησία, ενώ οι δαπάνες σε υποδομές μειώθηκαν. Από την άλλη πλευρά, αρνητική επίδραση 
στην ανάπτυξη είχε κυρίως το εμπόριο, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,3% έναντι των 
εξαγωγών που μειώθηκαν κατά -4,3%. Οι προβλέψεις για το επόμενο έτος αναφέρουν 
μετριοπαθή ανάπτυξη της τάξης του 2.3%. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (FED) της Νέας Υόρκης 
προβλέπει για το 2017 ρυθμό ανάπτυξης ύψους 2.6%. 
 
Οι προβλέψεις των αναλυτών για τις επενδυτικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι 
αισιόδοξες, καθώς τις συνδέουν με την εκλογική νίκη των Ρεπουμπλικάνων, τα σχέδια των 
οποίων περιλαμβάνουν μείωση των φόρων και της γραφειοκρατίας  
 
Οι δαπάνες των νοικοκυριών εξακολουθούν να υποστηρίζονται από την ισχυρή εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών. Συνολικά, το 2016 οι πραγματικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,7%, 
με μειωμένο όμως ρυθμό σε σχέση με το 2015 (3,2%). Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 
αυξήθηκε, επίσης, κατά 2,7%, και πάλι χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2015 (3,5%).  
 
Απασχόληση 
 
Η απασχόληση αυξήθηκε ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν τον Ιανουάριο και οι μισθοί συνέχισαν 
να αυξάνονται. Τον Ιανουάριο προστέθηκαν 227.000 θέσεις εργασίας και το ποσοστό ανεργίας 
αυξήθηκε 4,8%, καθώς περισσότεροι άνθρωποι εισήλθαν στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό 
συμμετοχής έφτασε μέχρι 62,9%, και η απασχόληση αυξήθηκε επίσης σε 59,9%. Το U-6, το μέτρο 
της υποαπασχόλησης, ανέβηκε στο 9,4%. Ο δείκτης κόστους εργασίας (ECI) αυξήθηκαν κατά 
2,2% από το προηγούμενο έτος. 
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Προϋπολογισμός 
 
Το CBO (Congressional Budget Office) ανανέωσε τον δεκαετή προϋπολογισμό δημοσιονομικών 
προοπτικών (budget and economic outlook) και προβλέπει βραχυπρόθεσμη επιβράδυνση της 
οικονομίας. Το CBO προβλέπει το έλλειμμα του προϋπολογισμού να φτάσει το 2.9% του ΑΕΠ το 
2017, και 5% του ΑΕΠ το 2027. Η μεγαλύτερη συμβολή στο έλλειμμα εκτιμάτε ότι προέρχεται από 
τις  δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare, καθώς και από την  αύξηση πληρωμών τόκων 
για το χρέος. 
 
Το ομοσπονδιακό  χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί  από 77% το 2017 σε 
89% το 2027. Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται στο 2.3% το 2017, και να μετριαστεί στο 1.9% 
από το 2021 μέχρι το 2027. Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε κατά μία μονάδα (1pp) 
λιγότερη ετησίως κατά την διάρκεια του δεκαετή προϋπολογισμού δημοσιονομικών προοπτικών. 
Η δυνητική ανάπτυξη  (potential growth) μειώθηκε κατά 0.1 μονάδες κατά την περίοδο 2021-2026. 
 
Επιτόκια και Πληθωρισμός  
 
Στην πρώτη συνάντηση του 2017, τo FOMC (Federal Open Market Committee) κράτησε τα 
επιτόκια  (rates) σταθερά όπως αναμενόταν. Τον Δεκέμβριο, το Fed έκδωσε την ανανεωμένη 
περίληψη οικονομικής προβολής (SEP), που συμπεριλάμβανε την πρόβλεψη πως η Fed θα 
ανεβάσει τα επιτόκια (interest rates) τρεις φορές το 2017.  
 
Φορολογική Μεταρρύθμιση Νέας Κυβέρνησης  
 
Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν θέσει την φορολογική μεταρρύθμιση ως την κορυφαία νομοθετική 
προτεραιότητα τους.  Σχεδιάζουν να προχωρήσουν το πακέτο μέσα από τη Βουλή/Γερουσία 
(senate) χρησιμοποιώντας μια κοινοβουλευτική διαδικασία που είναι γνωστή ως  
προϋπολογισμός συμφιλίωσης (reconciliation budget). Χρησιμοποιώντας τη συμφιλίωση, οι 
Ρεπουμπλικάνοι, που κατέχουν 52 από τις 100 έδρες αφαιρούν την ικανότητα των Δημοκρατικών 
να εμποδίσουν (filibuster) την φορολογική νομοθεσία, η οποία μπορεί στη συνέχεια να περάσει 
με απλή πλειοψηφία. Ισχύουν ωστόσο, ορισμένοι περιορισμοί. Το σχέδιο φορολογικής 
μεταρρύθμισης πρέπει να επικυρωθεί  από το CBO  ως ουδέτερο σώμα από άποψη εσόδων για 
την διάρκεια μιας δεκαετίας. 
 
 Αν και το CBO έχει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει δυναμική βαθμολόγηση για την 
εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων των φορολογικών μεταρρυθμίσεων, η εξεύρεση τρόπων 
για να καλυφθεί η τρύπα των εσόδων, που θα ανοίξει η μείωση των οριακών φορολογικών 
συντελεστών (όπως υποσχέθηκε η νέα κυβέρνηση), δεν θα είναι εύκολο. 
 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλές λεπτομέρειες των σχεδίων δεν έχουν διευκρινιστεί. Το 
σχέδιο της Βουλής που περιλαμβάνει την αμφιλεγόμενη ιδέα της προσθήκης φόρου ταμειακών 
ροών με βάση τον προορισμό (DBCFT) έχει λάβει πολλή προσοχή, λόγω της δυνατότητάς της να 
αναμορφώσει ριζικά το φορολογικό κώδικα και τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Σε αυτό το 
στάδιο, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον θα ήταν συμβατή με τους κανόνες του 
WTO ή να καθοριστεί  με βεβαιότητα ποιες θα ήταν η μακροοικονομικές επιπτώσεις.  
Σε γενικές γραμμές, η πρόταση συνεπάγεται την αντικατάσταση του φόρου εισοδήματος 
επιχειρήσεων (corporate tax), με έναν εγχώριο φόρο κατανάλωσης, που περιλαμβάνει μειώσεις 
για τις εξαγωγές και το κόστος εργασίας (έχει αποσταλεί ειδικό σημείωμα επ’ αυτού).  
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Υπάρχει περίπτωση η προτεινόμενη μείωση των μισθών, να μην συμφωνεί με τους κανονισμούς 
του WTO, διότι παρέχει φορολογικές ελαφρύνσεις για τον εγχώριο εργατικό τομέα (domestic 
labor), που δεν είναι διαθέσιμες για τα εισαγόμενα προϊόντα. Σε οικονομικούς όρους, πολλοί 
αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι το DBCFT θα οδηγήσει το δολάριο σε ανατίμηση, περιορίζοντας 
έτσι κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προέρχεται από την επιδότηση εγχώριας 
απασχόλησης (domestic employment subsidy). Ακόμα και αν αυτή η προσαρμογή συμβεί ( κάτι 
που  δεν είναι βέβαιο), η μετακίνηση φορολογικών εσόδων από εταιρικό σε ΦΠΑ (sales tax),θα 
ενθάρρυνε την εγχώρια αποταμίευση παρά την κατανάλωση. Υπάρχουν επίσης, ανησυχίες 
σχετικά με τις επιπτώσεις της εκτίμησης του δολαρίου σε ξένους δανειολήπτες δολαρίων. 
 
Για την ηγεσία του Κογκρέσου, η σημασία του προτεινόμενου DBCFT οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στην ικανότητά του να αυξήσει τα έσοδα για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν από 
τη μείωση άλλων οριακών συντελεστών. Ο πρόεδρος Trump δεν έχει εγκρίνει το σχέδιο της 
Βουλής, και η διοίκηση του δεν έχει διατυπώσει ακόμη την δική της πρόταση επι του ειδικού φόρου 
ή εναλλακτικά την διαπραγματευτική της θέση. 
 
 Αν και είναι πιθανόν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα είναι σε θέση να περάσουν κάποιο είδος πακέτου 
φορολογικής μεταρρύθμισης, οι θεμελιώδεις αλλαγές στο φορολογικό κώδικα, όπως αυτές που 
προτείνονται είναι πολιτικά φορτισμένες και θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να 
διαπραγματευτούν από ό, τι αναμένεται επί του παρόντος. Πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων του, ο Trump ζήτησε το ποσοστό εταιρικού εισοδήματος να μειωθεί στο 15% και 
εξέφρασε την υποστήριξή του για τους συνοριακούς δασμούς (border tariffs) και άλλα μέτρα ως 
‘τιμωρία’ στις επιχειρήσεις που έστειλαν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.  
 
Αν η διοίκηση του Trump, αποφασίσει να υποστηρίξει το σχέδιο της Βουλής (μέλη της Διοίκησης 
έχουν κάνει αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με την ΒΑΤ), πιθανόν να εξασφαλιζόταν  η ψήφιση 
του, και κατά συνέπεια   αποφύγουμε  χειρότερα μέτρα προστατευτισμού.  Πολλά θα εξαρτηθούν 
από τη θέση των Ρεπουμπλικάνων Βουλευτών, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν 
την δική τους ατζέντα  φορολογικής μεταρρύθμισης. Προς το παρόν, τα επί μέρους ειδικά 
συμφέροντα  κινητοποιούν τους λομπίστες τους ώστε  να εξασφαλίσουν ότι οι φωνές τους θα 
ακουστούν, καθώς το πακέτο φορολογικής μεταρρύθμισης παίρνει σάρκα και οστά. Αυτήν την 
στιγμή οργανώνετε επίσης ισχυρή αντιπολίτευση προς τον ΒΑΤ, μεταξύ των βιομηχανιών που 
θίγονται  από το σχέδιο. Οι τομείς της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των λιανικών 
πωλήσεων απειλούνται. Τα Koch Industries (food,shelter,clothing and transportation), των 
οποίων οι ιδιοκτήτες είναι εμφανείς χρηματοδότες της δεξιάς πτέρυγας, έχουν επιτεθεί στην BAT 
δημοσίως. 
 
 Άλλες βιομηχανίες υποστηρίζουν την πρόταση. Οι Δημοκρατικοί αναμένονται να παρουσιάσουν 
ένα ενωμένο μπλοκ αντίθετο σε κάθε φορολογικό σχέδιο των Ρεπουμπλικάνων, και είναι ιδιαίτερα 
ανήσυχοι για την αναδιανεμητική επίδραση της τυχόν μετατόπισης του φόρου κατανάλωσης. 
 
Πολλές κυβερνήσεις πολιτειών είναι επίσης επιφυλακτικές σχετικά με τις επιπτώσεις της 
εφαρμογής του BΑT δεδομένου ότι μειώνει τα εισοδήματα τους (state taxes), ενδέχεται δε να 
ενθαρρύνει τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτειών και να επιδεινώσει τα 
προβλήματα του προϋπολογισμού τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 ο τότε πρόεδρος της  
επιτροπής ‘ways and means’ της Βουλής  David Camp κυκλοφόρησε ένα σχέδιο φορολογικής 
μεταρρύθμισης 979 σελίδων στην οποία διατηρείται η σημερινή δομή του φόρου εισοδήματος 
επιχειρήσεων (corporate) και ιδιωτών, αλλά απλοποιεί το φορολογικό κώδικα με την αφαίρεση 
πολλών παραθύρων (loopholes) καθώς  και τις εκπτώσεις(deductions), μειώνοντας ταυτόχρονα 
τους οριακούς συντελεστές(marginal rates).  
 


