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Έκθεση οικονομικής πολιτικής ΗΠΑ έτους 2023. 

 

Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Λευκού Οίκου (CEA / Council of Economic 

Advisors) δημοσιοποίησε, στις 20 τρ. μηνός, την Έκθεση “Economic Report of the President”,  

σχετικά με την οικονομική πολιτική του Προέδρου ΗΠΑ, η οποία αποτελεί κατ’ ουσία την ετήσια 

έκθεση του Συμβουλίου CEA προς το Κογκρέσο. 

 

Στην εν θέματι Έκθεση καταγράφονται οι παράγοντες που οδήγησαν την α/οικονομία σε 

ανάπτυξη, με αύξηση ΑΕΠ 2,1%, κατά το παρελθόν έτος, συνεπεία της εφαρμογής των 

βασικών προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής της Διοίκησης Biden. Από τον πρόλογο 

του Προέδρου Biden, σχετικά με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του κατά τα πρώτα δύο έτη 

της διακυβέρνησής της, αλλά και τις ευκαιρίες και προκλήσεις στο εγγύς μέλλον, συγκρατούνται 

κυρίως τα παρακάτω. 

 

Αρχικά, τονίζεται η σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά $ 1,7 τρισ. κατά 

τα δύο πρώτα έτη της Διοίκησης Biden, η οποία υπερβαίνει την πρόβλεψη για μείωση $ 1,3 

τρισ. της εν θέματι έκθεσης έτους 2022. Επιπλέον, επισημαίνεται, η αποτελεσματικότητα των  

νομοθετικών πρωτοβουλιών της Διοίκησης Biden Bipartisan Infrastructure Law, CHIPS and 

Science Act, Inflation Reduction Act, οι οποίες οδήγησαν στην ανάταξη της α/ οικονομίας και 

την αντιμετώπιση των πανδημικών προκλήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της 

υιοθέτησης πολιτικών που οδήγησαν στη δημιουργία περίπου 12 εκ. θέσεων εργασίας την 

τελευταία διετία και στη σημαντική υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας σε προπανδημικά 

επίπεδα, παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, επετεύχθη επιβράδυνση του 

ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού, χωρίς να πληγεί έως τώρα η αγορά εργασίας. 

 

Περαιτέρω, αναφέρονται τα ζητήματα που επεδίωξε να αντιμετωπίσει η Διοίκηση Biden, αφενός 

εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία, που προκάλεσαν 

δυσλειτουργία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επίμονα υψηλές πληθωριστικές πιέσεις, και 

αφετέρου, εξαιτίας των μακροχρόνιων παθογενειών της α/οικονομίας, που οδήγησαν στην 

αποδυνάμωση της α/ μέσης τάξης, την απώλεια θέσεων εργασίας, την απώλεια ισχύος των 

εργατικών ενώσεων και την παρακμή των μικρών αστικών κέντρων. Μέσω των 

προαναφερθέντων νομοθετικών πρωτοβουλιών, καθώς και σειράς Εκτελεστικών Αποφάσεων 

(ΕΟ) του Α/ Προέδρου, η Διοίκηση Biden αποσκοπεί στην ενίσχυση των δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων υποδομών, ψηφιακής οικονομίας και πράσινης ενέργειας, την ανάπτυξη 

των βιομηχανιών προηγμένων τεχνολογιών και ημιαγωγών, την ενίσχυση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες υγείας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενδυνάμωση του 

ανταγωνισμού και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους. 

 

Ειδική μνεία γίνεται για την προσπάθεια ενίσχυσης της αγοράς εργασίας, όχι μόνο με τη 

δημιουργία νέων θέσεων, αλλά και με την ενδυνάμωση των εργατικών ενώσεων και των 

εργαζομένων, μέσω της εισαγωγής μιας σειράς ρυθμίσεων για τον περιορισμό των 



καταχρηστικών συμβάσεων εργασίας, την προστασία της οικογένειας, τη δια βίου κατάρτιση 

και την αντιμετώπιση μη αποδεκτών συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο. Ο πρόλογος 

ολοκληρώνεται με την επισήμανση της σημασίας της δημοκρατίας για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων, την ενίσχυση της α/ οικονομίας και των νοικοκυριών, και τη συμπερίληψη 

όλων, βάσει αρχών και αξιών. 

 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση: 

- Statement by CEA Chair Cecilia Rouse on the Economic Report of the President: 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/20/statement-from-

cea-chair-cecilia-rouse-on-the-economic-report-of-the-president/2023.   

- Economic Report of the President: 

   https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/03/ERP-2023.pdf.  
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