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Έκθεση οικονομικής πολιτικής ΗΠΑ έτους 2022.
Στις 14 τρέχοντος, το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Λευκού Οίκου (CEA /
Council of Economic Advisors) δημοσιοποίησε την Έκθεση “Economic Report of the President”,
οικονομικής πολιτικής του Προέδρου ΗΠΑ, κατ’ ουσία την ετήσια έκθεση, προς το Κογκρέσο,
του Συμβουλίου CEA.
Σε εν θέματι Έκθεση καταγράφονται οι παράγοντες που οδήγησαν σε ισχυρή οικονομική
ανάπτυξη, με αύξηση ΑΕΠ 5,7%, κατά το παρελθόν έτος, συνδέοντας τους με τις βασικές
προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της Διοίκησης Biden. Από τον πρόλογο του
Προέδρου Biden, σχετικά με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του κατά το πρώτο έτος
διακυβέρνησής της, αλλά και τις ευκαιρίες και προκλήσεις στο εγγύς μέλλον, συγκρατούνται τα
παρακάτω.
Τονίζεται η σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά $ 360 δισ. το 2021, μείωση
η οποία αναμένεται να ανέλθει σε $ 1,3 τρισ. κατά το 2022. Επισημαίνεται, με αφετηρία το
πρόγραμμα διάσωσης της οικονομίας American Rescue Plan, η αποτελεσματικότητα των
νομοθετικών πρωτοβουλιών της Διοίκησης Biden για την ανάταξη της α/ οικονομίας σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα, μεσούσης της πανδημίας, με υιοθέτηση πολιτικών που οδήγησαν
στη δημιουργία περίπου 6 εκ. θέσεων εργασίας το 2021, με συνακόλουθη σημαντική
υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας σχεδόν σε προπανδημικά επίπεδα.
Αναφέρονται ζητήματα που ανέκυψαν την περίοδο της πανδημίας, όπως προβλήματα στη
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και οι επίμονα υψηλές πληθωριστικές πιέσεις,
οποία αμφότερα σημαντικά ζητήματα αντιμετωπίσθηκαν ως συνέπειες της κρίσης της
πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία, ενώ η κλιμάκωση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα
τελευταίως αποδίδεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο των πολιτικών
αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας, αναφέρεται το ψηφισθέν τον Νοέμβριο 2021
νομοσχέδιο εργασίας IIJA / Infrastructure Investment and Jobs Act, για ενίσχυση της α/
οικονομίας μέσω επενδύσεων σε υποδομές και της δημιουργίας πολυάριθμων νέων θέσεων
εργασίας. Συναφώς, αναφέρεται σειρά Εκτελεστικών Αποφάσεων (ΕΟ) του Α/ Προέδρου οι
οποίες συνέβαλαν ιδιαιτέρως στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας, υιοθετώντας
αποδοτικότερες κυβερνητικές πολιτικές, όπως, ενδεικτικά, για ενίσχυση του ανταγωνισμού,
αύξηση της ωριαίας αντιμισθίας των απασχολούμενων σε ομοσπονδιακά έργα, και για
αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Επίσης αναφέρεται η σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης
της κλιματικής αλλαγής, πολιτικές οποίες αμφότερες κατέχουν κεντρική θέση στη
μεταρρυθμιστική ατζέντα του Α/ Προέδρου. Ειδικότερα, ως προς την εκπαίδευση τονίζεται
εμφατικά η συμβολή της στη δημιουργία αποτελεσματικότερης αγοράς εργασίας, τόσο για

παροχή απαραίτητων γνωστικών εφοδίων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης όσο και για
αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης. Ως προς την κλιματική αλλαγή, τονίζεται η
βαρύτητα των οικονομικών επιπτώσεων εκ της αποκατάστασης των διαρκώς αυξανόμενων
καταστροφών συνεπεία ακραίων φυσικών φαινομένων, λόγω υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το 2021 δαπανήθηκαν στις ΗΠΑ $ 145 δισ. για
αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Πέραν όμως του κόστους αποκατάστασης,
η μετάβαση προς φιλικότερες στο περιβάλλον τεχνολογίες και επενδύσεις παρουσιάζεται ως
μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ΗΠΑ και δημιουργίας
νέων, καλά αμειβόμενων, θέσεων εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια
ΗΠΑ, με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Για πληρέστερη ενημέρωση:
- Statement by CEA Chair Cecilia Rouse on the Economic Report of the President:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/14/statement-bycea-chair-cecilia-rouse-on-the-economic-report-of-the-president/
- 2022 Economic Report of the President:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/2022-ERP-Book-wCover-final.pdf

