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Ανάπτυξη οικονομίας ΗΠΑ πρώτου τριμήνου 2019.

Ανακοινώθηκαν, 26.4.2019, από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA / Bureau of
Economic Analysis) του Υπουργείου Εμπορίου προκαταρκτικά στοιχεία ανάπτυξης
οικονομίας ΗΠΑ πρώτου τριμήνου 2019 κατά 3,2%, έναντι προηγούμενης τριμηνιαίας
αύξησης ΑΕΠ 2,2%, τέταρτου τριμήνου 2018.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο τρ.έ. οφείλεται στη θετική
συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης (αν και κατόπιν επιβράδυνσης, ως προς το
τέταρτο τρίμηνο 2018, τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες), των επιχειρηματικών
επενδύσεων για δημιουργία αποθεμάτων (ιδίως στις βιομηχανίες μεταποίησης, τόσο
για διαρκή όσο και μη διαρκή αγαθά), τις εξαγωγές (βλ. παρακάτω), τις
ομοσπονδιακές και πολιτειακές κυβερνητικές δαπάνες (κυρίως για τεχνικά έργα) και
τις μη οικιστικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία (κυρίως σε εξοπλισμό, γεωργικό και
εμπορικών ακινήτων), ενώ μειώθηκαν οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών
(μέγεθος οποίων αφαιρείται από το ΑΕΠ). Η ανωτέρω θετική συμβολή
αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση επενδύσεων για οικιστικά έργα.

Σημειώνεται, από Υπηρεσία ΒΕΑ, ότι λόγω της μερικής μη λειτουργίας της
ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (federal government shutdown) από 22.12.2018 έως
25.1.2019 εκτιμάται απώλεια, λόγω μείωσης υπηρεσιών και προμηθειών, τάξης 0,3%
του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο 2019, έναντι (για ίδιο λόγο) μείωσης 0,1% του ΑΕΠ το
τέταρτο τρίμηνο 2018. Σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται αύξηση του ΑΕΠ πρώτου
τριμήνου 2019, κατά 3,8% ή $ 197,6 δισ., σε σύνολο $ 21,06 τρισ.

Σύμφωνα με το Γραφείο ΒΕΑ, το εμπορικό έλλειμμα ΗΠΑ ήταν $ 71,4 δισ. τον Μάρτιο
2019, εμφανίζοντας αύξηση 0,7%, ή $ 0,5 δισ., από $ 70,9 δισ. τον Φεβρουάριο. Οι
εξαγωγές τον Μάρτιο ήταν $ 140,3 δισ., $ 1,4 δισ. άνω των εξαγωγών Φεβρουαρίου,
ενώ οι εισαγωγές Μαρτίου ήταν $ 211,7 δισ., $ 2,0 δισ. άνω των εισαγωγών
Φεβρουαρίου. Σημειώνεται η μη έκδοση στατιστικών εμπορίου μηνών Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2019 για επαναφορά σε τακτικότητα έκδοσης στατιστικών σειρών μετά
τη γενική υστέρηση λόγω παύσης ομοσπονδιακών υπηρεσιών αρχής έτους
(shutdown). Ωστόσο, ανεξάρτητες πηγές οικονομικών αναλύσεων αναφέρουν ότι σε
σύνολο πρώτου τριμήνου 2019 οι εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική αύξηση 3,7%,
έναντι προηγούμενου τριμήνου, ενώ στις εισαγωγές υπήρξε κάμψη αντίστοιχου
μεγέθους.

Βάσει στοιχείων ΒΕΑ, ο πληθωρισμός / δείκτης προσωπικών δαπανών κατανάλωσης
(PCE) ενισχύθηκε 0,8%, έναντι αύξησης 1,7% του τέταρτου τριμήνου 2018 ενώ,
εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο



δομικός δείκτης τιμών εμφάνισε αύξηση 1,3%, έναντι 1,8% του προηγούμενου
τριμήνου. Το ποσοστό ανεργίας πρώτου τριμήνου 2019 ήταν 3,8%.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Υπουργού Εμπορίου Ross, η ιδιαιτέρως επιτυχής
οικονομική επίδοση πρώτου τριμήνου τρ.έ. αποδεικνύει εκ νέου ότι οι πολιτικές του
Προέδρου Trump στηρίζουν τη δυναμικότητα της αμερικανικής οικονομίας,
εκπληρώνοντας τη δέσμευσή του για οικονομική ανάπτυξη 3% προς όφελος των
Αμερικανών εργαζόμενων, λόγω δημιουργίας θέσεων εργασίας και υψηλότερων
μισθών. Παράλληλα, ο σκεπτικισμός περί ενδεχόμενης οικονομικής ύφεσης της
εθνικής οικονομίας παραμένει χωρίς αντίκρισμα ενώ ενισχύεται η θέση ΗΠΑ
παγκοσμίως ως σταθερή πηγή οικονομικής ανάπτυξης.


