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Αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το 2017
Σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις ο ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε το 2017 σε 2,9%, με
βασικό όχημα την αμερικανική εγχώρια ζήτηση. Το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (gross
domestic income) αναπτύχθηκε με ιδιαίτερα αργό ρυθμό σε σχέση με το ακαθάριστο
εθνικό προϊόν (GDP), σημειώνοντας αύξηση ύψους μόλις 0,9% για το τελευταίο τρίμηνο
και 1,7% συνολικά για το 2017. Οι τελευταίες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης του πρώτου τριμήνου του 2018 θα επιβραδυνθεί αισθητά σε σχέση με το
τελευταίο τρίμηνο του 2017.
Επιδόσεις κατά το πρώτο δίμηνο του 2018
Το Φεβρουάριο, η βιομηχανική δραστηριότητα ανέκαμψε σημειώνοντας αύξηση 1.1%,
έπειτα από μείωση κατά 0.3% τον Ιανουάριο. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στον
τομέα των μεταποιητικών παραγωγών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1,2%. Πλέον, η
βιομηχανική δραστηριότητα της χώρας είναι αυξημένη κατά 24% σε σχέση με την περίοδο
ύφεσης.
Οι δαπάνες των νοικοκυριών παρέμειναν μειωμένες το Φεβρουάριο, ωστόσο, εκτιμάται
ότι αύξηση των εισοδημάτων, βραχυπρόθεσμα, θα ενισχύσουν την κατανάλωση.
Συνολικά, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 το λιανικό εμπόριο σημείωσε πτώση
ύψους -0,1%.
Παρά τη δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας το μήνα Φεβρουάριο, το ποσοστό
ανεργίας στη χώρα παρέμεινε σταθερό στο 4.1%. Τόσο η συμμετοχή στην αγορά
εργασίας, όσο και η ανεργία σε σχέση με το σύνολο το πληθυσμού συνεχίζουν να
αναπτύσσονται με όμοιο ρυθμό της τάξης του 0,3%. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν
τομείς όπως τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο, τη βιομηχανική παραγωγή, το
χρηματοπιστωτικό τομέα, τη μεταποίηση, αλλά και τον τομέα της υγείας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κατά τη συνάντηση του
Μαρτίου αύξησε τα επιτόκια. Πλεόν, οι στόχοι για τα ομοσπονδιακά κεφάλαια (fed funds)
κυμαίνονται από 1,5% έως 1,75%. Η ομόφωνη απόφαση αύξησης των επιτοκίων
συνοδεύεται από τη νέα Έκθεση οικονομικών προβλέψεων της Federal Open Market
Committee (FOMC), η οποία υποδηλώνει την αισιοδοξία των μελών της FOMC για τις
βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές είναι αισιόδοξες.
Σύμφωνα με αναλυτές, ο νέος επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου (National
Economic Council), κ. Larry Kudlow, αναμένεται να προωθήσει μια πολιτική που ευνοεί το
ελεύθερο εμπόριο και όχι τον προστατευτισμό. Άλλωστε ο κ. Kudlow δήλωσε πως οι ΗΠΑ
δεν θέλουν να εμπλακούν σε έναν εμπορικό πόλεμο (trade war) με την Κίνα,
υπογραμμίζοντας πως οι απειλές επιβολής δασμών σε κινεζικά προϊόντα από την
Αμερικανική κυβέρνηση ήταν μια διαπραγματευτική στρατηγική.

