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Σημείωμα για την οικονομία των ΗΠΑ  

(βάσει αναθεωρημένων στοιχείων μηνός Απριλίου 2016) 

Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 με ετήσιο ρυθμό 0,8%, 
ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι αναμενόταν, αν και υποτονικό ακόμα, βάσει των νέων εκτιμήσεων 
που δείχνουν σχετική ενίσχυση στην κατασκευή κατοικιών και ανανέωση των αποθεμάτων. 
Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για νέες κατασκευές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 17,1% κατά το πρώτο 
τρίμηνο, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 14,8%, ενώ η αξία των αποθεμάτων αυξήθηκε 
κατά 69,6 δις δολ., αντί για 60,9 δις όπως αρχικά προβλεπόταν. 

Από την άλλη, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων παραμένουν αδρανείς, παρά τις θετικές 
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας τους τελευταίους δύο μήνες. Οι καταναλωτικές δαπάνες, 
βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας, αυξήθηκαν κατά 1,9% το πρώτο τρίμηνο, με τις δαπάνες 
σε αγαθά να σημειώνουν οριακή άνοδο 0,1%, καταγράφοντας τον ασθενέστερο ρυθμό ανάπτυξης 
τα τελευταία πέντε έτη. Οι δαπάνες σε υπηρεσίες ενισχύθηκαν 2,7%. Την ίδια στιγμή οι πάγιες 
επενδύσεις υποχώρησαν 5,9% εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη πτώση από την περίοδο της ύφεσης. 

Την ανάπτυξη τόνωσαν οι κυβερνητικές επενδύσεις, με τις ομοσπονδιακές δαπάνες να 
εμφανίζουν άνοδο 1,5%, και τις δαπάνες σε ομοσπονδιακό και τοπικό επίπεδο να ενισχύονται 
2,9%. 

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2% αντί του 2,6% που αναμενόταν, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν 
πραγματική μείωση 0,2% αντί για άνοδο 0,2%, οδηγώντας σε μικρότερο έλλειμμα εμπορικού 
ισοζυγίου. Αύξηση για δεύτερο διαδοχικό μήνα σημείωσε το κόστος των εισαγόμενων αγαθών 
στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της τιμής του πετρελαίου. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών εισαγωγών ενισχύθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο, ενώ τους 
τελευταίους 12 μήνες οι τιμές εισαγωγών μειώθηκαν κατά 5,7%. 

Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ο δείκτης τιμών για 
δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκε μόλις 0,3% από το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι 
δομικές τιμές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την ενέργεια και τα τρόφιμα – δύο κατηγορίες που 
εμφανίζουν μεγάλες μεταβολές – αυξήθηκε 2,1%. 

Καλός οιωνός για την ανάπτυξη θεωρείται η αύξηση του πραγματικού προσωπικού εισοδήματος, 
το οποίο ενισχύθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, κατά 4,4% έναντι 2,9%, ενώ και οι 
αποταμιεύσεις αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω έως 5,7%.  

Ο μεταποιητικός τομέας επέστρεψε στην ανάπτυξη, αν και με μετριοπαθείς ρυθμούς και αβέβαιη 
προοπτική (+0,3% τον Απρίλιο), με την παραγωγή μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων να 
καταγράφει αξιοσημείωτα κέρδη. Τον ίδιο μήνα η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,7%. Ο 
δείκτης μεταποίησης ISM έπεσε στις 50,8 μονάδες τον Απρίλιο, από 51.8 το Μάρτιο, αλλά 
παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων καταγράφοντας εν τέλει αύξηση για δεύτερο 
συνεχόμενο μήνα. Επίσης, οι νέες παραγγελίες και υποδείκτες παραγωγής μειώθηκαν, αλλά 
παρέμειναν πάνω από το όριο των 50 μονάδων. Αντιθέτως, ο υποδείκτης απασχόλησης 
αυξήθηκε μόλις 49.2 μονάδες.  

Οι επενδύσεις των εταιρειών παραμένουν αδύναμες και αυτή η αδυναμία δεν περιορίζεται πλέον 
στον ενεργειακό τομέα σχιστόλιθου. Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών αυξήθηκαν 3,4% τον 
Απρίλιο, δεχόμενες ώθηση από την αυξημένη ζήτηση για αυτοκίνητα, φορτηγά και εμπορικά 
αεροπλάνα. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται στην εκτίναξη των παραγγελιών σε 
αεροσκάφη (65%). Με εξαίρεση τον τομέα των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν 
αύξηση 0,4%, ενώ ο εξοπλισμός πληροφορικής, οι συσκευές και τα οχήματα με κινητήρα 
κατέγραψαν μέτρια κέρδη. Οι παραγγελίες κεφαλαιουχικών αγαθών, σημαντικές για μελλοντικές 
επιχειρηματικές επενδύσεις, μειώθηκαν κατά 0,8%. Οι κατασκευαστές δεν φαίνεται ιδιαίτερα 
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σίγουροι για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές. Οι παραγωγοί των εμπορεύσιμων αγαθών 
παραμένουν εκτεθειμένοι στην αδύναμη εξωτερική ζήτηση και την ισχυροποίηση του δολαρίου, 
ενώ στηρίχθηκαν περισσότερο από όσο αναμενόταν στα εναπομείναντα αποθέματα.  

Η κατανάλωση ανέκαμψε τον Απρίλιο μετά από ένα αργό ξεκίνημα στο πρώτο τρίμηνο. Οι 
προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (δείκτης PCE) αυξήθηκαν κατά 1% τον Απρίλιο, όπως και 
το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 1,3% τον Απρίλιο, 
σημειώνοντας γρηγορότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον Μάρτιο του 2015. Την μεγαλύτερη 
αύξηση κατέγραψαν οι διαδικτυακές δαπάνες, + 2,1% τον Απρίλιο και +10% από το προηγούμενο 
έτος. Σημαντικές ήταν και οι πωλήσεις αυτοκινήτων, οι οποίες κατέγραψαν κέρδος 3,2% τον 
Απρίλιο.  

Μικρότερη από τις προβλέψεις αλλά συνεχιζόμενη είναι η βελτίωση στην αγορά εργασίας των 
ΗΠΑ, καθώς τον μήνα Απρίλιο δημιουργήθηκαν 160.000 νέες θέσεις εργασίας (215.000 τον 
Μάρτιο). Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης για τον μήνα Απρίλιο ήταν ελαφρώς κάτω από τις 
προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν ότι οι θέσεις στην αγορά εργασίας θα 
αυξηθούν κατά 200.000.  

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 5% αλλά το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού έπεσε 0.2 ppt στο 62,8%. Αυτή ήταν η πρώτη μείωση του ποσοστού συμμετοχής σε 
έξι μήνες. Ένας σημαντικός αριθμός Αμερικανών έχασε τη δουλειά του, ενώ οι προσλήψεις σε 
διάφορους σημαντικούς τομείς, όπως ο κατασκευαστικός και ο μεταποιητικός, παρέμειναν 
στάσιμες. Αξιοσημείωτες απώλειες στις θέσεις εργασίας παρατηρήθηκαν στον τομέα της 
ενέργειας. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έχουν χαθεί 191.000 θέσεις εργασίας στους τομείς της 
ενέργειας και τον εξορύξεων. 

Η δραστηριότητα στον τομέα της στέγασης ανέκαμψε ιδιαίτερα τον Απρίλιο. Η ανέγερση νέων 
κατοικιών αυξήθηκε 6,6% σε ετήσιο ρυθμό 1.17 εκατ., και τα στοιχεία του Μαρτίου 
αναθεωρήθηκαν προς τα επάνω, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζουν οι μεσοδυτικές και 
νότιες πολιτείες.  Οι οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν 1,12 εκατομμύρια τον Απρίλιο (+ 3,6%), και 
γενικά η ζήτηση κατοικιών έχει αυξηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι πωλήσεις νέων 
κατοικιών εκτινάχθηκε στο 16,6% τον Απρίλιο, σε ετήσιο ποσοστό 619,000, τον ταχύτερο ρυθμό 
από τον Ιανουάριο του 2008. Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών αυξήθηκαν αλλά με ρυθμό πιο 
μετριοπαθή, κατά 1,7% τον Απρίλιο. Η αγορά κατοικίας σε πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές, 
όπως το Χιούστον, επιβραδύνεται με ταχείς ρυθμούς, αυξάνοντας σημαντικά το ποσοστό των 
απούλητων κατοικιών.  

Η, έστω και συγκρατημένη, ανάπτυξη της αγορά εργασίας πυροδότησε κατά το πρώτο τρίμηνο 
τις προβλέψεις για  αύξηση των επιτοκίων από την Fed εντός της καλοκαιρινής περιόδου. Εν 
τούτοις, τα υποτονικά στοιχεία του Μαΐου για την απασχόληση στις ΗΠΑ και εν γένει τους 
επιβραδυντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οδήγησαν τους διεθνείς αναλυτές σε επανεκτίμηση των 
αρχικών προβλέψεών τους για πιθανότητα αύξησης των αμερικάνικων επιτοκίων τον Ιούνιο, για 
άνοδο τον Ιούλιο ή ακόμα και τον Σεπτέμβριο.  

Τέλος, οι αναλυτές της Αμερικανικής Ένωσης για την Οικονομία της Επιχειρηματικότητας 
(National Association for Business Economics - NABE) εκτιμούν ότι η οικονομική ανάπτυξη των 
ΗΠΑ θα αγγίξει το 2016 τον πιο αργό ρυθμό της τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με το ΑΕΠ να 
αναπτύσσεται 1,9%, καθώς η αβεβαιότητα εξαιτίας των προεδρικών εκλογών και η συγκρατημένη 
επιχειρηματική εμπιστοσύνη επηρεάζει τις προοπτικές.  

 


