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Ανάπτυξη οικονομίας ΗΠΑ β’ τριμήνου 2019.

Ανακοινώθηκαν, 26.7.2019, από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA / Bureau of
Economic Analysis, βλ.1) του Υπουργείου Εμπορίου προκαταρκτικά στοιχεία ανάπτυξης
οικονομίας ΗΠΑ κατά 2,1% το β’ τρίμηνο 2019, έναντι αύξησης ΑΕΠ 3,1% το α’ τρίμηνο.

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το β’ τρίμηνο τρ.έ. οφείλεται στη θετική συμβολή της ιδιωτικής
κατανάλωσης (σε προϊόντα και υπηρεσίες όλων των κατηγοριών) και των κυβερνητικών
δαπανών (ομοσπονδιακών και πολιτειακών). Αντίθετα, αρνητική ήταν η επίπτωση στο ΑΕΠ
από μειώσεις α) των επιχειρηματικών επενδύσεων για δημιουργία αποθεμάτων (ανακλώντας
κάμψη επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο, στη μεταποίηση και στις αγορές χονδρικής), β) των
εξαγωγών (ιδίως των αγαθών) και γ) των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία (οικιστικά και μη,
ιδιωτικών και επιχειρηματικών επενδύσεων), σε οποίους παράγοντες αποδίδεται η κάμψη της
ανάπτυξης μεταξύ α’ και β’ τριμήνου. Ωστόσο, επίσης αντιθετικά προς τη μεγέθυνση του ΑΕΠ,
αύξηση εμφάνισαν οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών (το μέγεθος των οποίων αφαιρείται
κατά τον υπολογισμό του ΑΕΠ).

Σε τρέχουσες τιμές η αύξηση του ΑΕΠ β’ τριμήνου τρ.έ. υπολογίζεται σε $ 21,34 τρισ. (+4,6%,
ή $ 239,1 δισ.), από $ 21,06 τρισ. του α’ τριμήνου ($ 201,0 δισ.).

Ο πληθωρισμός / δείκτης τιμών GDPPI (βλ.2) αυξήθηκε κατά 2,2% το β’ τρίμηνο του τρ.έ., από
0,8% του α’ τριμήνου. Ειδικότερα, οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,7% και οι τιμές
ενέργειας αυξήθηκαν κατά 18,8%, ενώ, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των
τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης τιμών εμφάνισε αύξηση 1,8%, έναντι 1,2% του
α’ τριμήνου. Συμπληρωματικά, ο δείκτης προσωπικών δαπανών κατανάλωσης PCE (όπως
παραπάνω υποσημείωση) αυξήθηκε κατά 2,3% το α’ τρίμηνο, από 0,4% του α’ τριμήνου.

Το ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο τρ.έ. ήταν 3,7%, από 3,8% του α’ τριμήνου 2019, ενώ στην
οικονομία δημιουργήθηκαν κατά μέσο όρο, σε ετήσια βάση, περί τις 129.000 θέσεις εργασίας
μηνιαίως (από Υπουργείο Εμπορίου αναφέρεται δημιουργία 224,000 θέσεων εργασίας τον
Ιούνιο 2019).

1 ΒΕΑ,
https://www.bea.gov/news/2019/gross-domestic-product-2nd-quarter-2019-advance-estimate-and-a
nnual-update.

2 Η α/Αρχή ΒΕΑ αναφέρεται πρωτίστως στον δείκτη τιμών αγαθών GDPPI / gross domestic product
price index, ως κύριο δείκτη πληθωρισμού, ενώ παρακολουθεί στενά, αναφέροντας παράλληλα, τον
δείκτη προσωπικών δαπανών κατανάλωσης PCE / personal consumption expenditure, οποίος
ενδιαφέρει περισσότερο την μακροοικονομική ανάλυση και παρακολουθείται στενά από την FED.


