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Ανάπτυξη οικονομίας ΗΠΑ τέταρτου τριμήνου και έτους 2018.

Ανακοινώθηκαν, 28.2.2019, από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA / Bureau of
Economic Analysis) του Υπουργείου Εμπορίου προκαταρκτικά στοιχεία οικονομίας
ΗΠΑ, τέταρτου τριμήνου και συνολικά έτους 2018, βάσει των οποίων το ΑΕΠ της
χώρας εμφάνισε αύξηση 2,6% το τέταρτο τρίμηνο (έναντι 3,4% του τρίτου τριμήνου)
και 2,9% για το σύνολο του 2018 (από 2,2% το 2017).

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Υπουργού Εμπορίου κ. Ross, ο ρυθμός ανάπτυξης
της εθνικής οικονομίας υπό την Κυβέρνηση Trump, σχεδόν 3% κατά το 2018 αν και
αυτό δεν εθεωρείτο εφικτό από μεγάλη μερίδα αναλυτών, καταδεικνύει την επιτυχία
της κυβερνητικής προσέγγισης America First, με “προτεραιότητα στους Αμερικανούς
εργαζόμενους και στην αμερικανική βιομηχανία, αντί επαχθών κανονιστικών
ρυθμίσεων και ανεπαρκών εμπορικών συμφωνιών".

Ειδικότερα, για το τέταρτο τρίμηνο 2018 επισημαίνεται ότι, ως προς την αντίστοιχη
περίοδο του τέταρτου τριμήνου 2017, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 3,1% σε ετήσια βάση.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω μεγέθυνση οφείλεται σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης,
των επιχειρηματικών επενδύσεων, των εξαγωγών και των επενδύσεων σε αποθέματα,
ενώ η θετική αυτή συμβολή στο ΑΕΠ αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση
επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα και την αύξηση των εισαγωγών.
Διευκρινίζεται ότι η αύξηση της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης ανακλά ζήτηση
τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών, με σημαντική αύξηση κατανάλωσης
μηχανοκίνητων οχημάτων αλλά και "άλλων" αναλώσιμων, όπως
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ, ως προς τις υπηρεσίες σημαντική αύξηση
ζήτησης κατεγράφη για υγειονομική περίθαλψη / υπηρεσίες υγείας. Ως προς τις
επιχειρηματικές επενδύσεις, η παρατηρηθείσα αύξηση ανακλά κυρίως τη ζήτηση
προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας και εξοπλισμού. Συναφώς, ο πληθωρισμός
τέταρτου τριμήνου 2018 ανήλθε, σε ετήσια βάση, με αυξήσεις τιμών κυρίως στα
τρόφιμα και στην ενέργεια, σε 2,2% (από 2,6% το 3ο τρίμηνο). Σε τρέχουσες τιμές,
στο τέταρτο τρίμηνο 2018 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά $ 233,2 δισ., ή 4,6% (έναντι $ 246,3
δισ., ή 4,9%, του τρίτου τριμήνου).

Γενικότερα, για το σύνολο του 2018, η στήριξη του ΑΕΠ προήλθε από τη διατήρηση
υγιούς επιπέδου ιδιωτικής κατανάλωσης καθώς, συνεπεία της υιοθέτησης
φορολογικών μεταρρυθμίσεων (βλ.1), όπως, κυρίως, φοροαπαλλαγές εισοδήματος
φυσικών προσώπων και μείωση του φόρου εταιρειών (από 35% σε 21%), οι ιδιωτικές
επενδύσεις διατήρησαν σταθερό δυναμισμό και οι επιχειρήσεις δαπάνησαν κεφάλαια

1 "Tax Cuts and Jobs Act", υπεγράφη τον Δεκέμβριο 2017 με ισχύ από Ιανουάριο 2018.



κυρίως για εξοπλισμό αλλά και έρευνα / ανάπτυξη προϊόντων πνευματικής
ιδιοκτησίας. Θετική ήταν επίσης η συμβολή στο ΑΕΠ των εξαγωγών και των
δημοσίων δαπανών σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο.

Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ αυξήθηκε εντός του 2018 κατά $ 1,02 τρισ., ή 5,2%
(έναντι $ 778,2 δισ., ή 4,2%, το 2017), σε σύνολο ΑΕΠ έτους 2018 της τάξης $ 20,5
τρισ. Ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 2,2% το 2018, από 1,9% το 2017.

Επισημαίνεται ότι οι αξιοσημείωτες επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας αφορούν
σε επί μέρους θετικές εξελίξεις, όπως είναι, για παράδειγμα, το ιδιαίτερης σημασίας
γεγονός της αύξησης μισθών δύο φορές στη διάρκεια του έτους, αθροιστικά κατά
3,2% (καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο 2009). Συναφώς, ενώ το εργατικό δυναμικό
της χώρας αποκόμισε όφελος εκ των υψηλότερων μισθών, περισσότεροι Αμερικανοί
είχαν επίσης αντίστοιχα οφέλη λόγω ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, δεδομένου ότι
κατά το 2018 δημιουργήθηκαν 2,6 εκ. νέες θέσεις εργασίας (περίπου 223,000 θέσεις
εργασίας ανά μήνα), έναντι 2,2 εκ. νέων θέσεων το 2017, ενώ το ποσοστό
απασχόλησης ανήλθε σε 63,1% (αύξηση 0,4 μονάδες ως προς το 2017).

Σημαντικοί οικονομικοί τομείς παρουσίασαν σθεναρή ανάπτυξη. Στη μεταποιητική
βιομηχανία προστέθηκαν 264.000 θέσεις εργασίας το 2018 (αύξηση 37% ως προς το
2017, με συνολική αύξηση, όπως επισημαίνεται από κυβερνητικές πηγές, σχεδόν
500.000 θέσεων εργασίας υπό την Κυβέρνηση Trump), ενώ στον κατασκευαστικό
κλάδο προστέθηκαν 280.000 θέσεις εργασίας το 2018 (αύξηση12% ως προς το
2017).


