Америчка економија у првом кварталу забележила пад од 5,7 одсто
понедељак, 01 јун 2009 18:26

Америчка влада саопштила је да је економија у првом кварталу ове године забележила
негативну стопу раста од 5,7 одсто. У извештају се такође наводи да је стопа нешто
нижа у поређењу са последњим кварталом прошле године и нижа од предвиђене. То је у
складу са проценама многих стручњака да је најгори период рецесије прошао.
Јучерашњи извештаји о броју изгубљених радних места и ситуацији у производном
сектору такође потврђују такав закључак мада економски показатељи и даље приказују
мешовиту слику економије.

Ове недеље је 13 хиљада људи мање поднело захтев за надокнаду за незапосленост у
односу на прошлу недељу. Мада тај број сугерише да се успорава темпо губитка радних
места, укупни број захтева за надокнаду за незапослене, који сада износи 6 милиона и
осам стотина хиљада указује да је Американцима потребно више времена да нађу нови
посао. Па ипак, председник Обама сматра да ти економски индикатори указују да се
рецесија ублажава.

„Имамо још пуно посла пред собом, мада кад погледате данас економију, мислим да се
може рећи да смо се померили од ивице амбиса, дан раније,“ рекао је Обама.

Аналитичари наводе да је побољшање економске ситуације такође допринело порасту
производње у неким гранама индустрије. Наруџбе за такозвану трајну робу, попут беле
технике и намештаја порасле су за готово два одсто у априлу. Продаја нових кућа је
такође у порасту. Консултант за продају некретнина, Томас Лолер, сматра да су том
допринеле ниске цене и каматне стопе.

„После око шест или седам година када кућа нису биле доступне највећем броју људи,
без рискантних зајмова, ситуација се сада изменила,“ каже Лолер.

Међутим, стручњаци наводе да криза на тржишту некретнина ни изблиза није окончана.
Нови извештај указује да је број власника кућа који не плаћају месечне рате за хипотеке
достигао нови рекорд прошлог месеца. И, мада поверење потрошача расте, неки
продавци кажу да купци још увек нису вољни да троше новац на робу и услуге који нису
неопходни, попут намештаја, накита и аутомобила.
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