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Амерички трговински дефицит значајно је порастао у јулу због повећаног увоза нафте и
аутомобила. Секретаријат за трговину саопштио је да је дефицит скочио за 16 одсто на
32 милијарде долара. Реч је о највећем месечном повећању у последњој деценији. У
одвојеном извештају секретаријата за рад наводи се да је број Американаца који се први
пут пријављују за надокнаде за незапослене прошле седмице пао више него што се
очекивало, што представља сигнал да компаније отпуштају мање радника. Међутим, нису
сви економски показатељи позитивни.

  

Какви су економски индикатори, може се закључити по хиљадама људи који су јуче у
Орланду чекали у реду за посао. Стопа незапослености у том граду је 11 одсто. Од јула,
укупно 14 милиона Американаца је без посла и надмеће се за 2 милиона 400 хиљада
радних места.

  

“Давно сам изгубила посао и издржавамо се од једног прихода”, каже Витнер Кејн.

  

Док расте стопа незапослености, Федералне резрве тврде у новом извештају да је
рецесија можда окончана.

  

"Нећу одустати док незапослени Американци не пронађу посао”, рекао је синоћ у
Конгресу председник Барак Обама.

  

Број Американаца који се први пут пријављују за надокнаде за незапослене пао је
прошле седмице на 550 хиљада, што је десет хиљада мање него што се очекивало.
Проценат заплењене имовине је међутим прошлог месеца остао на готово рекордном
нивоу. Близу 360 хиљада кућевласника изгубило је своје домове прошлог месеца, један
одсто мање него у јулу.

  

"Захваљујући смелој и одлучној акцији коју смо предузели од јануара, могу овде
поуздано да саопштим да смо извукли економију са ивице пропасти”, нагласио је Обама.
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Поставља се, међутим, питање колика је заслуга Обаминог плана за стимулисање
привреде. То ће Конгрес данас покушати да утврди.

  

“Што се брже буде трошио новац из стимулативног пакета у наредним месецима, то ће
бити боље за подстицање економског опоравка”, сматра сенатор Џо Либерман.

  

Поједини економисти истичу да је стимулативни пакет допринео расту бруто домаћег
производа и сачувао најмање пола милиона радних мјеста.

  

(VОА) 
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