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Αναθεωρημένα στοιχεία α/Υπουργείου Εμπορίου για ΑΕΠ Α΄ τριμήνου 2020. 

Σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις του α/Υπουργείου Εμπορίου, κατά το α΄ 

τρίμηνο 2020, το ΑΕΠ των ΗΠΑ συρρικνώθηκε κατά 5%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων 

ύφεσης 4,8%, ενώ το Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα (GDI) μειώθηκε κατά 4,2%. 

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη μείωση του α/ΑΕΠ έχει να σημειωθεί από την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης προ δεκαετίας (δ΄ τρίμηνο 2008 – ύφεση 6,3%).  

Ως άνω αναθεώρηση ΑΕΠ προς το χειρότερο θεωρείτο αναμενόμενη από αναλυτές, 

οποίοι περίμεναν ακόμη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων. Ενδεικτικά, 

προβλέψεις της Goldman Sachs ανέφεραν για το α΄ τρίμηνο μείωση του πραγματικού 

ΑΕΠ κατά 9% και για το β΄ τρίμηνο περαιτέρω ύφεση της τάξης 34% – λαμβανομένου 

δε υπόψη ότι η ύφεση κορυφώθηκε τους μήνες Απρίλιο - Μάιο και θα αποτυπωθεί στα 

στατιστικά στοιχεία του β΄ τριμήνου.  

Η ανακοίνωση του αρμοδίου Γραφείου (Bureau of Economic Analysis/ BEA) 

επαναλαμβάνει ότι η μείωση του ΑΕΠ οφείλεται στα μέτρα κοινωνικής 

αποστασιοποίησης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και, συγκεκριμένα, στις 

αποφάσεις των Πολιτειών να παραμείνουν οι πολίτες στα σπίτια τους (stay at home 

orders), κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Ως επακόλουθο, κατεγράφη σημαντική μείωση 

ζήτησης, καθώς οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες.  

Οι βασικοί δείκτες που επηρέασαν αρνητικά το ΑΕΠ είναι: α) οι προσωπικές 

καταναλωτικές δαπάνες που συμβάλλουν 2/3 του α/ΑΕΠ, ενώ ο δείκτης τιμών PCE 

αυξήθηκε μόλις κατά 1,3% έναντι 1,4% την προηγούμενη περίοδο, β) οι εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών (-8,7%), γ) οι ιδιωτικές επενδύσεις σε αποθέματα, και δ) οι 

επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια (-2,4%). Ωστόσο, οι αρνητικές επιπτώσεις 

αντισταθμίστηκαν από τις επενδύσεις σε κατοικίες (+18,5%), τις δημόσιες δαπάνες 

(+0,8%) και τη μείωση των εισαγωγών (-15,5%).  

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρονται για πρώτη φορά οι αρχικές εκτιμήσεις για τα εταιρικά 

κέρδη κατά το α΄ τρίμηνο. Τα τρέχοντα κέρδη μειώθηκαν κατά $295,4 δισ., έναντι 

αύξησης $53 δισ. κατά το δ΄ τρίμηνο 2019, ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες κατεγράφησαν 

στους μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (- $169,5 δισ.).  

 


