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 Εκτιμήσεις για οικονομία ΗΠΑ - Δημοσίευση στοιχείων δ΄ τριμήνου 2019. 

 
 

 

Αρχικές εκτιμήσεις Γραφείου Οικονομικών Αναλύσεων α/Υπουργείου Εμπορίου (ΒΕΑ) 
αναφέρουν, για το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας το δ΄ τρίμηνο 2019, αύξηση 2,1%, όσο και σε 
γ΄ τρίμηνο. Συνολικά, για το 2019 εκτιμάται ρυθμός ανάπτυξης 2,3%, έναντι 2,9% το 2018. 

Δ΄ τρίμηνο 2019 

Οι βασικές συνιστώσες που επηρέασαν θετικά το α/ΑΕΠ, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019, 
ήταν η ιδιωτική κατανάλωση, οι δημόσιες δαπάνες σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό 
επίπεδο, οι επενδύσεις σε οικιστικά έργα, και η μικρή αύξηση των εξαγωγών (1,4%) με 
παράλληλη πτώση εισαγωγών (8,7%). Αντίθετα, την ίδια περίοδο, οι προαναφερθείσες θετικές 
επιρροές αντισταθμίστηκαν από την αρνητική εξέλιξη μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Το 
ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές, ανήλθε κατά το δ΄ τρίμηνο σε $ 21,7 τρισ., εμφανίζοντας αύξηση 
3,6% ως προς το προηγούμενο διάστημα (έναντι αύξησης 3,8% κατά το γ’ τρίμηνο). Ο δείκτης 
τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ χωρίς τις 
δαπάνες για τρόφιμα και ενέργεια αυξήθηκε μόλις 1,3%, συγκριτικά με την αντίστοιχη αύξηση 
2,1% του προηγούμενου τριμήνου. 

Συνολικά για το 2019 

Θετική επίδραση στο ΑΕΠ είχαν: α) ο δείκτης PCE, οποίος αυξήθηκε κατά 1,6%, έναντι 2,4% 
το 2018, β) οι δημόσιες δαπάνες και γ) οι ιδιωτικές επενδύσεις (εξαιρουμένων των οικιστικών). 
Οι εν λόγω θετικές επιρροές αντισταθμίστηκαν όμως από την αρνητική επίπτωση των 
μειωμένων επενδύσεων σε οικιστικά έργα και των αυξημένων εισαγωγών (αγαθών και 
υπηρεσιών), οποίες, ωστόσο, αυξήθηκαν λιγότερο ως προς το προηγούμενο έτος. Η 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται τόσο στην επιβράδυνση των επενδύσεων και 
του δείκτη PCE, όσο και στην καθοδική πορεία των αμερικανικών εξαγωγών (-1,3%). 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το εμπορικό έλλειμα των ΗΠΑ μειώθηκε κατά το 2019, για πρώτη 
φορά από το 2013, κατά 1,7% (ανερχόμενο πλέον σε $ 616,8 δισ.), καθώς οι εισαγωγές 
αγαθών σημείωσαν πτώση της τάξης -1,7% (ακολουθήσει ξεχωριστό έγγραφο περί εξωτερικού 
εμπορίου ΗΠΑ). 

Αντιδράσεις Λευκού Οίκου 

Σημειώνεται ότι ο Λευκός Οίκος απέφυγε αρνητικές εντυπώσεις σχετικά με ως άνω 
επιβράδυνση αμερικανικής οικονομίας, σχολιάζοντας σε σχετική ανακοίνωση το μέσο όρο του 
ρυθμού ανάπτυξης στο διάστημα της 3ετίας από εκλογής του Προέδρου Trump (2017-2019), 
ο οποίος ανέρχεται σε 2,5%, όντας ελαφρώς αυξημένος συγκριτικά με εκτιμήσεις Κογκρέσου 
(Congressional Budget Office / CBO) που προέβλεπε, για το ίδιο διάστημα, κατά μέσο όρο 
ανάπτυξη 2%. Επιπλέον, αναφέρεται ότι μόνο οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, μεταξύ χωρών G7, 
επέτυχαν ρυθμούς ανάπτυξης σύμφωνα με προβλέψεις το ΔΝΤ για το 2019.  

Ως προς συνιστώσες που οδήγησαν σε επιβράδυνση α/οικονομίας το 2019, σε ανακοίνωση Λ. 
Οίκου επισημαίνονται: επιβράδυνση παγκόσμιας οικονομίας, προβλήματα σε παραγωγή 
Boeing, απεργία σε General Motors, αυστηρή (έως πρότινος) νομισματική πολιτική Fed και 



επίπτωση σε επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω επαναδιαπραγμάτευσης εμπορικών 
συμφωνιών. Συναφώς, σχολιάζεται ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την 
επαναδιαπραγμάτευση και υπογραφή νέων “βελτιωμένων”, ως αναφέρεται, εμπορικών 
συμφωνιών (π.χ. με Καναδά-Μεξικό/USMCA και με Κίνα/Phase I) αντισταθμίζουν τις 
βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας. 

Εκτιμήσεις Αναλυτών 

Όπως σχολιάζουν διεθνείς αναλυτές, μάλλον τα οφέλη από τη μείωση της φορολογίας που 
προσδοκούσε η αμερικανική Διοίκηση μετά την υιοθέτηση του ευνοϊκού φορολογικού θεσμικού 
πλαισίου τον Δεκέμβριο 2018, αντισταθμίστηκαν από τη ζημία που προκάλεσε ο εμπορικός 
πόλεμος των ΗΠΑ με σημαντικούς εταίρους (αβεβαιότητα και μειωμένες ιδιωτικές επενδύσεις). 
Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί, και δεν αναμένεται, η υπόσχεση 
του Προέδρου Trump για ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης 3-4%. Από την άλλη πλευρά, 
σχολιάζεται θετικά το γεγονός ότι η αμερικανική οικονομία παρέμεινε σε σταθερή αναπτυξιακή 
πορεία, ενώ έχει απομακρυνθεί το ενδεχόμενο ύφεσης στο εγγύς μέλλον, αν και προβλέπεται 
περαιτέρω επιβράδυνση το 2020. 

Αναλυτές δεν παραλείπουν να επισημάνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση των δημοσίων 
δαπανών, σε αντιπαραβολή με τις μειωμένες ιδιωτικές επενδύσεις. Σημειώνεται ότι για πρώτη 
φορά από το 2012, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το έλλειμμα προϋπολογισμού 
ΗΠΑ υπερέβη κατά το 2019 το όριο του $ 1 τρισ., ενώ αντίστοιχα το αρμόδιο Γραφείο του 
Κογκρέσου (CBO) προβλέπει και για το δημοσιονομικό έτος 2020 (λήγει 30/9), επίσης, έλλειμα 
$ 1,02 τρισ., καθώς εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα θα περιορισθούν σε $ 3,6 τρισ. ενώ οι 
δημόσιες δαπάνες θα ανέλθουν σε $ 4,6 τρισ. 

Τέλος, ως προς τη μείωση του εμπορικού ελλείματος, αναλυτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι 
είναι προσωρινή και οφείλεται αφενός στη μείωση των εισαγωγών από την Κίνα (εμπορικό 
έλλειμα $ 345 δισ.), αφετέρου στις μειωμένες εισαγωγές πετρελαιοειδών, δεδομένου ότι έχει 
περιοριστεί κατά πολύ η ενεργειακή εξάρτηση των ΗΠΑ από άλλες χώρες. 

 


