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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ γ΄ τριμήνου 2020. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 29/10 προσωρινών στοιχείων του Γραφείου Bureau of Economic 
Analysis (ΒΕΑ), κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 το ΑΕΠ των ΗΠΑ εμφάνισε αύξηση 33,1%, σωρευτικά 
σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 31,4% κατά το β' τρίμηνο τρ.έ. Συναφώς, υπήρξε αύξηση του 
ονομαστικού ΑΕΠ κατά 38%, ή $ 1,64 τρισ., σε συνολικό ονομαστικό επίπεδο γ' τριμήνου $ 
21,16 τρισ., έναντι μείωσης 32,8%, ή $ 2,04 τρισ. το β' τρίμηνο ονομαστικού ΑΕΠ $ 19,52 τρισ. 

Στην εν λόγω ανακοίνωση τονίζεται ότι το θετικό αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στην 
επανεκκίνηση της α/οικονομίας και επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, των οποίων οι 
δραστηριότητες είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας, ενώ θετική επίδραση στο α/ΑΕΠ είχε η 
αύξηση: α) της ιδιωτικής κατανάλωσης (υπηρεσιών, κυρίως υγείας, και αγαθών, κυρίως 
οχημάτων/εξαρτημάτων), β) των επενδύσεων σε αποθέματα (λιανικού εμπορίου, κυρίως 
οχημάτων), γ) των εξαγωγών (αγαθών, κυρίως οχημάτων, μηχανών/μερών και 
κεφαλαιουχικών), δ) των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (εξοπλισμού, κυρίως τομέα 
μεταφορών), και ε) των επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα. Οι επί μέρους αυτές αυξήσεις 
αντισταθμίστηκαν από την μείωση των δημοσίων δαπανών σε όλα τα επίπεδα (ομοσπονδιακό, 
πολιτειακό και τοπικό επίπεδο) και την αύξηση των εισαγωγών. 

Ως προς λοιπούς οικονομικούς δείκτες, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία γ' τριμήνου 
2020: 

 το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα (disposable personal income / DPI) υποχώρησε 16,3%, 
έναντι προηγούμενης αύξησης 46,6% το β’ τρίμηνο  

 η προσωπική αποταμίευση, ως ποσοστό του DPI, ήταν 15,8% έναντι 25,7% το β’ τρίμηνο 

 οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών (δείκτης PCE / personal consumption expenditure), 
αυξήθηκαν κατά 3,4%, από μείωση 1,4% το β’ τρίμηνο, ενώ πλην τροφίμων και ενέργειας οι 
τιμές (PCE) αυξήθηκαν 3,5%, από μείωση 0,8% το β’ τρίμηνο 

 

Εκτιμήσεις για ανακοινωθέντα στοιχεία ΑΕΠ 

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ που ανακοινώθηκε 29/10, 
33,1% κατά το γ' τρίμηνο τρ.έ., βεβαίως και υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης τριμήνου που έχει 
ποτέ καταγραφεί, λανθασμένα μόνο μπορεί να εκληφθεί ως εξαιρετική επίδοση ανάκαμψης της 
οικονομίας, καθόσον η ανάκαμψη δεν συνδέεται ουσιαστικά με την ανόρθωση της α/ 
οικονομίας, οποία απέχει μακράν, δεδομένου ότι, ως γνωστόν, η δυναμική της ανάκαμψης έχει 
επιβραδυνθεί κατά τους τελευταίους μήνες και τίθεται ζήτημα περαιτέρω προόδου αν δεν 
ληφθούν εκ νέου υποστηρικτικά μέτρα (Stimulus Bill). 

Την άνοιξη τρ.έ. η πτώση του πραγματικού ΑΕΠ ήταν κολοσσιαία, 31,4% κατά το β' τρίμηνο, 
τριπλάσια σε έκταση από τη χειρότερη αντίστοιχη επίδοση οιουδήποτε τριμήνου από το 1947, 
συγκρίσιμη μόνο ως προς ορισμένα τρίμηνα κατά την Μεγάλη Ύφεση (Great Depression, 
1933), ενώ, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κρίσεις κατά τις οποίες οι τομείς που επλήγησαν 
περισσότερο ήταν ο βιομηχανικός και κατασκευαστικός, κατά την τρέχουσα περίοδο κρίσης 
κορωνοϊού ο τομέας που επλήγη περισσότερο είναι αυτός των υπηρεσιών. 



Σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιρείας οικονομικών προβλέψεων IHS Markit, το πραγματικό ΑΕΠ, 
περίπου 3,5% κάτω της προηγούμενης καλύτερης επίδοσης το δ' τρίμηνο του 2019, θα 
εξακολουθήσει να υπολείπεται κατά περίπου 5% της ανάπτυξης που εκτιμάται θα 
επιτυγχανόταν σε περίπτωση μη διακοπής της από την πανδημία, λαμβανομένου υπόψη του 
μέσου ρυθμού ανάπτυξης το 2018 και το 2019. Κατά την IHS Markit η αύξηση του πραγματικού 
ΑΕΠ θα έπρεπε να είναι έως και 53%, σε ετήσια βάση, για πραγματική αντιστοιχία της 
τρέχουσας ανάπτυξης με το προηγουμένως επιτευχθέν επίπεδο. 

Κατά τις σχετικές οικονομικές αναλύσεις, μεταξύ των παραγόντων σε οποίους οφείλεται η 
επιβράδυνση της ανάκαμψης συγκαταλέγονται: α) γρήγορη αρχική απορρόφηση σημαντικού 
ποσοστού ανέργων από επιχειρήσεις που ήταν ακόμα βιώσιμες μετά την άρση των 
περιορισμών (lockdown), ενώ δεν ισχύει πλέον το ίδιο υπό τις τρέχουσες συνθήκες, και β) 
σταδιακή εξάντληση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, λόγω σταδιακής λήξης των 
κρατικών άμεσων κοινωνικών παροχών αλλά και της υποστήριξης εργαζομένων σε ΜΜΕπιχ. 
(μέσω της έκτακτης ειδικής νομοθεσίας, CARES Act και Paycheck Protection Program). 

Πλείστες διαφορετικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι η συμβολή του Κογκρέσου, μέσω έγκρισης 
νέων μέτρων δημοσιονομικής στήριξης (Stimulus Bill), θα είναι καθοριστική για τη διατήρηση 
της οικονομίας σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. 
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