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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ δ΄ τριμήνου & συνολικών έτους 2020. 

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, 28/1, προσωρινών στοιχείων του Γραφείου Bureau of Economic 
Analysis (ΒΕΑ): 
Κατά το δ΄ τρίμηνο 2020 το ΑΕΠ των ΗΠΑ εμφάνισε αύξηση 4%, σε ετήσια βάση, έναντι 
αύξησης 33,4% κατά το γ΄ τρίμηνο (από μειώσεις 31,4% το β' τρίμηνο και 5% το α' τρίμηνο 
2020). Συναφώς, υπήρξε αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 6% σε ετήσια βάση, ή $ 309,2 
δισ., σε συνολικό ονομαστικό επίπεδο δ' τριμήνου έτους 2020 τάξης $ 21,48 τρισ. (από 
αύξηση 38,3% του γ' τριμήνου, ονομαστικού ΑΕΠ $ 21,17 τρισ.). 

Στην εν λόγω ανακοίνωση τονίζεται ότι, το θετικό αποτέλεσμα δ΄ τριμήνου 2020, οφείλεται 
στην επανεκκίνηση της α/οικονομίας και επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, αν και εν μέσω 
νέων περιορισμών κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, ενώ θετική επίδραση στο α/ΑΕΠ 
είχαν οι αυξήσεις: α) των εξαγωγών (αγαθών, κυρίως υλικών & προμηθειών βιομηχανίας), β) 
των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (όλων των υλικών, κυρίως εξοπλισμού), γ) της ιδιωτικής 
κατανάλωσης (υπηρεσιών, κυρίως υγείας, ενώ η κατανάλωση σε αγαθά μειώθηκε κυρίως 
στον κλάδο εστίασης/ποτών), δ) των επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα, και ε) των 
επενδύσεων σε αποθέματα (κυρίως μεταποίηση και χονδρεμπόριο, ενώ κατεγράφη μείωση 
στο λιανικό εμπόριο). Οι επί μέρους αυτές αυξήσεις, αντισταθμίστηκαν από τη 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 δημοσιευθέντα στοιχεία δ' τριμήνου 
2020: 

 το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα (disposable personal income / DPI) υποχώρησε 9,5%, 
έναντι προηγούμενης μείωσης 16,3% του γ’ τριμήνου 

 η προσωπική αποταμίευση, ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος DPI, ήταν 13,4% 
κατά το δ' τρίμηνο, έναντι 16% του γ’ τριμήνου 

 ο δείκτης τιμών PCE (Personal Consumption Expenditure), αυξήθηκε 1,5% κατά το δ' 
τρίμηνο, από αύξηση 3,7% του γ’ τριμήνου 

 

Συνολικά για το έτος 2020 το α/ ΑΕΠ μειώθηκε 3,5%, έναντι αύξησης 2,2% το 2019. 
Συναφώς, υπήρξε μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 2,3%, ή $ 500,6 δισ., σε συνολικό 
ονομαστικό ΑΕΠ έτους 2020 τάξης $ 20,93 τρισ., εν συγκρίσει με αύξηση 4%, ή $ 821,3 δισ.,  
το 2019. 

Η ετήσια εν λόγω μείωση οφείλεται σε επί μέρους μειώσεις: α) της ιδιωτικής κατανάλωσης 
(υπηρεσιών, κυρίως σε κλάδους εστίασης, καταλυμάτων, υγείας και ψυχαγωγίας), β) των 
εξαγωγών (υπηρεσιών και αγαθών, κυρίως ταξιδιωτικών υπηρεσιών και κεφαλαιουχικών 
αγαθών, αντίστοιχα), γ) των επενδύσεων σε αποθέματα (κυρίως στο λιανικό εμπόριο / 
εμπόριο αυτοκίνητων αλλά και χονδρεμπόριο / βιομηχανίες διαρκών αγαθών), δ) των 



επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (κυρίως σε κατασκευές / εξόρυξη και εξοπλισμό μεταφορών), 
και ε) των δημοσίων δαπανών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο (κυρίως δαπανών 
αποζημιώσεων λόγω πανδημίας), ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν. Οι παραπάνω επί μέρους 
μειώσεις εν μέρει αντισταθμίστηκαν από αυξήσεις: α) παραγωγής προϊόντων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (κυρίως λογισμικό), β) δημοσίων δαπανών σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 
εξαιρουμένου του τομέα αμύνης (κυρίως για αγορά ενδιάμεσων υπηρεσιών εξυπηρέτησης 
του προγράμματος PPP / Paycheck Protection Program, ομοσπονδιακών δανείων μέσω 
τραπεζών), και γ) επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα (κυρίως δαπάνες ανακαινίσεων, 
προμηθειών μεσιτών και μεταβιβάσεων ακινήτων). 

Ως προς λοιπούς οικονομικούς δείκτες, σύμφωνα με δημοσιευθέντα προσωρινά στοιχεία 
έτους 2020: ο δείκτης τιμών PCE (Personal Consumption Expenditure), αυξήθηκε 1,2%, από 
αύξηση 1,5% το 2019. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. https://www.bea.gov/news/2021/gross-domestic-product-4th-
quarter-and-year-2020-advance-estimate. 
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