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Οικονομικές επιπτώσεις πανδημίας κορωνοϊού σε ΗΠΑ. Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ β΄ 

τριμήνου 2020. 

Σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις (30/9) του α/Υπουργείου Εμπορίου (DoC, Υπηρεσίας 
ΒΕΑ), κατά το β΄ τρίμηνο 2020, το ΑΕΠ των ΗΠΑ συρρικνώθηκε κατά 31,4%, σωρευτικά σε 
ετήσια βάση, έναντι μείωσης 5% το α' τρίμηνο τρ.έ. Συναφώς, υπήρξε μείωση του ονομαστικού 
ΑΕΠ κατά 32,8%, ή $ 2,04 τρισ., σε συνολικό ονομαστικό επίπεδο β' τριμήνου $19,52 τρισ., 
έναντι μείωσης 3,4%, ή $ 186,3 δισ., σε ονομαστικό $21,56 τρισ. το α' τρίμηνο. 

Στην ανακοίνωση του αρμοδίου Γραφείου Bureau of Economic Analysis τονίζεται εκ νέου ότι η 
μείωση του ΑΕΠ οφείλεται στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού (πρωτίστως 
στις θεσμικές εντολές κοινωνικής αποστασιοποίησης / stay at home orders), ιδίως Μαρτίου και 
Απριλίου και μερικώς Μαΐου και Ιουνίου (κατά οποίους μήνες υπήρξε μερική άρση 
περιορισμών). Ως επακόλουθο, υπήρξε σημαντική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας 
στην πλειοψηφία των τομέων της α/οικονομίας, ενώ κατεγράφη σημαντική μείωση της ιδιωτικής 
δαπάνης πολιτών και επιχειρήσεων. 

Οι βασικές παράμετροι που επηρέασαν αρνητικά το ΑΕΠ ήταν η μείωση: α) της ιδιωτικής 
κατανάλωσης (PCE), β) των εξαγωγών, γ) των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, μη 
συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, δ) των ιδιωτικών επενδύσεων σε αποθέματα, και ε) των 
δημοσίων δαπανών σε τοπικό/πολιτειακό επίπεδο, ενώ οι επί μέρους αυτές μειώσεις 
αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των δημοσίων δαπανών σε ομοσπονδιακό επίπεδο και τη 
μείωση των εισαγωγών. Ως προς τη συμβολή επί μέρους τομέων α/οικονομίας στο ΑΕΠ β' 
τριμήνου, σημειώνεται ότι μειώσεις υπήρξαν στην παραγωγή αγαθών κατά 34,4%, στην 
παραγωγή υπηρεσιών κατά 33,1% και στις κυβερνητικές υπηρεσίες κατά 16,6%, ενώ συνολικά 
20 κατηγορίες τομέων οικονομίας, εκ συνόλου 22, συνέβαλαν αρνητικά στη διαμόρφωση του 
ΑΕΠ, με θετική συμβολή μόνο από τον χρηματοπιστωτικό τομέα (τραπεζικές/ασφαλιστικές 
υπηρεσίες) και τις δημόσιες δαπάνες σε ομοσπονδιακό επίπεδο. 

Ως προς λοιπούς οικονομικούς δείκτες, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία, ο δείκτης 
τιμών PCE, δαπανών ιδιωτικής κατανάλωσης, υποχώρησε 1,6% κατά το β΄ τρίμηνο (έναντι 
προηγούμενης αύξησης 1,3% το α’ τρίμηνο), το Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα (GDI) 
μειώθηκε κατά 33,5%, έναντι 2,5% το α’ τρίμηνο, ενώ τα εταιρικά κέρδη από την παραγωγή της 
περιόδου β' τριμήνου τρ.έ. μειώθηκαν κατά $ 208,9 δισ., έναντι μείωσης $ 276,2 δισ. το α’ 
τρίμηνο. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. σχετική ανακοίνωση https://www.bea.gov/news/2020/gross-
domestic-product-third-estimate-corporate-profits-revised-and-gdp-industry-annual. 
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