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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ β΄ τριμήνου 2020, ανά Πολιτεία ΗΠΑ. 

Αναφερόμενοι στην ανακοίνωση (2/10) "Gross Domestic Product by State, 2nd Quarter 2020" 
του α/Υπουργείου Εμπορίου (αρμόδιας Υπηρεσίας ΒΕΑ / Bureau of Economic Analysis) 
σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ κατά το β΄ τρίμηνο 2020 ανά Πολιτεία ΗΠΑ, σημειώνουμε τα 
ακόλουθα. 

Το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά το β' τρίμηνο στις 50 Πολιτείες και στην ομοσπονδιακή 
Περιφέρεια Κολούμπια (District of Columbia / DC), με ποσοστιαία διακύμανση από -20,4% στην 
Περιφέρεια DC  έως -42,2% στις Πολιτείες Hawaii και Nevada, στο πλαίσιο της συνολικής 
μείωσης του α/ΑΕΠ κατά 31,4% το β' 3μηνο. Οι κατηγορίες α/οικονομίας που κυρίως 
συνέβαλαν αρνητικά στη μείωση του α/ΑΕΠ, σε εθνικό επίπεδο (επικράτεια ΗΠΑ), ήταν οι 
υπηρεσίες διαμονής, εστίασης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών παροχών, καθώς και 
ο τομέας μεταποίησης διαρκών αγαθών. 

 

Αναλυτικότερα, σε εθνικό επίπεδο: 

- οι υπηρεσίες διαμονής και εστίασης εμφάνισαν μείωση 88,4%, σημαντικότερος παράγοντας 
κάμψης του ΑΕΠ σε 17 Πολιτείες και στην Περιφέρεια DC 

- οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών παροχών εμφάνισαν μείωση 48,1%, 
σημαντικότερος παράγοντας κάμψης του ΑΕΠ σε 18 Πολιτείες (συμπεριλαμβανομένης της 
Πολιτείας Tennessee που είχε την 3η κατά σειρά μεγαλύτερη μείωση ΑΕΠ σε εθνικό επίπεδο, 
τάξης -40,4%) 

- ο τομέας μεταποίησης διαρκών αγαθών εμφάνισε μείωση 43,3%, σημαντικότερος 
παράγοντας κάμψης του ΑΕΠ σε 8 Πολιτείες 

- ο χρηματοπιστωτικός / ασφαλιστικός κλάδος, αντίθετα με παραπάνω, εμφάνισε αύξηση 11,9%, 
σημαντικότερος παράγοντας αντιστάθμισης απωλειών ΑΕΠ σε 48 Πολιτείες και στην 
Περιφέρεια DC, ιδίως δε στην Πολιτεία Delaware σε οποία κατεγράφη η μικρότερη μείωση 
πραγματικού ΑΕΠ (μεταξύ των 50 Πολιτειών), τάξης -21,9% 

 

Παρατίθεται παρακάτω γράφημα χάρτη με απεικόνιση της μείωσης ΑΕΠ ανά Πολιτεία. 



 
 

 
 
Στην ανακοίνωση ΒΕΑ 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). 
 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "Gross Domestic Product by State, 2nd Quarter 2020" 
https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-state-2nd-quarter-2020. 
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