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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ β΄ τριμήνου 2022 – Νέα υποχώρηση της οικονομικής 

δραστηριότητας κατά 0,9%. 

 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία (advance estimate, 28.7.2022 1) του Bureau of Economic 

Analysis (ΒΕΑ), η οικονομική δραστηριότητα υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο στις 

ΗΠΑ κατά 0,9% έπειτα από υποχώρηση 1,6% του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο τρ.έ. 

Το πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε μικρότερη επιβράδυνση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε 

σχέση με το πρώτο τρίμηνο, λόγω μερικής ανάκαμψης των α/ εξαγωγών (τόσο σε αγαθά όσο 

και υπηρεσίες, κυρίως ταξιδιωτικές) και μικρότερης του αναμενόμενου μείωσης των δαπανών 

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αφετέρου, κατεγράφησαν μεγαλύτερες των εκτιμήσεων 

μειώσεις στις επενδύσεις σε ιδιωτικά αποθέματα και στις δαπάνες των πολιτειών και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης / PCE (υποχώρηση σε 1% 

από 1,8% το προηγούμενο 3μηνο, με αύξηση για υπηρεσίες αλλά μείωση για αγαθά), καθώς 

και μειώσεις πάγιων επενδύσεων τόσο στον στεγαστικό κλάδο όσο και στους λοιπούς κλάδους 

της οικονομικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η αμερικανική οικονομία εισήλθε σε τεχνική ύφεση, εφόσον 

το ΑΕΠ εμφάνισε μείωση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Πλέον, το ενδεχόμενο πραγματικής 

ύφεσης της οικονομίας είναι πιο πιθανό, καθώς η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά 

επίπεδα διαβρώνει τις καταναλωτικές δαπάνες, ενώ οι διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από την 

FED επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις και στη ζήτηση στον κλάδο στέγασης. 

Σημειώνεται ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία για την πορεία της α/ οικονομίας δημοσιοποιήθηκαν 

μια μόλις ημέρα μετά τη νέα, σημαντική, αύξηση επιτοκίων από τη FED. Όπως αναφέραμε, 

στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά την ανακοίνωση της FED, ο Πρόεδρός της κ. J. 

Powell δεν θεωρεί βάσιμες τις ανησυχίες περί ενδεχόμενης πραγματικής ύφεσης της α/ 

οικονομίας ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, η α/ οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, έστω 

με χαμηλότερο ρυθμό, και τα στοιχεία από την αγορά εργασίας παραμένουν ενθαρρυντικά.  

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-

second-quarter-2022-advance-estimate. 

       
 

                                                 
1  Επόμενη, ακριβέστερη εκτίμηση της πορείας της α/ οικονομίας για το β’ τρίμηνο του 2022 θα 

δημοσιοποιηθεί στις 25 τρέχοντος. 
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