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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ β΄ τριμήνου 2021. 
 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, 29/7, προσωρινών στοιχείων του Γραφείου Bureau of Economic 
Analysis (ΒΕΑ): 

Κατά το β΄ τρίμηνο 2021 το ΑΕΠ των ΗΠΑ εμφάνισε σημαντική αύξηση 6,5%, σε ετήσια βάση, 
από ανάλογη αύξηση 6,3% του α΄ τριμήνου (κατόπιν αναθεώρησης) – ενώ, υπενθυμίζουμε, 
βλ.1 για το 2020. Συναφώς, υπήρξε αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 13%, σε ετήσια βάση, 
ή κατά $ 684,4 δισ., σε συνολικό ονομαστικό επίπεδο β' τριμήνου 2021 τάξης $ 22,72 τρισ. 
(από ετήσια αύξηση 10,9% του α' τριμήνου, ή κατά $ 560,6 δισ., συνολικού ονομαστικού ΑΕΠ 
$ 22,05 τρισ.). 

Στην εν λόγω ανακοίνωση τονίζεται ότι το θετικό αποτέλεσμα β΄ τριμήνου 2021 οφείλεται μεταξύ 
άλλων (συνεχιζόμενης της ανάκαμψης της α/οικονομίας) στα μέτρα στήριξης της οικονομίας 
(επιχειρήσεων και πολιτειακών/τοπικών κυβερνήσεων), αλλά όχι τόσο στις απευθείας παροχές 
προς πολίτες οι οποίες μειώθηκαν, ενώ θετική συμβολή στο α/ ΑΕΠ είχαν οι αυξήσεις: α) της 
ιδιωτικής κατανάλωσης / PCE (ιδίως για υπηρεσίες, κυρίως εστίασης και φιλοξενίας, και για μη 
διαρκή αγαθά, κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα), β) των ιδιωτικών επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου (κυρίως σε εξοπλισμό, ιδίως τομέα μεταφορών, και σε προϊόντα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, ιδίως για έρευνα / ανάπτυξη), γ) των εξαγωγών (αγαθών, κυρίως κεφαλαιουχικών, 
αλλά και υπηρεσιών, κυρίως ταξιδιωτικού τομέα), και δ) δημοσίων δαπανών σε τοπικό / 
πολιτειακό επίπεδο. Οι επί μέρους αυτές αυξήσεις, αντισταθμίστηκαν από τις μειώσεις των 
ιδιωτικών επενδύσεων σε αποθέματα (κυρίως στο λιανικό εμπόριο), των επενδύσεων ιδιωτών 
σε ακίνητα και εξοπλισμό, των δημοσίων δαπανών σε ομοσπονδιακό επίπεδο (κυρίως για 
προμήθεια ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και για την εξυπηρέτηση του 
προγράμματος PPP / Paycheck Protection Program, ομοσπονδιακών εγγυήσεων δανείων 
μέσω τραπεζών), καθώς και από την αύξηση των  εισαγωγών (που αφαιρείται κατά τον σχετικό 
υπολογισμό ΑΕΠ). 

 Ως προς λοιπούς οικονομικούς δείκτες, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία β' τριμήνου 
2021: 

 Ο δείκτης τιμών PCE (Personal Consumption Expenditure) αυξήθηκε 5,7%, από +3,5% το 
α' τρίμηνο (και +1,5% το δ’ τρίμηνο 2020). Εξαιρουμένων των, ιδιαίτερα μεταβλητών, τιμών 
ενέργειας και τροφίμων ο δομικός δείκτης τιμών (core PCE) αυξήθηκε 6,1%, από +2,3% το 
α' τρίμηνο (και +1,3% το δ’ τρίμηνο 2020). 

 Το ονομαστικό προσωπικό εισόδημα (PI) μειώθηκε κατά 22%, από αύξηση 56,8% το α' 
τρίμηνο, λόγω μείωσης της εισοδηματικής στήριξης για αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω 

                                                 
1 ΑΕΠ 6% σε ετήσια βάση 2020 (ειδικότερα: -5% α' τρίμηνο, -31,4% β' τρίμηνο, +33,4% γ΄ 

τρίμηνο, +4,3% δ΄ τρίμηνο). 



κυβερνητικών προγραμμάτων (CARES και ARP). Συναφώς, επίσης μειώθηκε το διαθέσιμο 
προσωπικό εισόδημα (DPI) κατά 26,1%, από αύξηση 63,7% το α’ τρίμηνο. 

 Η προσωπική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 26,3% (ή κατά $ 680,8 δισ. από $ 538,8 
δισ. το α’ τρίμηνο), ενώ η αποταμίευση μειώθηκε σε $ 1,97 τρισ. από $ 4,07 τρισ. το α' 
τρίμηνο, και ο δείκτης προσωπικής αποταμίευσης (ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος 
DPI) μειώθηκε σε 10,9% από 20,8% το β' τρίμηνο. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. https://www.bea.gov/news/2021/gross-domestic-product-
second-quarter-2021-advance-estimate-and-annual-update. 
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