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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ γ΄ τριμήνου 2022 – Επιστροφή στην ανάπτυξη, με άνοδο 

του ΑΕΠ κατά 2,6%. 

 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Bureau of Economic Analysis (ΒΕΑ), η οικονομική 

δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθε σε θετικό ρυθμό, για πρώτη φορά το τρέχον 

έτος, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6%, μετά από δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης (-1,6% το 

α’ 3μηνο και -0,6% το β’ 3μηνο). Συναφώς, το ονομαστικό ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 6,7%, σε 

ετήσια βάση (ή κατά $ 414,8 δισ.), διαμορφούμενο σε $ 25,66 τρισ. (από ετήσια αύξηση 8,5% 

το β' τρίμηνο, ή κατά $ 508 δισ). 
 

Η ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας πρωτίστως αποδίδεται στη μείωση του εμπορικού 

ελλείμματος και, ακολούθως, στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, των ξένων 

επενδύσεων, καθώς και των κρατικών δαπανών (κυρίως στον αμυντικό τομέα/εξοπλιστικά). 

Ειδικότερα, ως προς το εμπορικό έλλειμμα κατά το γ’ 3μηνο τ.ε., κατεγράφη αύξηση 14,4% των 

α/ εξαγωγών, τόσο των αγαθών (κυρίως πετρελαίου και πρώτων υλών/βιομηχανικών 

προϊόντων) όσο και των υπηρεσιών (κυρίως ταξιδιωτικών και 

επιχειρηματικών/χρηματοοικονομικών), και υποχώρηση 6,9% των εισαγωγών. 

 

Αντίθετα, σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία, κατεγράφη μείωση των πάγιων ιδιωτικών 

επενδύσεων και των ιδιωτικών αποθεμάτων. 

 

Σημειώνεται ότι η επίδοση της α/ οικονομίας κατά το γ’ τρίμηνο υπερέβη, κατά τι, τις εκτιμήσεις 

των αναλυτών, οποίοι προέβλεπαν αύξηση του ΑΕΠ περί το 2,3%, ενώ, ωστόσο, κοινή 

συνισταμένη των εκτιμήσεων είναι ότι η παρατηρηθείσα βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος 

αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, το οποίο δεν αναμένεται να έχει διάρκεια. Σε κάθε περίπτωση, 

οι εν λόγω θετικές επιδόσεις της α/ οικονομίας αξιοποιήθηκαν αρκούντως, επικοινωνιακά, από 

την α/ κυβέρνηση καθώς σε λίγες ημέρες ακολουθούν οι ενδιάμεσες εκλογές και το εκλογικό 

τοπίο δεν είναι ευοίωνο για το Δημοκρατικό κόμμα. 

 

Πάντως, προσεκτικότερη ανάγνωση των στοιχείων προκαλεί προβληματισμό καθώς η 

καταγραφείσα εγχώρια ζήτηση, τάξης +0,1%, ήταν η πιο αδύναμη των τελευταίων δύο ετών, 

συνεπεία των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων από την FED, ενώ η αγορά κατοικίας 

υποχώρησε για έκτο συνεχές τρίμηνο (χειρότερη επίδοση από την κατάρρευση της στεγαστικής 

αγοράς το 2006), υπό το βάρος των αυξανόμενων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. 

Συναφώς, η αύξηση της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης (η οποία αντιπροσωπεύει πάνω 

από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας ΗΠΑ), επιβραδύνθηκε σε ποσοστό 1,4%, 

από ρυθμό 2,0% του προηγούμενου β’ τριμήνου. 

 

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

third-quarter-2022-advance-estimate. 
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