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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ για το δ΄ τρίμηνο 2022 καθώς και για το σύνολο 

παρελθόντος έτους. 

 

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία (advance estimate, 26.1.2022 1) του Bureau of Economic 

Analysis (ΒΕΑ), η θετική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες 

συνεχίστηκε και κατά το δ’ τρίμηνο του 2022, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9%, σε συνέχεια 

ανόδου 3,2% το γ’ τρίμηνο (οριστικά στοιχεία έναντι προκαταρκτικών εκτιμήσεων 2,6%) και 

μετά από δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης (-1,6% το α’ τρίμηνο και -0,6% το β’ τρίμηνο). 

Συναφώς, το ονομαστικό ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 6,5%, σε ετήσια βάση (ή κατά $ 408,6 δισ.), 

διαμορφούμενο σε $ 26,13 τρισ.  

 

Η ανάκαμψη της α/οικονομίας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση 

α) των ιδιωτικών αποθεμάτων, ιδίως στους κλάδους μεταποίησης (προϊόντα πετρελαίου και 

άνθρακα, χημικά), εξόρυξης, κατασκευών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, β) των 

καταναλωτικών δαπανών, τόσο σε κλάδους υπηρεσιών (υγειονομική περίθαλψη, στέγαση και 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) όσο και των αγαθών (οχήματα και ανταλλακτικά οχημάτων), γ) 

των δημοσίων δαπανών σε ομοσπονδιακό επίπεδο (μη αμυντικές δαπάνες) και πολιτειακό/ 

περιφερειακό επίπεδο (αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων), και δ) των πάγιων ιδιωτικών 

επενδύσεων πλην κατοικιών (προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας). 

 

Αντιθέτως, κατεγράφη μείωση των πάγιων ιδιωτικών επενδύσεων (ιδίως σε αγορά κατοικιών)  

και διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος -παρά την μείωση των α/εισαγωγών- καθώς 

σημειώθηκε μεγαλύτερη συγκριτικά μείωση στις α/εξαγωγές αγαθών (ιδίως αναλώσιμων εκτός 

πετρελαίου). Σημειώνεται, πάντως, ότι η πτώση των α/ εξαγωγών προϊόντων αντισταθμίστηκε, 

μερικώς, από  αύξηση των α/εξαγωγών υπηρεσιών (ταξιδιωτικών και μεταφοράς). Αντίστοιχα, 

οι εισαγωγές αγαθών υποχώρησαν σε μικρότερο βαθμό το δ’ τρίμηνο σε σύγκριση με το γ’ 

τρίμηνο 2022. 

 

Ως προς λοιπές παραμέτρους, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία δ' τριμήνου 2022:  

 

• Ο δείκτης τιμών PCE (Personal Consumption Expenditure) αυξήθηκε 3,2%, έναντι 

4,3%, το δ' τρίμηνο. Εξαιρουμένων των, ιδιαίτερα ευμετάβλητων, τιμών ενέργειας και 

τροφίμων ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή (core PCE) αυξήθηκε 3,9% (από 4,7%) 

το δ' τρίμηνο. 

• Το ονομαστικό εισόδημα (PI) αυξήθηκε κατά $ 311 δισ. κατά το δ΄ τρίμηνο (από αύξηση 

$283,1 δισ. το γ' τρίμηνο), κυρίως λόγω αύξησης των μισθολογικών αποδοχών, των 

κρατικών παροχών (επιστροφών φόρου κλπ.) και λοιπών εσόδων (από διάθεση 

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

στις 23 Φεβρουαρίου. 



περιουσιακών στοιχείων). Το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα (DPI) αυξήθηκε κατά 

6.5% (στα $ 297 δισ.),από αύξηση 5,4% ($ 242,4 δισ.) το γ΄ τρίμηνο. 

• Η συνολική αποταμίευση αυξήθηκε σε $ 552,9 δισ. το δ’ τρίμηνο, από $ 507,7 δισ. το γ' 

τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσωπικής αποταμίευσης (ως ποσοστό του διαθέσιμου 

εισοδήματος DPI) αυξήθηκε σε 2,9% από 2,7% το γ' τρίμηνο. 

 

ΑΕΠ  2022. 
 

Συνολικά για το έτος 2022 το πραγματικό α/ΑΕΠ αυξήθηκε 2,1%, έναντι αύξησης 5,9% το 2021. 

Συναφώς, υπήρξε αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 9,2%, ή $ 2,15 τρισ., σε συνολικό 

ονομαστικό ΑΕΠ έτους 2022 τάξης $ 25,46 τρισ., από αύξηση 10,7%, ή $ 2,25 τρισ., το 2021. 

 

Η σημειωθείσα αύξηση αποδίδεται, κυρίως, στις επιμέρους αυξήσεις α) της ιδιωτικής 

κατανάλωσης υπηρεσιών (διεθνών ταξιδιωτικών, εστίασης, ενοικίασης καταλυμάτων και 

υπηρεσιών υγείας), παρά τη μείωση της δαπάνης για αγορά αγαθών (τροφίμων/ποτών, 

οχημάτων, ανταλλακτικών, φαρμακευτικών), β) των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, γ) των 

επενδύσεων ιδιωτικών αποθεμάτων (στους κλάδους μεταποίησης, λιανεμπορίου και 

χονδρεμπορίου) και δ) των πάγιων ιδιωτικών επενδύσεων -πλην κατοικιών- σε προϊόντα 

διανοητικής ιδιοκτησίας (ιδίως λογισμικό), και σε εξοπλισμό (ιδίως πληροφορικής), οποίες 

δαπάνες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μειώσεις των παγίων ιδιωτικών επενδύσεων κατοικίας 

και των δημοσίων δαπανών (αμυντικών και μη), καθώς και από την αύξηση εισαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών.  

 

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα προσωρινά στοιχεία 2022, ο δείκτης τιμών PCE (Personal 

Consumption Expenditure) αυξήθηκε κατά 6,2%, από αύξηση 4% το 2021. Εξαιρουμένων των 

τιμών ενέργειας και τροφίμων ο δομικός δείκτης τιμών (core PCE) αυξήθηκε κατά 5% από 

+3,5% το 2021. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. https://www.bea.gov/news/2023/gross-domestic-product-

fourth-quarter-and-year-2022-advance-estimate. 
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