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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ δ΄ τριμήνου & συνολικών έτους 2021. 

 
ΑΕΠ δ΄ τριμήνου 2021. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, 27/1, προσωρινών στοιχείων του Γραφείου Bureau of Economic 

Analysis (ΒΕΑ), κατά το δ΄ τρίμηνο 2021 το πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ εμφάνισε αύξηση 6,9%, 

σε ετήσια βάση, από αύξηση 2,3% το γ΄ τρίμηνο (κατόπιν αναθεώρησης). Συναφώς, υπήρξε 

αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 14,3%, σε ετήσια βάση, ή κατά $790,1 δισ., σε συνολικό 

ονομαστικό επίπεδο δ' τριμήνου 2021 τάξης $ 23,99 τρισ. (από ετήσια αύξηση 8,4% το γ' 

τρίμηνο, ή κατά $461,3 δισ.). 

 

Στην εν λόγω ανακοίνωση τονίζεται ότι το θετικό αποτέλεσμα δ΄ τριμήνου 2021 οφείλεται στη 

συνεχιζόμενη ανάκαμψη της α/οικονομίας, ωστόσο εξακολουθούν να  υφίστανται οι αρνητικές 

επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς δεν έχουν αρθεί ακόμα οι περιορισμοί που τέθηκαν λόγω 

αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 εντός του 2021, οι οποίοι έχουν προκαλέσει δυσχέρεια 

στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, μειώθηκαν σημαντικά τα μέτρα στήριξης 

της οικονομίας (σε επιχειρήσεις, πολιτειακές/τοπικές κυβερνήσεις και απευθείας παροχές προς 

πολίτες), καθώς για πολλά εξ΄ αυτών προβλεπόταν λήξη ή μείωση των παροχών. 

 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στις επί μέρους αυξήσεις: α) 

ιδιωτικών επενδύσεων σε αποθέματα στο χονδρεμπόριο και το λιανικό εμπόριο (κυρίως 

οχημάτων), β) εξαγωγών αγαθών (ιδίως καταναλωτικών αγαθών, βιομηχανικών προϊόντων, 

τροφίμων και ποτών) και υπηρεσιών (κυρίως ταξιδιωτικών), γ) ιδιωτικής κατανάλωσης (PCE, 

ιδίως για υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μεταφορών και αναψυχής), και δ) 
ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (κυρίως σε προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ 

υπήρξε όμως μείωση επενδύσεων για κτιριακές εγκαταστάσεις). 

 
Οι επί μέρους αυτές αυξήσεις αντισταθμίστηκαν από μειώσεις δημοσίων δαπανών σε επίπεδο 

α) ομοσπονδιακό (κυρίως για προμήθεια ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών στον αμυντικό 

τομέα) και β) πολιτειακό / τοπικών κυβερνήσεων (ιδίως αποδοχές εργαζομένων, κυρίως στην 

εκπαίδευση, αλλά και για επενδύσεις σε νέες σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις). 

 

Ως προς λοιπές παραμέτρους, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία δ' τριμήνου 2021:  
 

• Ο δείκτης τιμών PCE (Personal Consumption Expenditure) αυξήθηκε 6,5%, από +5,6% το 
γ' τρίμηνο. Εξαιρουμένων των, ιδιαίτερα μεταβλητών, τιμών ενέργειας και τροφίμων ο 
δομικός δείκτης τιμών (core PCE) αυξήθηκε 4,9% από +4,6% το γ' τρίμηνο. 
 

• Το ονομαστικό προσωπικό εισόδημα (PI) αυξήθηκε κατά $ 106,3 δισ. (από  αύξηση $127,9 
δισ. το γ' τρίμηνο), λόγω αύξησης των αποζημιώσεων (κυρίως μισθολογικών αποδοχών) 
και των προσωπικών εισοδημάτων (από περιουσιακά στοιχεία και είσπραξη ενοικίων), που 



όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κρατικών παροχών (ιδίως για ασφάλιση 
ανέργων) και τη λήξη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας λόγω COVID-19. 
Το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα (DPI) αυξήθηκε κατά 0,3%, από αύξηση 0,8% το γ΄ 
τρίμηνο. 
 

• Η συνολική αποταμίευση μειώθηκε σε $ 1,34 τρισ. από $1,72 τρισ. το γ' τρίμηνο, ενώ ο 
δείκτης προσωπικής αποταμίευσης (ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος DPI) 
μειώθηκε σε 7,4% από 9,5% το γ' τρίμηνο. 

 

ΑΕΠ έτους 2021. 

 

Συνολικά για το έτος 2021 το α/ΑΕΠ αυξήθηκε 5,7%, έναντι μείωσης 3,4% το 2020. Συναφώς, 

υπήρξε αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 10%, ή $ 2,1 τρισ., σε συνολικό ονομαστικό ΑΕΠ 

έτους 2021 τάξης $ 22,99 τρισ., από μείωση 2,2%, ή $ 478,9 δισ., το 2020. 

 

Η ετήσια εν λόγω αύξηση οφείλεται σε επί μέρους αυξήσεις: α) της ιδιωτικής κατανάλωσης 

αγαθών (κυρίως παιχνιδιών, φαρμακευτικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών ψυχαγωγίας 

και οχημάτων) και υπηρεσιών (κυρίως εστίασης, καταλυμάτων, υγείας), β) των επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου (πλην κατοικιών) για εξοπλισμό (κυρίως  πληροφορικής) και προϊόντα 

διανοητικής ιδιοκτησίας (ιδίως λογισμικό και έρευνα/ανάπτυξη), ενώ σημειώθηκε όμως μείωση 

επενδύσεων για κτιριακές εγκαταστάσεις, γ) των εξαγωγών αγαθών (κυρίως κεφαλαιουχικών 

αγαθών), με μείωση ωστόσο των εξαγωγών υπηρεσιών (κυρίως ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης/royalties και τελών άδειας χρήσης/license fees), δ) των 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες (κυρίως για κατασκευή νέων μονοκατοικιών) και ε) 

των επενδύσεων σε αποθέματα (ιδίως στο χονδρεμπόριο και ειδικότερα στις βιομηχανίες 

διαρκών αγαθών). 

 

Ως προς λοιπούς οικονομικούς δείκτες, σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα προσωρινά στοιχεία 

2021: ο δείκτης τιμών PCE (Personal Consumption Expenditure) αυξήθηκε κατά 3,9%, από 

αύξηση 1,2% το 2020. Εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας και τροφίμων ο δομικός δείκτης 

τιμών (core PCE) αυξήθηκε κατά 3,3% από +1,4% το 2020. 

 

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

fourth-quarter-and-year-2021-advance-estimate. 
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