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Δημοσίευση στοιχείων ΑΕΠ α΄ τριμήνου 2022 – Κάμψη της α/ οικονομίας κατά 1,4%. 

 

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

οικονομία συρρικνώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 καθώς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν (πραγματικό ΑΕΠ) της χώρας εμφάνισε μείωση τάξης 1,4%, γεγονός που συνιστά 

απροσδόκητη αντιστροφή της αναπτυξιακής ροπής του προηγούμενου έτους, το οποίο έκλεισε 

με ρυθμό ανάπτυξης 6,9% το δ’, τελευταίο, τρίμηνο. Η εν λόγω υποχώρηση του ΑΕΠ αποτελεί 

τη χειρότερη επίδοση της α/ οικονομίας από το β’ τρίμηνο του 2020, όταν άρχισαν να 

καταγράφονται οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. 

 

Ως βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην επιβράδυνση της οικονομίας ΗΠΑ κατά την 

έναρξη του τρέχοντος έτους αναγνωρίζονται οι μειώσεις α) των επενδύσεων σε ιδιωτικά 

αποθέματα (κατά κύριο λόγο μηχανοκίνητα οχήματα), β) των εξαγωγών α/ αγαθών, και γ) των 

κρατικών δαπανών, τόσο των ομοσπονδιακών όσο και των πολιτειακών, πρωτίστως των 

αμυντικών δαπανών κατά 8,5%, ενώ, παράλληλα, υπήρξε σημαντική αύξηση των εισαγωγών 

(οποίες συνέβαλαν στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο 

του τρ.έ.). 

 

Βάσει των στοιχείων του ΒΕΑ, το ονομαστικό ΑΕΠ σημείωσε κατά το α΄ τρίμηνο του τρ.έ. 

αύξηση 6,5% ($ 379,9 δισ.) σε ετήσια βάση, ανερχόμενο σε $ 24,38 τρισ. 

 

Η επιβράδυνση της α/ οικονομίας ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενη, συνεπεία περιορισμών στη 

δραστηριότητα των α/ επιχειρήσεων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ λόγω αύξησης των 

κρουσμάτων κορονοϊού (παραλλαγής όμικρον) το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, την 

ίδια χρονική περίοδο εξέπνευσε η ισχύς μεγάλου αριθμού κρατικών ενισχύσεων και πάσης 

φύσεως επιδομάτων τα οποία είχαν διατεθεί για αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων 

της πανδημίας. 

 

Ωστόσο θετικά επισημαίνεται από τους αναλυτές ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αυξήθηκε η 

ιδιωτική κατανάλωση (PCE), παρά την εκτίναξη του πληθωρισμού σε πρωτοφανή για τη χώρα 

επίπεδα, ιδίως ως προς τις δαπάνες για υπηρεσίες (κυρίως ιατρικές), αύξηση η οποία εν μέρει 

αντισταθμίστηκε από την υποχώρηση που σημειώθηκε σε δαπάνες για αγορά αγαθών. 

 

Θετικοί επίσης ήταν οι δείκτες ως προς τις πάγιες επενδύσεις, οικιστικές και μη, με σημαντική 

αύξηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Αν και η συρρίκνωση πυροδότησε ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο προσεχούς ύφεσης, 

ιδίως εφόσον η ομοσπονδιακή τράπεζα ΗΠΑ (FED) αναμένεται να προβεί σε διαδοχικές 

αυξήσεις επιτοκίων κατά το τρέχον έτος, η πλειοψηφία οικονομικών αναλυτών δεν θεωρεί ότι 

υπάρχει ορατός κίνδυνος βάσει των παραγόντων που συνετέλεσαν στην εν λόγω κάμψη του 



ΑΕΠ α’ τριμήνου, παρά μόνο, ίσως, αργότερα και κυρίως αναφορικά με τις εξελίξεις στην 

οικονομία συνεπεία των παρεμβάσεων της FED ή της συνακόλουθης κάμψης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης. 

 

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

quarter-2022-advance-estimate. 
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