
Μακροοικονομικοί δείκτες και ισοζύγια - ΑΕΠ 
 

Παρά τη δυναμική του πορεία μέσα στο έτος, και την επιτάχυνση της ανάπτυξης τόσο σε 

σχέση με το αναιμικό κλείσιμο του 2012 (0,1% Τ4/2012), όσο και ανά τρίμηνο (Τ1-Τ3), 

το συνολικό πραγματικό παραγόμενο προϊόν υποχώρησε τελικά στο 1,9% από το 2,2% 

του προηγούμενου έτους. 

Το Γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα 1) παρακολουθεί την πορεία του ΑΕΠ μεταξύ 

2011 και 2013. 
 

Γράφημα 1: Πραγματικό ΑΕΠ ΗΠΑ, 2011-2013  
                    (τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με προηγούμενο τρίμηνο) 
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Χαρακτηριστικότερη εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους είναι η σημαντική επιβράδυνση 

του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο: σύμφωνα με την αμερικανική οικονομική στατιστική υπηρεσία 

(US Bureau of Economic Analysis/BEA) αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση 

των αποθεμάτων των επιχειρήσεων, στον περιορισμό των επενδύσεων σε ιδιωτικές 

κατοικίες και υποδομές (residential fixed investments), καθώς και στην περαιτέρω 

συρρίκνωση των κρατικών δαπανών σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό και τοπικό 

επίπεδο. Και χρονικά βέβαια, εκεί ακριβώς στις αρχές Οκτωβρίου, εντοπίζεται και η 

κορύφωση της διαμάχης μεταξύ Προέδρου/Διοίκησης και Κογκρέσου, με «φόντο» το 

ύψος του δημοσίου χρέους, που οδήγησε σε 16ήμερο κλείσιμο (shutdown) σημαντικού 



μέρους των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Περίπου 850 χιλ. πολιτικού ομοσπονδιακού 

προσωπικού εισήλθαν σε κατάσταση υποχρεωτικής αδείας άνευ αποδοχών κατά το εν 

λόγω διάστημα. Το US BEA υπολόγισε την επίπτωση του shutdown επί του ΑΕΠ σε 0,3 

ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αποτίμηση του σε όρους απώλειας παραγωγικότητας ανήλθε 

σε πάνω από 2 δις δολάρια από τις συνδυαστικά 6,6 εκατ. χαμένες εργατοώρες του 

προσωπικού που δεν εργάστηκε. Το δε παράπλευρο κόστος είναι επίσης τεράστιο, καθώς 

το δημόσιο είχε τόσο απώλεια άμεσων εσόδων (π.χ. εισιτήρια σε δημόσια πάρκα και 

μουσεία), όσο και από παράπλευρες δραστηριότητες που είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

αποτιμηθούν: “πάγωμα” όλων των ιδιωτικών έργων που εξαρτώνται από τη λειτουργία 

του δημοσίου τομέα, καθυστερήσεις σε άδειες εξόρυξης και εξαγωγικές άδειες, 

δυσλειτουργίες στην εκταμίευση δανείων προς τις ΜΜΕ κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 

δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Reuters/University of Michigan υποχώρησε στο 

χαμηλότερο επίπεδο του έτους τον εν λόγω Οκτώβριο. 

Εξίσου βαρύνουσας σημασίας για τη συνολική επίδοση της οικονομίας το 2013 ήταν το 

ευρύ πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (sequester), που προέβλεπε την περικοπή 

των δημοσίων δαπανών κατά 85 δις δολ. περίπου εντός του οικονομικού έτους 2013. Το 

ανεξάρτητο think tank BPC (Bipartisan Policy Center) απεικόνισε το πρόγραμμα 

sequester για το 2013 ως εξής 



Γράφημα 2: Πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (sequester) 2013 
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με τις περικοπές να κατανέμονται ισόποσα σε αμυντικές και μη δαπάνες1. Σύμφωνα με 

το οικονομικό επιτελείο του Προέδρου, την 4ετία 2009-2013 το ομοσπονδιακό 

δημοσιονομικό έλλειμμα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση από το B΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, με πτώση 5,7% -το μεγαλύτερο μέρος της οποίας (2,7%) μάλιστα καταγράφεται 

εντός του οικον. έτους 2013. Αναλυτικότερη απεικόνιση στο Γράφημα 3 που ακολουθεί. 
 

Γράφημα 3: Μείωση ομοσπονδιακού ελλείμματος ως ποσοστό ΑΕΠ 
                     (4ετίες με τη μεγαλύτερη μείωση –τέλος Β΄ Παγκ. Πολέμου έως 2013) 
 

                                                            

1 Στο πλαίσιο σύνταξης και εκτέλεσης του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού, ως «mandatory spending» (ή 
«άμεσες» ή «αυτόματες πληρωμές») καταγράφονται δαπάνες που δεν υπόκεινται σε ετήσια ή περιοδική 
έγκριση μέσω νομοθετικής ρύθμισης από το Κογκρέσο (π.χ. συγκεκριμένες κατηγορίες πληρωμών 
προσωπικού όπως των Ανώτατων Δικαστών, κοινωνικές παροχές όπως Medicare/Medicaid κ.ο.κ.), ενώ ως 
«discretionary spending» η γενικότερη κατηγορία δαπανών για την εκταμίευση των οποίων απαιτείται η 
περιοδική έγκριση του Κογκρέσου, μέσω των αντίστοιχων «Appropriation Bills» (επί το πλείστον σε 
ετήσια βάση, με ορισμένες εξαιρέσεις να αφορούν πολυετή προγράμματα, όπως οικιστικά, αμυντικών 
προμηθειών κλπ) 
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Μάλιστα, διάφορες οριζόντιες περικοπές που “πυροδοτήθηκαν” αυτόματα σε τομείς 

όπου Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία, 

περιόρισαν την ανάπτυξη κατά 0,6% στο σύνολο του έτους, το αντίστοιχο περίπου 750 

χιλ. θέσεων πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γραφείου 

Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (Congressional Budget Office/CBO). 

Σειρά οικονομικών αναλυτών, ωστόσο, βλέπει το “ποτήρι” της ανάπτυξης κατά το 

παρελθόν έτος «μισογεμάτο» βάσει ακριβώς των παραπάνω εξελίξεων: παρά τις ισχυρές 

πιέσεις που δέχτηκε, η αμερικανική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με –σχετικά- 

ικανοποιητικούς ρυθμούς, επιδεικνύοντας αξιοπρόσεκτη ανθεκτικότητα. Όπως 

καταδεικνύεται και από το Γράφημα 4, παρά την επιταχυνόμενη επιβράδυνση της 

συμμετοχής του κρατικού τομέα στη σύνθεση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του έτους 

(συνολική μείωση 6,2%, σύμφωνα με υπολογισμούς του προεδρικού επιτελείου), ο 

ιδιωτικός τομέας επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή, ενώ ειδικά ο δείκτης των αγαθών 

(παραγωγή/αποθήκευση/διακίνηση/εμπόριο) αύξησε τη θετική συμβολή του στη 

διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά το 4ο τρίμηνο, με τους υπόλοιπους δείκτες σε στασιμότητα ή 

υποχώρηση.  
 

Γράφημα 4: Συμμετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ –Γενικές κατηγορίες δραστηριοποίησης 
                     (2012-2013, ποσοστιαία και ως προς προηγούμενη περίοδο) 
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Θετικά νέα για την οικονομία προήλθαν από τον τομέα των εξαγωγών, που έκλεισε στο 

έτος με άνοδο σχεδόν 5%, από τις νέες επενδύσεις σε κατοικίες και υποδομές (residential 

fixed investment) που αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ παρά την επιβράδυνση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (3% έναντι 5% το 2012) θετική συμβολή είχαν οι επενδύσεις σε 

κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως και η ιδιωτική κατανάλωση που επεκτάθηκε με ρυθμό λίγο 

πάνω από 2% ετησίως. Παράλληλα, σύμφωνα με το προεδρικό επιτελείο, για πρώτη 

φορά μετά από 4 χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης, οι δαπάνες/επενδύσεις σε πολιτειακό 

και τοπικό επίπεδο εμφάνισαν άνοδο, έστω και μικρή, το 2013. 

Θετικά μηνύματα το 2013 προέκυψαν και από τη διαδικασία απομόχλευσης των 

χρεωμένων νοικοκυριών, που ακολούθησε τη “φούσκα” του τομέα στέγασης. Σύμφωνα 

με Έκθεση της Federal Reserve Bank of New York (ΝΥ Fed) για το Χρέος των 

Νοικοκυριών και την Πιστωτική Κατάσταση, το συνολικό καταναλωτικό χρέος 

αυξήθηκε κατά 241 δις δολ. το 4ο τρίμηνο του 2013, στη μεγαλύτερη πιστωτική 

επέκταση από το 2008· το μεγαλύτερο δε μέρος της προήλθε από αύξηση των υποθηκών, 

κατά 152 δις δολ., ακολουθούμενη από φοιτητικά δάνεια και δάνεια απόκτησης 

αυτοκινήτων (με 53 δις δολ. και 18 δις δολ. αντίστοιχα). 



Συνολικά, η αμερικανική οικονομία διατήρησε ένα σημαντικό αναπτυξιακό momentum 

και το 2013, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, προοιωνίζοντας για θετικές 

εξελίξεις και το επόμενο έτος. 
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