
Ιδιωτική Κατανάλωση - Καταναλωτική Εμπιστοσύνη 

Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 2014, 

όταν ένας πολύ δριμύς χειμώνας προκάλεσε αποδιάρθρωση της παραγωγής, ακολούθησε 

έντονη ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας, γεγονός που αντανακλάται επίσης στους 

δείκτες κατανάλωσης, στην οποία αντιστοιχούν τα δύο τρίτα της αμερικανικής 

οικονομίας.   

Οι Αμερικανοί καταναλωτές αύξησαν τις δαπάνες τους τον Νοέμβριο σε 0,6%, 

από 0,3% τον Οκτώβριο.  Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης τιμών για δαπάνες 

προσωπικής κατανάλωσης (Fed) υποχώρησε με ετήσιο ρυθμό 0,4% το 4ο τρίμηνο, σε 

σύγκριση με την άνοδο 1,2% το 3ο τρίμηνο. Οι δομικές τιμές (εξαιρουμένων της 

ενέργειας και των τροφίμων) σημείωσαν άνοδο 1,1% από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Τα αναθεωρημένα κυβερνητικά στοιχεία (Φεβρουάριος 2015) έδειξαν ότι οι 

καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν 4,2%, μέγεθος καθοδικά αναθεωρημένο από την 

αρχική μέτρηση για αύξηση 4,3%. Η τελευταία μέτρηση είναι η καλύτερη από το 

τελευταίο τρίμηνο του 2010. 

Ο Πίνακας 1 και το Γράφημα 1 που ακολουθούν αποτυπώνουν τις πραγματικές 

δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης την περίοδο 2012-2014. 

 

Πίνακας 1: Πραγματικές δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης ανά τύπο προϊόντος, 2012-2014, 
ετήσιοι ποσοτικοί δείκτες  

 2012 2013 2014 
%               

μεταβολή 2013-
2014 

Personal consumption expenditures (PCE) 106.121 108.66 111.395 2.5%

Goods 109.632 113.367 117.271 3.4%
Durable goods 120.756 128.896 137.792 6.9%
Motor vehicles and parts 112.88 118.602 127.728 7.7%
Furnishings and durable household 
equipment 

118.056 124.884 132.467 6.1%

Recreational goods and vehicles 135.243 148.81 161.691 8.7%
Other durable goods 116.034 122.923 127.042 3.4%
Nondurable goods 104.828 106.78 108.722 1.8%
Food and beverages purchased for off-
premises consumption 

104.115 105.124 105.151 0.0%

Clothing and footwear 110.185 111.311 112.305 0.9%



Gasoline and other energy goods 94.613 95.49 96.477 1.0%
Other nondurable goods 108.052 111.753 116.376 4.1%
Services 104.42 106.385 108.574 2.1%
Household consumption expenditures (for 
services) 

104.407 106.276 108.37 2.0%

Housing and utilities 103.156 104.504 105.355 0.8%
Health care 107.229 109.444 112.494 2.8%
Transportation services 103.414 106.181 108.82 2.5%
Recreation services 105.348 107.892 108.001 0.1%
Food services and accommodations 106.797 109.167 112.421 3.0%
Financial services and insurance 99.276 101.33 105.436 4.1%
Other services 104.43 105.664 106.763 1.0%

Final consumption expenditures of nonprofit 
institutions serving households (NPISHs) 1 

104.795 109.134 113.665 4.2%

Gross output of nonprofit institutions 2 105.468 107.351 110.241 2.7%

Less: Receipts from sales of goods and 
services by nonprofit institutions 3 

105.708 106.806 109.175 2.2%

Addenda:  
PCE excluding food and energy 4 106.976 109.726 112.848 2.8%
Energy goods and services 5 96.336 97.875 98.666 0.8%
Market-based PCE 6 106.71 109.266 111.835 2.4%

Market-based PCE excluding food and 
energy 6 

107.807 110.609 113.595 2.7%

Legend / Footnotes: 

1. Net expenses of NPISHs, defined as their gross operating expenses less primary sales to households. 

2. Gross output is net of unrelated sales, secondary sales, and sales to business, to government, and to the rest of 
the world; excludes own-account investment (construction and software). 

3. Excludes unrelated sales, secondary sales, and sales to business, to government, and to the rest of the world; 
includes membership dues and fees. 

4. Food consists of food and beverages purchased for off-premises consumption; food services, which include 
purchased meals and beverages, are not classified as food. 

5. Consists of gasoline and other energy goods and of electricity and gas services. 
6. Market-based PCE is a supplemental measure that is based on household expenditures for which there are 
observable price measures.  It excludes most imputed transactions (for example, financial services furnished 
without payment) and the final consumption expenditures of nonprofit institutions serving households. 
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Γράφημα 2: Πραγματικές δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, 2012-2014 
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Ουάσιγκτων 
 

Βέβαια, οι λιανικές πωλήσεις Δεκεμβρίου σημείωσαν πτώση 0,9%, λόγω κυρίως 

των μειωμένων πωλήσεων βενζίνης, οι οποίες δεν ξεπέρασαν το 6,5%. Αλλά, συνολικά 

για το 2014, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 4%. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι 

αισθητά υψηλότερη δεδομένου ότι οι καταναλωτές εκθέτουν την ανανεωμένη 

εμπιστοσύνη στην κατάσταση της οικονομίας και τις προοπτικές εργασίας. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board 

αναρριχήθηκε στις 93,1 μονάδες (1985=100) τον Δεκέμβριο, από 91 μονάδες τον 

Νοέμβριο.  

Στις αρχές όμως του 2015, ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε εξαιτίας των 

ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών, μίας εργασιακής διαφοράς στα λιμάνια της 

δυτικής ακτής, της ηπιότερης παγκόσμιας ζήτησης και του ισχυρού δολλαρίου. 

Αλλά, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης των Αμερικανών ανέκαμψε 

δυναμικά τον Μάρτιο, εν μέσω αισιοδοξίας για την αγορά εργασίας. Η εξέλιξη αυτή, 

μαζί με την αύξηση των τιμών των κατοικιών τον Ιανουάριο, αποτελούν ενδείξεις ότι η 

πρόσφατη απότομη επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν πιθανόν προσωρινή.  

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Conference Board αυξήθηκε στις 101,3 

μονάδες τον Μάρτιο (1985=100), από 98,8 τον Φεβρουάριο, πολύ πάνω από τις 

προσδοκίες των οικονομολόγων για μία τιμή στις 96 μονάδες. Παρομοίως, ο δείκτης 

προσδοκιών αυξήθηκε από 90 τον Φεβρουάριο του 2015, σε 96 το Μάρτιο. Ο δείκτης 

παρούσας κατάστασης, εντούτοις, μειώθηκε από 112,1 το Φεβρουάριο στις 109,1 

μονάδες τον Μάρτιο. 

http://www.enikonomia.gr/tags/%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E+-+%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/


Σύμφωνα με στοιχεία του BEA (Μάρτιος 2015), τους πρώτους μήνες του 

τρέχοντος έτους, το ατομικό εισόδημα αυξήθηκε 0,4% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας 

ίδια με τον Ιανουάριο τάση. Οι αμοιβές και οι μισθοί, κύριες συνιστώσες του ατομικού 

εισοδήματος, αυξήθηκαν 0,3% τον Φεβρουάριο, μετά από αύξηση 0,6% τον Ιανουάριο. 

Το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα (DPI), μετά τους φόρους, αυξήθηκε κατά 0,5% και 

0,4% τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους (Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

αντίστοιχα). Επίσης, το πραγματικό DPI, το εισόδημα μετά τους φόρους και τον 

πληθωρισμό, αυξήθηκε 0,9% και 0,2% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αντίστοιχα. 

Από την άλλη, οι πραγματικές δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης (PCE) μειώθηκαν 

κατά 0,1% τον Φεβρουάριο, ενώ τον Ιανουάριο σημείωσαν αύξηση 0,2%.  

Ο Πίνακας 2 και το Γράφημα 3 που ακολουθούν αποτυπώνουν τη μηνιαία 

μεταβολή του ατομικού εισοδήματος και των δαπανών τους τελευταίους μήνες του 2014 

και πρώτους μήνες του 2015. 



Πίνακας 2: Ατομικό εισόδημα και δαπάνες, Δεκ. 2014-Φεβ. 2015  
                   (τριμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή) 
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Γράφημα 3: Ατομικό εισόδημα: Πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και πραγματικές καταναλωτικές  
                      δαπάνες, Νοε. 2014-Φεβ. 2015 (τετραμηνιαία ποσοστιαία μεταβολή) 

 

  Τέλος, σύμφωνα με την Thomson Reuters/University of Michigan, εκ των 

θεωρούμενων ως εγκυρότερων δεικτών μέτρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και 

της ικανοποίησης από τις τρέχουσες όσο και τις προοπτικές βελτίωσης των οικονομικών 

συνθηκών1, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ σκαρφάλωσε στο 98,1 τον 

Ιανουάριο του 2015, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2007, πολύ πάνω από 

τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για μία τιμή στις 89,5 μονάδες. Επίσης οι εκτιμήσεις 

για το consumer expectations έφτασε το 86,1 από 79,9, επίσης στα υψηλότερα επίπεδα 

από τον Ιανουάριο του 2007. Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο όμως η καταναλωτική 

εμπιστοσύνη κάμφθηκε «πέφτοντας» στις  95,4 και 93 μονάδες αντίστοιχα (βλ. κάτωθι 

Γράφημα 4). 

 

                                                            

1 ΄Εγκυροι δείκτες μέτρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης θεωρούνται ο Δείκτης Πανεπιστημίου 
Michigan/Thomson Reuters και ο Δείκτης Conference Board/Nielsen. 



Γράφημα 4: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης (Thomson Reuters/University of Michigan) 
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