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Ανάπτυξη οικονομίας ΗΠΑ το Γ΄ τρίμηνο 2019 

 

Αρχικές εκτιμήσεις του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης (ΒΕΑ) του αμερικανικού Υπουργείου 

Εμπορίου αναφέρουν ότι κατά το γ΄ τρίμηνο 2019 το πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε 

κατά 1,9%, έναντι 2,0% το β΄ τρίμηνο. 

Ειδικότερα, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019, θετικά επηρέασαν το ΑΕΠ η 

ιδιωτική κατανάλωση, οι δημόσιες δαπάνες, οι επενδύσεις σε ιδιωτικές κατοικίες και οι 

εξαγωγές. Αντίθετα, αρνητικά επηρέασε το ΑΕΠ η μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, στην 

οποία οφείλεται, κυρίως, η συνολική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, συγκριτικά με το 

προηγούμενο τρίμηνο. Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ γ΄ τριμήνου εκτιμάται σε $21,53 τρισ., 

εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 3,5%, έναντι αύξησης 4,7% κατά το β΄ τρίμηνο. 

Ο πληθωρισμός1 ανήλθε, την ίδια περίοδο, σε 1,5%, μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο 

τρίμηνο (από 2,4%). Ωστόσο, δίχως τις κατηγορίες των τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός 

δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 2,2%, από 1,9% το β΄ τρίμηνο. 

Αναλυτές, σχολιάζοντας τις ανωτέρω εκτιμήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας ΒΕΑ, 

επισημαίνουν ότι πρόκειται για τις πρώτες ενδείξεις που επιβεβαιώνουν προβλέψεις περί 

επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας εξαιτίας, μεταξύ άλλων, και του «εμπορικού 

πολέμου» ΗΠΑ - Κίνας, ο οποίος κορυφώθηκε τον περασμένο Αύγουστο με τις ανακοινώσεις 

της αμερικανικής πλευράς για πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα. Δημοσιεύματα 

αναφέρουν, επίσης, ότι αρκετές αμερικανικές επιχειρήσεις ανέβαλαν ή ακύρωσαν επενδύσεις 

σε εξοπλισμό και βιομηχανικές υποδομές λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας, ειδικά ως 

προς το θεσμικό πλαίσιο των σινο-αμερικανικών εμπορικών σχέσεων.  

Συνολικά, ωστόσο, η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της αμερικανικής οικονομίας, αν και με 

βραδύτερους ρυθμούς από το προσδοκώμενο, απομακρύνει το ενδεχόμενο οικονομικής 

ύφεσης, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. 

 

                                                 
1 Η α/Αρχή ΒΕΑ αναφέρει πρωτίστως τον δείκτη τιμών GDPPI / gross domestic product price index, ως 

κύριο δείκτη πληθωρισμού, ενώ επίσης παρακολουθεί και αναφέρει τον δείκτη προσωπικών 

δαπανών κατανάλωσης PCE / personal consumption expenditure, οποίος ενδιαφέρει ιδίως την FED. 


