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Προβλέψεις προϋπολογισμού ΗΠΑ για δεκαετία 2021-2031.
Το διακομματικού χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional
Budget Office, δημοσίευσε 11.2.2021 έκθεση προοπτικών της α/οικονομίας “The Budget and
Economic Outlook: 2021 to 2031”, στην οποία αναφέρονται εκτιμήσεις προϋπολογισμού
(δαπανών, εσόδων, ελλείμματος) και δημοσίου χρέους ΗΠΑ για την αντίστοιχη χρονική
περίοδο. Σε εν θέματι έκθεση συμπεριλαμβάνονται εκ νέου εκτιμήσεις για το ΑΕΠ, την αγορά
εργασίας, τον πληθωρισμό και το βασικό επιτόκιο της Federal Reserve.
Οι εν θέματι προβλέψεις Φεβρουαρίου 2021, βάσει υφιστάμενων δεδομένων (νομοθετικών
ρυθμίσεων φορολογίας και δημοσίων δαπανών) έως 12.1.2021, συνιστούν επικαιροποίηση της
αντίστοιχης προηγούμενης από 9/2020. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του Γραφείου CBO,
εκτιμάται αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, υψηλότερος πληθωρισμός και επιτόκια,
καθώς και αύξηση τόσο των εσόδων όσο και των δαπανών.
Έλλειμμα.
Το έλλειμμα ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εκτιμάται κατά το 2021 σε $ 2,3 τρισ. (βλεδόν $
900 δισ. λιγότερο από το έλλειμμα του 2020), υπολογιζόμενο σε 10,3% του ΑΕΠ (δεύτερο
μεγαλύτερο έλλειμμα που έχει καταγραφεί από το 1945, με προηγούμενο το έλλειμμα έτους
2020, τάξης 14,9% του ΑΕΠ). Για την περίοδο 2022-2031 εκτιμάται ετήσιος μέσος όρος
ελλείμματος προϋπολογισμού $ 1,2 τρισ., υπερβαίνοντας τον μ.ο. τάξης 3,3% του ΑΕΠ των
τελευταίων 50 ετών (προβλέπεται μείωση σε περίπου 4% του ΑΕΠ την περίοδο 2023-2027 και
εκ νέου αύξηση σε 5,7% του ΑΕΠ έως το 2031). Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος της εν θέματι
περιόδου αναφοράς αυξάνονται τόσο τα πρωτογενή ελλείμματα όσο και οι δαπάνες
εξυπηρέτησης τόκων.
Σημειώνεται ότι ως προς τις προηγούμενες προβλέψεις του Γραφείου CBO, το έλλειμμα έτους
2021 αναθεωρήθηκε αυξητικά κατά $ 448 δισ. (ή +25%), ενώ το σωρευτικό έλλειμμα (τάξης $
12,6 τρισ.) της περιόδου 2021-2030 μειωτικά κατά $ 345 δισ. (ή -3%).
Χρέος.
Το ομοσπονδιακό χρέος (οποίο ανερχόταν στο 100% του ΑΕΠ στο τέλος του οικονομικού έτους
2020, τάξης $ 21 τρισ.) προβλέπεται θα αυξηθεί σε 102% του ΑΕΠ στα τέλη του 2021 ($ 22,4
τρισ.), με διακυμάνσεις αλλά αυξητική τάση, ενώ το 2031 υπολογίζεται σε 107% του ΑΕΠ ($
35,3 τρισ., ιστορικά υψηλότερο για τις ΗΠΑ).
Έσοδα.
Τα ομοσπονδιακά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ, λόγω της λήξης των
προσωρινών μέτρων που θεσπίστηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και
προγραμματισμένων φορολογικών αυξήσεων.
Δαπάνες.
Οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ εκτιμάται θα μειωθούν βραχυπρόθεσμα-μεσοπρόθεσμα,
λόγω μείωσης των σχετικών με την πανδημία δαπανών καθώς και των χαμηλών επιτοκίων,
ενώ μακροπρόθεσμα θα αυξάνονται λόγω υψηλών δαπανών για μεγάλα προγράμματα
παροχών (π.χ. υποχρεωτικών δαπανών Social Security, Medicare, Medicaid).
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Σημειώνεται ότι το ομοσπονδιακό χρέος ΗΠΑ ήταν ήδη κατά το 2020 για πρώτη φορά
υψηλότερο από το ΑΕΠ της χώρας (τάξης $ 18,4 τρισ. το ίδιο έτος), γεγονός οποίο εκτιμάται
θα επαναληφθεί και το 2021, με προηγούμενη τέτοια δυσαναλογία μόνο το 1946 λόγω του
Β'ΠΠ. Συναφώς, οι εν λόγω προβλέψεις του Γραφείου CBO για το δημόσιο χρέος ΗΠΑ δεν
συμπεριλαμβάνουν τα δεδομένα που θα προκύψουν εντός επόμενων εβδομάδων με την
αναμενόμενη ψήφιση του νέου πακέτου ενίσχυσης της οικονομίας (Stimulus) ύψους $ 1,9 τρισ.

