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Οικονομικές προβλέψεις για δεκαετία 2021-2031, Γραφείου Κογκρέσου CBO. 
 
Το διακομματικού χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / 
Congressional Budget Office, δημοσίευσε 2/2021 επισκόπηση προοπτικών της α/οικονομίας 
“An  Overview of the Economic Outlook 2021 to 2031”, στην οποία αναφέρονται εκτιμήσεις 
για το ΑΕΠ, την αγορά εργασίας, τον πληθωρισμό και το βασικό επιτόκιο της Federal 
Reserve, κατά την δεκαετία 2021-2031. 
Σύμφωνα με τις εν θέματι προβλέψεις Φεβρουαρίου τρ.έ., με υπόθεση ότι παραμένουν σε 
ισχύ οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις φορολογίας και δημοσίων δαπανών (με 
επικαιροποίηση βασικών οικονομικών στοιχείων CBO έως 12.1.2021), και χωρίς άλλη 
αναμενόμενη επιπλέον οικονομική ενίσχυση (σ.σ. μη λαμβανομένου υπόψη του επικείμενου 
νέου πακέτου Stimulus $ 1,9 τρισ. που έχει προτείνει ο Πρόεδρος Biden), η α/οικονομία θα 
εξακολουθήσει να εμφανίζει ικανοποιητικό θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά την επόμενη 5ετία, 
ασθενέστερο δε ρυθμό εν συνεχεία έως το 2031. 
 
ΑΕΠ. 
Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται αυξηθεί ραγδαία κατά το επόμενο έτος, φθάνοντας σε 
κορύφωση περί τα μέσα 2021 και υπερβαίνοντας το δυνητικό επίπεδο αύξησης στις αρχές 
2025. Ειδικότερα, κατά την επόμενη 5ετία ο μ.ο. ετήσιας αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 
εκτιμάται 2,6% (υπενθυμίζεται, από -3,5% το 2020), συγκεκριμένα σε +4,6% το 2021, +2,9% 
το 2022, +2,2% το 2023, +2,3% τη διετία 2024-2025 και +1,7% την περίοδο 2026-2031. 
 
Αγορά Εργασίας. 
Εκτιμάται συνεχής βελτίωση καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα 
μειώνεται σταδιακά και η απασχόληση θα ανακάμψει στο προ πανδημίας επίπεδο το 2024. 
Ειδικότερα, εκτιμάται ποσοστό ανεργίας (από μ.ο. 8,1% το 2020) σε 5,7% το 2021, 5,0% το 
2022, 4,7% το 2023, 4,2% τη διετία 2024-2025 και 4,1% την περίοδο 2026-2031. 
 
Πληθωρισμός. 
Ο πληθωρισμός, όπως υπολογίζεται βάσει του δείκτη PCI / Personal Consumption Index, 
αυξάνεται σταδιακά την επόμενη διετία υπερβαίνοντας τον βασικό στόχο πολιτικής 2% μετά 
το 2023 (με μικρή απόκλιση, υπολογίζεται σε 2,1% για την περίοδο 2026-2031), ενώ η 
Federal Reserve διατηρεί χαμηλά επιτόκια, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της στην αγορά 
(πράξεις ανοικτής αγοράς). 
 
Αύξηση βασικού επιτοκίου της Fed. 
Εκτιμάται η Federal Reserve θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικό έως τα μέσα 
του 2024, ενώ εν συνεχεία θα το αυξήσει σταδιακά. Το επιτόκιο των 3μηνιαίων ομολόγων 
δημοσίου (TB3MS) ακολουθεί παράλληλη πορεία προς το βασικό επιτόκιο της Fed, ενώ το 
επιτόκιο των 10ετών ομολόγων (TN10Y) αυξάνεται σταδιακά, καθώς η Fed μειώνει τον ρυθμό 
πράξεων ανοικτής αγοράς και οι επενδυτές αναμένουν αύξηση των βραχυπρόθεσμων 
επιτοκίων αργότερα στη διάρκεια της δεκαετίας. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με προβλέψεις CBO βλ. 
https://www.cbo.gov/system/files/2021-02/56965-Economic-Outlook.pdf.  
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