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Προβλέψεις για την οικονομία ΗΠΑ κατά τη δεκαετία 2023-2033. 

 

Το διακομματικού χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional 

Budget Office, δημοσίευσε στις 15 Φεβρουαρίου την έκθεση προοπτικών της α/ οικονομίας 

“The Budget and Economic Outlook: 2023 to 2033”, στην οποία αναφέρονται εκτιμήσεις ΑΕΠ, 

αγοράς εργασίας, προϋπολογισμού (δαπανών, εσόδων, ελλείμματος), δημοσίου χρέους και  

πληθωρισμού για την αντίστοιχη 10ετή χρονική περίοδο. 
 

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το 2023 ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται 

να επιβραδυνθεί λόγω των σημαντικών αυξήσεων επιτοκίων το 2022, καθώς επίσης 

αναμένονται νέες αυξήσεις επιτοκίων το 2023, ενώ ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού θα 

επιβραδυνθεί, και το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί. Κατά την αμέσως επόμενη διετία 2024-

2026 προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, παράλληλα με μείωση του 

ποσοστού ανεργίας, το οποίο θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το έλλειμα και το 

χρέος αναμένεται να αυξηθούν, με ανησυχητική εκτίμηση για διπλασιασμό του χρέους έως το 

2053. 
 

ΑΕΠ. Κατά το 2023 αναμένεται επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, συνεπεία των 

σημαντικών αυξήσεων επιτοκίων το 2022, και ανάκαμψη κατά τα επόμενα έτη, λόγω 

ευνοϊκότερης νομισματικής πολιτικής μετά την κάμψη του πληθωρισμού, βάσει των θετικών 

εξελίξεων στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την μεταβολή των επιτοκίων. 

Ειδικότερα, εκτιμάται αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά μόλις 0,3% το 2023 (από 2,1% το 

2022), 1,8% το 2024, 2,7% το 2025, 2,4% τη διετία 2026-2027 και 1,8% τα έτη 2028-2033. 
 

Πληθωρισμός. Αναμένεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2023 (σε 3,8% από 6,2% το 

2022), καθώς αποδυναμώνονται περαιτέρω οι ειδικοί παράγοντες που προκάλεσαν 

ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης (εισβολή στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση κλπ.). Η 

αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί έως το 2027 (από 2,7% το 2024) οπότε ο ΔΤΚ (PCE) αναμένεται 

θα έχει περίπου επανέλθει πέριξ του στόχου 2% της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED). 
 

Αγορά εργασίας. Εκτιμάται αύξηση της ανεργίας, από 3,6% το δ΄ τρίμηνο του 2022, σε 4,7% 

το 2023 και 4,9% το 2024, συνεπεία της προβλεπόμενης επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης 

της οικονομίας, αλλά βελτίωση τα επόμενα έτη σε 4,7% με 4,5%, καθώς όμως τα επίπεδα 

παραμένουν υψηλότερα ως προς το 2022. 
 

Επιτόκια. Εκτιμάται ότι η FED θα προβεί σε νέες αυξήσεις του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου 

το 2023 (με τρέχουσα διακύμανση 4,5% - 4,75%), για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών 

πιέσεων, ενώ από το 2024 και μετά θα προβεί σε μειώσεις (από 3,2% το 2024 σε 2,3% έως το 

2028), καθώς προβλέπεται μείωση του πληθωρισμού και αύξηση του ποσοστού ανεργίας. 

Ωστόσο, εκτιμάται ότι το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων δημοσίου θα παραμείνει 3,8% καθ’ 

όλο το διάστημα 2024-2033. 
 



Έλλειμμα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται για το 2023 σε $ 1,39 τρισ. (5,3% του ΑΕΠ), 

από $ 1,31 τρισ. το 2022. Αναμένονται διακυμάνσεις περί το 5,8% του ΑΕΠ τα τέσσερα 

απόμενα έτη, με αυξητική τάση από το 2028 και έπειτα και σημαντική κορύφωση το 2033 σε $ 

2,7 τρισ. (6,9% του ΑΕΠ, έναντι μέσου όρου 3,6% τα τελευταία 50 έτη). Σωρευτικά για τη 10ετία 

2023-2033 το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται σε $ 18,8 τρισ., αυξημένο κατά $ 3,1 τρισ. σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις Μαΐου 2022. 
 

Δαπάνες και Έσοδα. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες θα ανέλθουν σε $ 6,2 τρισ. το 2023, ή 23,7% 

του ΑΕΠ, ενώ τα επόμενα χρόνια θα παραμείνουν κάτω του 24% του ΑΕΠ, με σχετική αύξηση 

σε 24,9% του ΑΕΠ το 2033 (από το 1946 οι δαπάνες ανήλθαν σε αυτό το επίπεδο δύο μόνο 

φορές, το 2020 και 2021, λόγω πανδημίας). 

Τα έσοδα εκτιμάται θα ανέλθουν σε $ 4,8 τρισ. το 2023 (18,3% του ΑΕΠ), ενώ την επόμενη 

διετία τα έσοδα αναμένεται να μειωθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ (περίπου στον μέσο όρο της 

τελευταίας 50ετίας το 2025), αλλά θα αυξηθούν εκ νέου μετά το 2026 βάσει των προβλέψεων 

της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 
 

Χρέος. Το ομοσπονδιακό χρέος προβλέπεται να αυξηθεί, από 97% του ΑΕΠ το 2022 ($ 24,257 

τρισ.), σε 98% του ΑΕΠ το 2023 και, σε ορίζοντα δεκαετίας, σε 118% το 2033 (κατά μέσο όρο 

2% ετησίως), με εκτίμηση αύξησης σε 195% του ΑΕΠ το 2053. Για τις μακροπρόθεσμες αυτές 

εκτιμήσεις σημαντικής διόγκωσης του χρέους λαμβάνεται υπόψη ότι ο ρυθμός αύξησης των 

δαπανών εξυπηρέτησης και των υποχρεωτικών δαπανών του προϋπολογισμού θα υπερβαίνει 

τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και των εσόδων.  

 

Για πληρέστερη σχετική ενημέρωση βλ. https://www.cbo.gov/publication/58848.  
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