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Εκτιμήσεις Κογκρέσου για το έλλειμα του α/προϋπολογισμού έως το 2030. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO / 
Congressional Budget Office), για την περίοδο 2020-2030, το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού ΗΠΑ πρόκειται να παραμείνει υψηλό, το ομοσπονδιακό χρέος θα ανέλθει σε 
98% έως το 2030 και ο ρυθμός ανάπτυξης της α/οικονομίας την περίοδο 2021-2030 θα ανέλθει, 
κατά μέσο ετήσιο όρο, σε 1,7%. 

Ειδικότερα, στην έκθεση που δημοσίευσε το Γραφείο CBO (28/1) με τίτλο “The Budget and 
Economic Outlook: 2020 to 2030”, επισημαίνονται τα εξής: 

Προϋπολογισμός: 

Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εκτιμάται θα ανέλθει κατά το 2020 σε $ 1,0 
τρισ., ενώ το διάστημα 2021-2030 εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο, θα ανέλθει σε $ 1,3 τρισ. 
Επισημαίνεται δε, αύξηση του ελλείμματος από 4,6% του ΑΕΠ το 2020 σε 5,4% το 2030, 
γεγονός που θα προκαλέσει, επίσης, αύξηση του δημόσιου χρέους από 81% του ΑΕΠ το 2020 
σε 98% το 2030 (υψηλότερη τάξη μεγέθους από το 1946). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Γραφείου CBO έως το 2050 το χρέος θα ανέλθει σε 180% του ΑΕΠ (διαχρονικά 
υψηλότερη τάξη μεγέθους). 

Οικονομία: 

Για το 2020 εκτιμάται ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2%, λόγω της συνεχιζόμενης 
αύξησης των καταναλωτικών δαπανών και της ανάκαμψης των επιχειρηματικών επενδύσεων. 
Μετά το 2020, αναμένεται επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, για το 
διάστημα 2021-2030, προβλέπεται αύξηση της παραγωγής με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,7%, 
περίπου ίδιας τάξης μεγέθους με το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι αυτός ο 
μέσος ρυθμός αύξησης παραγωγής θα είναι χαμηλότερος, καθώς εκτιμάται βραδύτερος 
ρυθμός αύξησης εργατικού δυναμικού σε σχέση με το παρελθόν. Κατά την υπό εξέταση 
περίοδο, το επιτόκιο των 10ετών κρατικών ομολόγων αναμένεται θα αυξηθεί σταδιακά, 
ανερχόμενο σε 3,1% το 2030. 

Αποκλίσεις από προηγούμενες εκτιμήσεις CBO: 

Σύμφωνα με εν λόγω έκθεση, το έλλειμμα για το 2020 θα είναι κατά $ 8 δισ. υψηλότερο των 
αρχικών εκτιμήσεων, ενώ το σωρευτικό έλλειμμα για την περίοδο 2020-2029 θα είναι 
υψηλότερο κατά $ 160 δισ. Η εν λόγω αύξηση είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων, οποίες 
εκτιμάται αποφέρουν αντίθετα αποτελέσματα των προβλεπόμενων. Ειδικότερα, προβλέψεις 
χαμηλότερων επιτοκίων, και υψηλότερων μισθών/ημερομισθίων και επιχειρηματικών 
εισοδημάτων συνέκλιναν σε εκτιμήσεις μικρότερου ελλείμματος, ενώ, αντίθετα, αυτό 
διογκώνεται λόγω συνδυασμού νομοθετικών και άλλων σχετικών παραγόντων. 

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις, σύμφωνα με το Γραφείο CBO 
εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος θα είναι το 2050 κατά 30% υψηλότερο των προηγούμενων 



εκτιμήσεων, αύξηση οποία οφείλεται κυρίως σε θέσπιση πρόσφατης νομοθεσίας (βάσει οποίας 
υπολογίζεται μείωση εσόδων και αύξηση διακριτικών δαπανών), καθώς και σε προβλέψεις 
χαμηλότερου ΑΕΠ. 

Εκτιμήσεις αναλυτών για τον Προϋπολογισμό 2021: 

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), στον οποίο 
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, πρώην στελέχη της α/∆ιοίκησης, δημοσίευσε σχόλια επί του 
σχεδίου του κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2021 (“Budget of the United States Government, 
Fiscal Year 2021”), που δημοσίευσε το Γραφείο OMB / Office of Management and Budget του 
Λευκού Οίκου (σχετ.). Από εν λόγω σχολιασμό (CRFB) συγκρατούνται τα ακόλουθα: 

 Η πρόταση της α/Κυβέρνησης για τον προϋπολογισμό βασίζεται σε διογκωμένες 
προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας ΗΠΑ (3% ετήσια ανάπτυξη κατά 
μέσο όρο έως το 2030, ενώ οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν 2% ή και κάτω αυτού), 
μη ρεαλιστικές πολιτικές εξοικονόμησης δαπανών (π.χ. μεταρρυθμίσεις σε 
υγεία/Medicare) και λογιστικά τεχνάσματα (gimmicks), με στόχο την κάλυψη αδυναμιών 
της ∆ιοίκησης να μειώσει τα διαρθρωτικά ελλείμματα και τα τρισεκατομμύρια δημόσιου 
χρέους. 

 Το χρέος (το οποίο σύμφωνα με τον οργανισμό CRFB θα αυξηθεί κατά $ 4,7 τρισ. έως 
το 2030, πλέον του υφιστάμενου χρέους $ 17,2 τρισ.), αντί να μειωθεί από 80% του 
ΑΕΠ σε 66% έως το 2030, όπως υποστηρίζει η α/Κυβέρνηση, με πιο ρεαλιστική 
προσέγγιση εκτιμάται θα ανέλθει σε 89% ΑΕΠ. 

 Προβλέπεται αύξηση του ελλείματος προϋπολογισμού από $ 1,1 τρισ. (4,9% του ΑΕΠ) 
το 2020 σε $1,2 τρισ. (3,7% του ΑΕΠ) έως το 2030, αντί μείωσης, σύμφωνα με 
Προϋπολογισμό 2021 πρότασης Προέδρου Trump, σε $ 261 δισ. (0,7% του ΑΕΠ, το 
2030). 

 Η πρόταση της α/Κυβέρνησης αναφέρει εξοικονόμηση δαπανών ύψους $ 4,6 τρισ. έως 
το 2030, προσδοκώντας μείωση συγκεκριμένων δαπανών (σε τομέα υγείας, 
διακριτικών δαπανών λόγω μεταρρυθμίσεων, μείωση δαπάνης εξυπηρέτησης χρέους 
κ.ά.) και αύξηση φορολογικών εσόδων, ενώ οι αναλυτές θεωρούν, με ρεαλιστικότερους 
υπολογισμούς, η εξοικονόμηση δαπανών έως το 2030 θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 
$ 3,2 τρισ. 

 Αν και οι εκτιμήσεις της α/∆ιοίκησης χαρακτηρίζονται ως υπερβολικά αισιόδοξες, οι 
αναλυτές του CRFB αξιολογούν θετικά τη στόχευση του προτεινόμενου 
προϋπολογισμού για μείωση του χρέους. 

 


