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Προβλέψεις προϋπολογισμού ΗΠΑ δεκαετίας 2020-2030. 

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional Budget Office, δημοσίευσε 

9/2020 επικαιροποιημένη έκθεση προοπτικών της α/οικονομίας “An Update to the Budget 

Outlook: 2020 to 2030”, στην οποία αναφέρονται εκτιμήσεις προϋπολογισμού (δαπανών, 

εσόδων, ελλείμματος) και δημόσιου χρέους ΗΠΑ για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Οι εν θέματι προβλέψεις Σεπτεμβρίου τρ.έ. συνιστούν επικαιροποίηση της αντίστοιχης 

προηγούμενης του Γραφείου CBO από 7/2020, ενώ βασίζονται στην υπόθεση ότι η φορολογία 

και οι δαπάνες εξελίσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Έλλειμμα: 

Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εκτιμάται για το 2020 σε $ 3,3 τρισ., 

τριπλάσιο από το αντίστοιχο του 2019, αύξηση οποία οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας 

κορωνοϊού και στη θέσπιση των δημοσιονομικών μέτρων αντιμετώπισής της. Το εν λόγω 

έλλειμμα 2020 ανέρχεται σε 16% του ΑΕΠ (μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1945), 

ενώ για το 2021 εκτιμάται μείωσή του σε 8,6%, και εν συνεχεία σταδιακή αποκλιμάκωση έως 

το 2027 αλλά εκ νέου αύξηση τάξης 5,3% του ΑΕΠ έως το 2030. 

Χρέος: 

Συνεπεία αυτών των ελλειμμάτων, κατά το 2020 εκτιμάται η απότομη αύξηση του δημόσιου 

χρέους σε 98% του ΑΕΠ, έναντι 79% το 2019, ή 35% το 2007 πριν την έναρξη της 

προηγούμενης ύφεσης. Εκτιμάται θα υπερβεί το 100% το 2021 και θα αυξηθεί σε 107% το 

2023, ως υψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό στην ιστορία ΗΠΑ (με προηγούμενη 

κορύφωση μόνο το 1946 λόγω των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων Β'ΠΠ). Το 2030 το 

δημόσιο χρέος υπολογίζεται θα ανέλθει σε 109% του ΑΕΠ. 

Δαπάνες: 

Οι δαπάνες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 32% του ΑΕΠ το 2020 (υψηλότερο ποσοστό από 

το 1945), 11 ποσοστιαίες μονάδες, ή περίπου 50%, άνω του αντίστοιχου μεγέθους το 2019. Οι 

δαπάνες ως προς το ΑΕΠ εκτιμάται θα μειωθούν την επόμενη 4ετία (πρωτίστως λόγω μείωσης 

των σχετικών με την πανδημία δαπανών), ενώ κατά το δεύτερο ήμισυ της περιόδου αναφοράς 

θα αυξηθούν σε 23% του ΑΕΠ έως το 2030. Αυτή η μεταβολή προκύπτει από την αύξηση 

δαπανών για μεγάλα προγράμματα παροχών (γήρανση πληθυσμού και αυξανόμενο κόστος 

υγειονομικής περίθαλψης), καθώς και από αύξηση των καθαρών δαπανών για τόκους λόγω 

αύξησης των επιτοκίων και του χρέους. 

 

 



Έσοδα: 

Τα έσοδα θα μειωθούν από 16,3% του ΑΕΠ το 2019 σε 15,5% το 2021, κυρίως λόγω της 

κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας που προκλήθηκε από την πανδημία. Εκτιμάται 

αύξηση των εσόδων μετά το 2021, έως 18% το 2030, πρωτίστως ως αποτέλεσμα της λήξης 

προσωρινών μέτρων που θεσπίστηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας και 

προγραμματισμένων αυξήσεων φόρων. 

Τέλος, ως προς τις προηγούμενες προβλέψεις του γραφείου CBO (7/2020), το έλλειμμα στο 

ισοζύγιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2020 εκτιμάται πλέον $ 2,2 τρισ. 

περισσότερο του προβλεφθέντος τον Μάρτιο 2020, βεβαίως λόγω των πρόσφατων 

νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας. Σύμφωνα με τις νέες 

προβλέψεις του Γραφείου CBO εκτιμάται σωρευτικό έλλειμμα τάξης $ 13 τρισ. κατά την περίοδο 

2021-2030. 

Για πληρέστερη ενημέρωση επί των προβλέψεων Γραφείου CBO βλ. ιστοσελίδα 

https://www.cbo.gov/publication/56542. 
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