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Εκτέλεση προϋπολογισμού ΗΠΑ οικονομικού έτους 2020.
Δημοσιεύθηκαν 10/2020, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο OMB / Office of
Management and Budget, του Λευκού Οίκου, τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2020 (σ.σ. περίοδος
υπολογισμού του προϋπολογισμού είναι 1/10 - 30/9 εκάστου έτους αναφοράς).
Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία εσόδων και δαπανών της α/κυβέρνησης για το
σύνολο του οικονομικού έτους 2020 κατεγράφη έλλειμα ύψους $ 3,1 τρισ., υψηλότερο του
αντίστοιχου του 2019 κατά $ 2,1 τρισ.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα, οι δαπάνες και το έλλειμμα απεικονίζονται (σε $ τρισ.) στον πίνακα:
Έτος
2019
2020
2021*

Έσοδα
3,462
3,420
3,706

Δαπάνες
4,447
6,552
4,790

Έλλειμμα
-0,984
-3,132
-1,083

* προβλέψεις

Η αύξηση του ελλείμματος, ως προς το 2019, οφείλεται βεβαίως στις επιπτώσεις της
πανδημίας κορωνοϊού στην α/οικονομία, και στις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις
αντιμετώπισής της, για δημόσια υγειονομική ασφάλεια και στήριξη τομέων οικονομίας,
επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ειδικότερα, η νομοθεσία υιοθέτησης δημοσιονομικών μέτρων
είχε ως ακολούθως:
- Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, 2020 (Public
Law 116-123)
- Families First Coronavirus Response Act (FFCRA, Public Law 116-127)
- Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act, Public Law 116-136)
- Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act (PPPHCE Act, Public Law
116-139)
Τονίζεται, στην εν λόγω ανακοίνωση, ότι τα κυβερνητικά έσοδα έτους 2020 ($ 42 δισ. κάτω
των αντίστοιχων του 2019, ή -1%), ήταν χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων λόγω
μειωμένης είσπραξης φόρων και λοιπών προσόδων, με μερική ωστόσο αντιστάθμιση από τις
καταθέσεις κερδών της FED (βλ.1). Οι δαπάνες 2020 ($ 2,105 τρισ. άνω των αντίστοιχων του
2019, ή +47%), αυξήθηκαν το 2020 σε βαθμό κατά πολύ μεγαλύτερο των προβλέψεων λόγω
των προγραμμάτων ενίσχυσης της α/οικονομίας μέσω της προαναφερθείσης νομοθεσίας,
καθώς και της υιοθέτησης ειδικών ομοσπονδιακών προγραμμάτων κοινωνικών παροχών.
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "Mnuchin And Vought Release Joint Statement On Budget
Results For Fiscal Year 2020", https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1155
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"The Federal Reserve Banks as Fiscal Agents and Depositories of the United States".

