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Επικαιροποίηση προβλέψεων οικονομίας ΗΠΑ για τη δεκαετία 2022-2032. 

 
Το διακομματικού χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional 

Budget Office, δημοσίευσε στις 25 Μαΐου την επικαιροποιημένη έκθεση προοπτικών της α/ 

οικονομίας “An Update to the Budget and Economic Outlook: 2022 to 2032”, στην οποία 

αναφέρονται εκτιμήσεις ΑΕΠ, αγοράς εργασίας, προϋπολογισμού (δαπανών, εσόδων, 

ελλείμματος), δημοσίου χρέους και  πληθωρισμού για την αντίστοιχη 10ετή χρονική περίοδο. 

 

Σύμφωνα με τις επικαιροποημένες προβλέψεις, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα κυμανθεί 

κατά την περίοδο 10ετούς αναφοράς σε επίπεδα άνω του μέσου όρου των τελευταίων δύο 

δεκαετιών, ενώ η ανεργία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Μετά από δύο χρόνια 

συνεχόμενων υψηλών ελλειμμάτων, κατά μέσο όρο $ 3 τρισ., καθώς και υψηλών επιπέδων 

δημόσιου χρέους, κατά το 2022 τόσο το έλλειμμα όσο και το χρέος θα περιοριστούν σημαντικά 

ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ωστόσο, το έλλειμμα θα αυξηθεί εκ νέου τα προσεχή έτη σε υψηλά 

επίπεδα, ενώ το χρέος αναμένεται να ανέλθει σε ιστορικό υψηλό (ρεκόρ), για την οικονομία 

ΗΠΑ, το 2032. Ανησυχητικές εξελίξεις είναι η άνοδος του κόστους κοινωνικής ασφάλισης και 

υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, οποίες 

εξελίξεις αμφότερες υπονομεύουν την εξέλιξη των δημόσιων εσόδων, οδηγώντας σε περαιτέρω 

επιβάρυνση του ήδη υψηλού δημόσιου χρέους. 

 

ΑΕΠ. 

Η παραγωγή αναμένεται να υπερβεί το υφιστάμενο δυναμικό (μέγιστο εφικτό επίπεδο) περί τα 

μέσα του 2022, καθώς η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται μετά την κάμψη λόγω 

πανδημίας, και τη σημαντική ύφεση των αρχών του 2020. Εκτιμάται αύξηση του πραγματικού 

ΑΕΠ κατά 3,1% το 2022 (από 5,5% το 2021) και 2,2% το 2023, ενώ ο ρυθμός μεταβολής του 

ΑΕΠ αναμένεται να σταθεροποιηθεί μεταξύ 1,5%-1,7% για το υπόλοιπο της περιόδου 

αναφοράς έως το 2032. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ φθίνει μετά το 2022 κυρίως 

λόγω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και σταδιακής μείωσης της δημοσιονομικής 

στήριξης. 

 

Αγορά εργασίας. 

Εκτιμάται βελτίωση καθ’ όλο το 2022, με επαναφορά της απασχόλησης σε προπανδημικά 

επίπεδα περί τα μέσα του έτους, ενώ το ποσοστό ανεργίας, 3,7% κατά το 2022 (από 5,4% το 

2021), θα μειωθεί σε προπανδημικά επίπεδα (3,5%) περί τα μέσα του 2023, και, εν συνεχεία, 

θα παραμείνει κάτω του 4% για τα επόμενα χρόνια, κλιμακούμενο σε 4,5% περί το 2032. 

 

Έλλειμμα. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται για το 2022 σε $ 1 τρισ. (4,2% του ΑΕΠ), από $ 2,8 τρισ. 

το 2021, καθώς μειώνονται οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όμως με αυξητική 

τάση για τα επόμενα έτη και κλιμάκωση το 2032, κατ’ εκτίμηση σε $ 2,3 τρισ. (6,1% του ΑΕΠ). 



Σωρευτικά, κατά τη 10ετία, το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται σε $ 15,7 τρισ., ανερχόμενο 

κατά μέσο όρο σε 5,1% του ΑΕΠ (ή $ 1,6 τρισ. για την περίοδο 2023-2032). 

 

Χρέος. 

Παρά τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα κατά τη 2ετία της πανδημίας, το ομοσπονδιακό 

χρέος προβλέπεται να μειωθεί από 100% του ΑΕΠ στα τέλη του 2021 σε 96% το 2023, λόγω 

διατήρησης του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα και αύξησης της πραγματικής παραγωγής. 

Καθώς εκτιμάται αύξηση των ελλειμάτων μετά το 2023, το χρέος θα αυξάνεται σταδιακά έως το 

110% του ΑΕΠ το 2032 (ιστορικά υψηλότερο), ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα αυξάνεται 

επίσης κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, έως 185% του ΑΕΠ το 2052. 

 

Δαπάνες και Έσοδα. 

Οι ομοσπονδιακές δαπάνες θα ανέλθουν σε  $ 5,8 τρισ., ή σε 24% του ΑΕΠ, κατά το 2022, με 

τάση αποκλιμάκωσης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα προσεχή χρόνια, οποία όμως τάση 

αντιστρέφεται σταδιακά και οι δαπάνες εκτιμώνται εκ νέου σε 24% του ΑΕΠ στο τέλος του 2032. 

Από το 1946, οι δαπάνες έχουν ανέλθει σε αυτό το επίπεδο, ή το έχουν υπερβεί, τρεις μόνο 

φορές, το 2009, 2020 και 2021, ήτοι σε περιόδους ύφεσης ή πανδημίας. 

 

Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε $4,8 τρισ. (20% του ΑΕΠ) το 2022 , που αντιστοιχεί στο 

υψηλότερο επίπεδό τους σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας σε περισσότερες από δύο 

δεκαετίες. Τα προσεχή έτη τα έσοδα αναμένεται να μειωθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ πριν 

αυξηθούν εκ νέου το 2026 και το 2027 και στη συνέχεια σταθεροποιηθούν (2028-2032). 

  

Πληθωρισμός. 

Σε υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών από τα μέσα του 2021, ο 

πληθωρισμός παραμένει αρχικά υψηλός το 2022, συντηρούμενος από την ανισορροπία 

υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και εργασίας, 

ενώ, εκτιμάται, θα αρχίσει να υποχωρεί κατά το δεύτερο μισό του τρ.έ. Καθώς η τάση 

αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού συνεχίζεται καθ' όλο το 2023, λόγω βελτίωσης στον πόλο 

προσφοράς, μείωσης των τιμών ενέργειας, και σχετικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, 

ο ΔΤΚ (CPI) εκτιμάται θα διαμορφωθεί σε 4,7% το 2022 (από 6,7% το 2021), και σε 2,7% το 

2023, με σύγκλιση προς τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ 

(FED), περίπου 2% το 2024. 

 

 

Για πληρέστερη σχετική ενημέρωση βλ. ιστοσελίδα 

https://www.cbo.gov/publication/58147. 
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