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Επικαιροποίηση προβλέψεων οικονομίας ΗΠΑ για δεκαετία 2021-2031. 
 
Το διακομματικού χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional 
Budget Office, δημοσίευσε 7/2021 επικαιροποιημένη έκθεση προοπτικών της α/οικονομίας “An 
Update to the Budget and Economic Outlook: 2021 to 2031”, στην οποία αναφέρονται 
εκτιμήσεις ΑΕΠ, αγοράς εργασίας, προϋπολογισμού (δαπανών, εσόδων, ελλείμματος), 
δημοσίου χρέους και  πληθωρισμού για την αντίστοιχη χρονική περίοδο (βλ. συγκριτικά, 
αντίστοιχα μεγέθη προηγούμενων προβλέψεων CBO που αναφέραμε στα σχετ. α' και β'). 
 
Σύμφωνα με τις εν θέματι επικαιροποιημένες προβλέψεις Ιουλίου 2021, και εν συγκρίσει με 
προηγούμενες εκτιμήσεις CBO από 2/2021, εκτιμάται ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, κυρίως 
λόγω α) ενίσχυσης της παραγωγής από την πρόσφατα θεσμοθετημένη δημοσιονομική πολιτική 
(αύξηση δαπανών/επενδύσεων), β) μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων, στην οικονομική 
δραστηριότητα, των κανονιστικών περιορισμών λόγω πανδημίας, και γ) αύξησης της συνολικής 
καταναλωτικής δαπάνης συνεπεία της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος (κατά την περίοδο 
της πανδημίας). Συναφώς, εκτιμάται αύξηση του πληθωρισμού βραχυ-μεσοπρόθεσμα, 
δεδομένου ότι προσωρινά η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά (λόγω σταδιακής προσαρμογής 
του δυναμικού παραγωγής), καθώς και αύξηση επιτοκίων, μεσοπρόθεσμα, λόγω επιτάχυνσης 
της ανάκαμψης (βλ. προβλέψεις για πληθωρισμό-επιτόκια σε συναφή έγγραφά μας ΑΠ: 1509 
- 18.6.2021 και ΑΠ: 1516 - 23.6.2021). 
 
ΑΕΠ. 
Συνεπεία εκτιμήσεων περιορισμού της πανδημίας και αύξησης της ζήτησης για 
αγαθά/υπηρεσίες, εκτιμάται σημαντική αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε 7,4% κατά το 2021. 
Την επόμενη 5ετία, 2021 - 2025 εκτιμάται 2,8% μ.ο. ετήσιας αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 
(υπενθυμίζεται, από +2,2% το 2019 αλλά -3,5% το 2020), ενώ για την περίοδο 2026 - 2031 η 
αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται 1,6% (συγκεκριμένα, +6,7% το 2021, +5% το 2022, +1,5% το 2023, 
+1,2% τη διετία 2024-2025 και +1,6% την περίοδο 2026-2031). 
 
Αγορά εργασίας. 
Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης αναμένεται ταχύτερος κατά το β' εξάμηνο του 2021 
(συνεπεία αύξησης της παραγωγής χωρίς σημαντικούς περιορισμούς πανδημίας), με 
εκτιμώμενη πλήρη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας σε προ πανδημίας επίπεδα στα μέσα του 
2022, ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται θα βαίνει μειούμενο (από εκτιμώμενο 5,5% το 2021) 
έως το 2022, σταθεροποιούμενο έκτοτε περί το 4%. 
 
Έλλειμμα. 
Το έλλειμμα ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εκτιμάται κατά το 2021 σε $ 3 τρισ. (σχεδόν  
$ 130 δισ. κάτω του ελλείμματος του 2020, αλλά τριπλάσιο του αντίστοιχου το 2019), 
υπολογιζόμενο σε 13,4% του ΑΕΠ (δεύτερο μεγαλύτερο έλλειμμα από το 1945, με 
προηγούμενη κορύφωση το έλλειμμα 2020 τάξης 14,9% του ΑΕΠ). Για την περίοδο 2022-2031 
εκτιμάται ετήσιος μέσος όρος ελλείμματος προϋπολογισμού $ 1,2 τρισ., ή 4,2% του ΑΕΠ 



(συγκριτικά, έναντι μ.ο. 3,3% του ΑΕΠ των τελευταίων 50 ετών), με προβλεπόμενη μείωση σε 
περίπου 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2023-2024 και αύξηση σε 5,5% του ΑΕΠ έως το 2031. 
 
Έσοδα. 
Τα ομοσπονδιακά έσοδα αναμένεται ανέλθουν σε 17% του ΑΕΠ το 2021, και σε μέσο όρο 18% 
του ΑΕΠ από το 2022 έως το 2031. Η αυξητική τάση των εσόδων κατά την επόμενη δεκαετία 
οφείλεται στην αναμενόμενη πλήρη ανάκαμψη της οικονομίας και, συνακόλουθα, των 
υψηλότερων φορολογητέων εισοδημάτων. 
 
Δαπάνες. 
Οι δαπάνες εκτιμάται θα μειωθούν από 31% του ΑΕΠ το 2021 σε περίπου 21% του ΑΕΠ για 
την περίοδο 2023 - 2025, λόγω μείωσης των σχετικών με την πανδημία δαπανών και των 
χαμηλών επιτοκίων, ενώ μακροπρόθεσμα θα αυξηθούν λόγω υψηλών δαπανών για μεγάλα 
προγράμματα παροχών (π.χ. υποχρεωτικών δαπανών Social Security, Medicare, Medicaid), 
αλλά και της εκτιμώμενης αύξησης επιτοκίων. 
 
Χρέος. 
Λόγω των τελευταίων συνεχών υψηλών ελλειμάτων, το ομοσπονδιακό χρέος (οποίο, τάξης $ 21 
τρισ., ήδη ανερχόταν στο 100% του ΑΕΠ κατά τη λήξη του 2020) προβλέπεται θα αυξηθεί σε 
103% του ΑΕΠ στα τέλη του 2021, ή σε $ 23 τρισ. (συγκριτικά, από 35% του ΑΕΠ το 2007, στην 
αρχή της προηγούμενης παγκόσμιας κρίσης), ενώ εκτιμάται θα μειωθεί κάτω του 100% του 
ΑΕΠ την περίοδο 2023-2025, με εκ νέου αύξηση σε 106% το 2031 (όσο περίπου το 1946, 
προηγούμενης κορύφωσης στην ιστορία του έθνους). 
 
Πληθωρισμός. 
Ο πληθωρισμός εκτιμάται θα αυξηθεί απότομα το 2021 αλλά θα αποκλιμακωθεί εν συνεχεία. 
Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (PCE) αναμένεται 2,8% κατά το 2021, λόγω 
πληθωριστικών πιέσεων συνεπεία αυξημένης ζήτησης αγαθών/υπηρεσιών αλλά μειωμένης 
προσφοράς. Κατά το 2022 αναμένεται εξισορρόπηση ζήτησης και προσφοράς και υποχώρηση 
του PCE σε 2%, ενώ για την περίοδο 2022 - 2025 εκτιμάται σε 2,1% (υψηλότερο ποσοστό 
έναντι επιπέδου κάτω του 2% προ πανδημίας). Το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων Δημοσίου 
εκτιμάται μεσοπρόθεσμα χαμηλό, αλλά αυξανόμενο καθώς η οικονομία ανακάμπτει, σε 2,7% 
στα τέλη του 2025. 
 
Για πληρέστερη σχετική ενημέρωση βλ. ιστοσελίδα https://www.cbo.gov/publication/57339. 
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