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Μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τον α/ προϋπολογισμό ΗΠΑ έως το 2052, από το 

Γραφείο Κογκρέσου CBO. 

Το διακομματικού χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO / Congressional 

Budget Office, δημοσίευσε, 27.7.2022, την έκθεση μακροπρόθεσμων προοπτικών 

προϋπολογισμού ΗΠΑ “July 2022 Long-Term Budget Outlook”, στην οποία έκθεση δίνεται 

έμφαση στις εκτιμήσεις δημοσίων εσόδων και δαπανών, ελλείμματος, και δημοσίου χρέους, για 

την χρονική περίοδο έως το 2052 (η εν θέματι λόγω έκθεση, ορίζοντα 30ετίας, εκδίδεται 

συμπληρωματικά της αντίστοιχης ορίζοντα 10ετίας). 

Σύμφωνα με τις εν θέματι προβλέψεις, σημαντικότερο ζήτημα αναδεικνύεται η συνεχής αύξηση 

του ομοσπονδιακού χρέους το οποίο εκτιμάται θα ανέλθει σε 107% το 2031 (διαχρονική 

κορυφή), έναντι 98% το τρ.έ., και σε 185% το 2052. Ωστόσο, ανάλογη αυξητική πορεία 

ακολουθεί και το δημόσιο έλλειμμα, το οποίο εκτιμάται θα ανέλθει σε 11,1% το 2052 από 3,9% 

το 2022, οποίο τελευταίο υπολείπεται σημαντικά των αντίστοιχων του 2020 και 2021 καθόσον 

κατά το τρέχον έτος οι ομοσπονδιακές δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν 

περιοριστεί σημαντικά ενώ, αντίθετα, έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα έσοδα. Συναφώς 

σημειώνεται, στις προβλέψεις του CBO, ότι τα ομοσπονδιακά ελλείμματα κατά την περίοδο 

2022-2052 ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 7,3% του ΑΕΠ (πάνω από το διπλάσιο του μέσου 

όρου τον τελευταίο μισό αιώνα), αυξανόμενα κάθε χρόνο έως το 2052 (11,1% του ΑΕΠ). Τα 

πρωτογενή ελλείμματα (εξαιρουμένων των καθαρών δαπανών για τόκους) αυξάνονται από 

2,3% του ΑΕΠ το 2022 σε 3,9% το 2052. 

Τα διευρυνόμενα ελλείμματα αποδίδονται σε δυσανάλογα αυξανόμενες δαπάνες, οι οποίες 

υπερβαίνουν κατά πολύ τα προσδοκώμενα έσοδα. Συναφώς, οι δαπάνες εκτιμάται θα 

ανέλθουν σε 30,2% του ΑΕΠ το 2052, από 23,5% το 2022 (παρά τη σχετική μείωση 

μεσοπρόθεσμα, για τα έτη 2022, 2023 και 2024, από υψηλότερα επίπεδα δαπανών την 

προηγούμενη διετία λόγω πανδημίας), ενώ τα έσοδα ακολουθούν αντίθετη πορεία, 

περιοριζόμενα σε 19,1% του ΑΕΠ το 2052 έναντι 19,8% κατά το 2022 (σε ασυνήθιστα υψηλά 

επίπεδα την τρέχουσα περίοδο λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της ανόδου στις 

αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων). 

Κατά τους αναλυτές, το χρέος και τα ελλείμματα ΗΠΑ ακολουθούν μη βιώσιμη τροχιά. Συναφώς 

εκτιμάται ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους θα επιβραδύνουν την αύξηση του πραγματικού 

εισοδήματος και των μισθών, θα αυξήσουν τις πληρωμές τόκων αποπληρωμής του 

ομοσπονδιακού χρέους, θα ασκήσουν ανοδική πίεση στα επιτόκια, θα μειώσουν τον διαθέσιμο 

δημοσιονομικό χώρο για την αντιμετώπιση μιας οικονομικής ύφεσης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, 

θα επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις μελλοντικές γενεές, και θα αυξήσουν τον κίνδυνο μιας 

δημοσιονομικής κρίσης. Για αποφυγή αυτών των δυσάρεστων εξελίξεων, οι υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής θα πρέπει να λάβουν απαραίτητα μέτρα άμεσα. 

Για πληρέστερη σχετική ενημέρωση βλ. ιστοσελίδα https://www.cbo.gov/publication/57971 . 

https://www.cbo.gov/publication/57971

