
The United Stated Treasury Department reported this week that the budget 
deficit for this fiscal year has already surpassed last year’s full-year figure. 
Bloomberg reported on Monday that the gap grew to $866.8 billion in the first 
10 months of the fiscal year, up 27% from the same period a year earlier. 
That’s wider than last fiscal year’s shortfall of $779 billion — which was the 
largest federal deficit since 2012. 
“We have a structural budgetary problem,” Gordon Gray, director of fiscal 
policy at the center-right think tank American Action Forum stated. “We've 
made large commitments to the retirement and health care of an aging 
population. We have a pretty big commitment at the federal level to health 
care in general. Those costs are going up. We've got tax cuts. They don't pay 
for themselves. We've also got a number of budget deals that have raised 
spending. So you add all that together, and we end up with what I think is 
probably going to be a trillion-dollar deficit next year.” 
 
In the midst of a growing deficit, the U.S. government is also increasing its 
spending. Earler this month, Congress passed a two-year budget deal to 
increase spending and greenlight additional borrowing. 
In July, Washington spent $53 billion on defense programs, and $66 billion on 
Medicare. Both of those numbers are up from last year. 
“My own view is that this is going to get worse,” Gray stated. “The two-year 
budget deal that Congress just enacted — it was essentially compromise in 
that everybody gets what they want. What that looks like is higher debt. The 
president has not made fiscal responsibility a commitment on his campaign. 
He said we didn't have to touch the major drivers of our debt.” 
The biggest contributor to America’s national debt between 2017 and 2019 is 
President Donald Trump’s Tax Cuts and Jobs Act. This tax cut legislation signed 
by Trump in 2017 increased the debt by $1.8 trillion, according to the Center 
for a Responsible Federal Budget. 
 
And while Gray agrees the tax cuts contributed greatly to the deficit, he 
pointed out we won’t have to worry about them forever. 
“We have structural budgetary problems that are much bigger than tax cuts. 
Keep in mind that tax cuts expire largely by 2025. So it has made the deficit 
challenge worse. But it is not at the root of our problem.” 
 

На цьому тижні Міністерство фінансів США повідомило, що дефіцит бюджету за 
цей фінансовий рік вже перевищив показники минулого року. 
Блумберг у понеділок повідомив, що розрив зріс до 866,8 мільярдів доларів за 
перші 10 місяців фінансового року, що на 27% більше, ніж за аналогічний період 
роком раніше. Це більше дефіциту за минулий фінансовий рік - 779 мільярдів 
доларів – який був найбільшим федеральним дефіцитом з 2012 року. 
«У нас є структурна бюджетна проблема», - заявив Гордон Грей, директор 
фіскальної політики американського форуму дій правоцентристських 
аналітичних центрів. «Ми взяли на себе великі зобов’язання щодо пенсійних 
виплат та охорони здоров'я старіючого населення. На федеральному рівні у нас 
є досить великі зобов’язання щодо охорони здоров’я загалом. Ці витрати 
зростають. У нас є зниження податків. Вони не платять за себе. Ми також 
отримали ряд бюджетних угод, які збільшили витрати. Отже, якщо скласти все це 
разом, і ми приходимо до того, що, на мою думку, наступного року виллється 
дефіцитом в трильйон доларів ». 
У розпал зростаючого дефіциту, уряд США також збільшує свої витрати. Раніше 
цього місяця Конгрес ухвалив дворічну бюджетну угоду для збільшення витрат 
та додаткових запозичень. 
У липні Вашингтон витратив 53 мільярди доларів на оборонні програми, 66 
мільярдів - на програму Медікер. Обидві ці цифри збільшилися з минулого року. 
«Я вважаю, що ситуація погіршиться», - заявив Грей. «Дворічна бюджетна угода, 
яку Конгрес щойно прийняв - це був по суті компроміс у тому, що всі отримують 
те, чого хочуть. Що виглядає як зростання заборгованості. Президент не взяв на 
себе фіскальні зобов’язання під час своєї кампанії. Він сказав, що нам не 
доведеться стикатись з основними факторами нашого боргу». 
Найбільший внесок у державний борг Америки за період з 2017 по 2019 рік 
зробив Закон про зниження податків і створення робочих місць президента 
Дональда Трампа. Цей закон про зниження податків, підписаний Трампом у 2017 
році, збільшив борг на 1,8 трильйона доларів, повідомляє Центр за 
Відповідальний Федеральний Бюджет. 
І хоча Грей погоджується з тим, що зниження податків значною мірою сприяло 
дефіциту, він зазначив, що нам не доведеться турбуватися про це завжди. 
«У нас є структурні бюджетні проблеми, які значно більші, ніж зниження 
податків. Майте на увазі, що скорочення податків значною мірою закінчиться до 
2025 року. Таким чином, це погіршило проблему з дефіцитом. Але це не лежить 
в основі нашої проблеми». 
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