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Ανακοίνωση Λευκού Οίκου για υποστήριξη του προτεινόμενου πακέτου Bipartisan 

Infrastructure Framework, ύψους $1,2 τρισ., από Προέδρο Biden. 

 

Αναρτήθηκε, 24/6, ανακοίνωση του Λευκού Οίκου “FACT SHEET: President Biden Announces 

Support for the Bipartisan Infrastructure Framework”, με οποία εκφράζεται η υποστήριξη του 

Α/ Προέδρου προς το προτεινόμενο πακέτο “Bipartisan Infrastructure Framework”, ύψους $ 1,2 

τρισ., προϊόν συμφωνίας Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων Γερουσιαστών, στο πλαίσιο 

διαπραγμάτευσης του προταθέντος από τον Πρόεδρο πακέτου “American Jobs Plan”, και ιδίως 

ως προς το σκέλος επενδύσεων υποδομών αυτού.  

 

Το πακέτο αφορά νέες επενδύσεις συνολικού ύψους $ 579 δισ., το κόστος των οποίων 

αναμένεται να ανέλθει σε $ 973 δισ. σε ορίζοντα πενταετίας και εν τέλει σε $ 1,2 τρισ. σε 

ορίζοντα οκταετίας. Ειδικότερα, περίπου $ 312 δισ. εκ των $ 579 δισ. αφορούν τον τομέα των 

μεταφορών ($109 δισ. για οδικά δίκτυα, γέφυρες και μεγάλα έργα, $ 11 δισ. για ασφάλεια, $ 49 

δισ. για δημόσιες συγκοινωνίες, $ 66 δισ. για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών δικτύων 

Amtrak, $ 7,5 δισ. για τη δημιουργία εθνικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, $ 7,5 δισ. 

για τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων, $ 1 δισ. για την επανασύνδεση κοινοτήτων, $ 25 δισ. για 

αεροδρόμια, $ 16 δισ. για λιμένες και $ 20 δισ. για χρηματοδότηση υποδομών), και περίπου $ 

266 δισ. αφορούν άλλες υποδομές ($ 55 δισ. για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης, $ 

65 δισ. για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, $ 21 δισ. για την αντιμετώπιση της 

περιβαλλοντικής μόλυνσης, $ 73 δισ. για την αναβάθμιση του ηλεκτροδοτικού συστήματος, $ 5 

δισ. για τη διαχείριση αποθεμάτων ύδατος και $ 47 δισ. για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 

των υποδομών προς τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής). Επιπλέον, στόχο αποτελεί και η 

δημιουργία μια Αρχής Χρηματοδότησης Υποδομών (Infrastructure Financing Authority). 

 

Στο Fact Sheet του Λευκού Οίκου προτείνεται επίσης η χρηματοδότηση του πακέτου να γίνει 

μέσω ενός συνδυασμού κυρίως αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ανακατεύθυνσης των μη 

αξιοποιηθέντων κονδυλίων έκτακτης στήριξης και στήριξης ανέργων, αξιοποίησης επενδύσεων 

σε επίπεδο Πολιτειών και τοπικό επίπεδο, αξιοποίησης εσόδων από τελωνειακά τέλη, τέλη για 

χρήση χημικών και μη εισπραχθέντα διόδια, δημοπρασιών για ανάπτυξη δικτύων 5G, 

στρατηγικής πώλησης αποθεμάτων πετρελαίου, ΣΔΙΤ και αξιοποίησης του μακροοικονομικού 

αντίκτυπου των επενδύσεων σε υποδομές. 

 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δικομματική συμφωνία δε διασφαλίζει την έγκριση του πακέτου από 

το Κογκρέσο, ωστόσο αποτελεί μια εξέλιξη στην ευρύτερη διαδικασία διαπραγμάτευσης των 

προταθέντων πακέτων και προϋπολογισμού της Διοίκησης Biden. Αρκετοί Δημοκρατικοί 

επιμένουν στη διεκδίκηση των λοιπών προβλέψεων του αρχικού American Jobs Plan, ύψους 

$ 2,25 δισ., ενώ η Δ/ Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων N. Pelosi δήλωσε ότι 

προκειμένου να εισαχθεί το προτεινόμενο πακέτο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρέπει 



πρώτα η Γερουσία να συμφωνήσει σε ένα δικομματικό προϋπολογισμό ή να ακολουθήσει τη 

διαδικασία “reconciliation” για αυτόν. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. ανακοίνωση Λευκού Οίκου 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/24/fact-sheet-

president-biden-announces-support-for-the-bipartisan-infrastructure-framework/. 
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