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                                                                                                                      11 Μαΐου 2021 
 
 

Ανακοίνωση του American Families Plan, νέου σχεδίου μέτρων ενίσχυσης του κράτους 

πρόνοιας, ύψους $ 1,8 τρισ. 

 

Σε συνέχεια έγκρισης, 12/3, του πακέτου ενίσχυσης της α/οικονομίας $ 1,9 τρισ. American 

Rescue Plan και ανακοίνωσης, 31/3, του πακέτου $ 2,25 τρισ. American Jobs Plan, 

ανακοινώθηκε, 28/4, από τον Λευκό Οίκο το νέο προτεινόμενο σχέδιο American Families Plan, 

ύψους $ 1,8 τρισ., με οποίο προβλέπεται αύξηση δαπανών (περίπου $ 1 τρισ.) αλλά και 

φορολογικές μεταρρυθμίσεις (περίπου $ 800 δισ.), κυρίως για ενίσχυση της εκπαίδευσης, 

παιδικής μέριμνας, υγείας/περίθαλψης και του εργατικού δικαίου. 

  

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: 

 
-  Ενίσχυση της εκπαίδευσης, με επέκταση της δωρεάν παροχής της κατά 4 έτη. Αφορά 

δαπάνες $ 200 δισ. για προνηπιακή βαθμίδα, $ 109 δισ. για φοίτηση σε Community College, $ 

80 δισ. για διευκόλυνση φοιτητών / Pell Grants, $ 62 δισ. για ενίσχυση φοιτητών περιοχών 

χαμηλού εισοδήματος, $ 46 δισ. για ενίσχυση φοιτητών σε ιδρύματα μειονοτήτων, $ 9 δισ. για 

κατάρτιση εκπαιδευτικών. Σημειώνεται, η συμμετοχή των Πολιτειών στην επέκταση της δωρεάν 

εκπαίδευσης κατά 4ετία είναι προαιρετική, ενώ σταδιακά θα αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής 

τους στην εν λόγω χρηματοδότηση. 

 

-  Στήριξη οικογενειών με ανήλικα τέκνα. Αφορά δαπάνες όπως $ 225 δισ. για ενίσχυση 

οικογενειών με χαμηλά/μεσαία εισοδήματα, $ 225 δισ. επί 10ετία για γονικές άδειες και άδειες 

ασθενείας, και $ 45 δισ. για παροχή γευμάτων/προώθηση υγιεινής διατροφής. 

 

- Επέκταση των προβλεπόμενων στο American Rescue Plan (12/3) 

φοροαπαλλαγών/φοροελαφρύνσεων για οικογένειες, με εξαρτώμενα τέκνα, μεσαίων/χαμηλών 

εισοδημάτων και για εργαζομένους, ιδίως σε τομείς υγείας και εκπαίδευσης. 

 

Ως προς τις προτεινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, σειρά αυτών βασίζονται  στο 

προταθέν νέο φορολογικό σχέδιο της Διοίκησης Biden, βάσει του οποίου εκτιμάται θα 

χρηματοδοτηθούν, εν μέρει, σε διάστημα 15ετίας, οι παρεμβάσεις του νέου πακέτου ενίσχυσης 

της οικονομίας AJP / American Jobs Plan. Εν προκειμένω, στο πλαίσιο του εν θέματι American 

Families Plan αναφέρεται ότι το ισχύον φορολογικό σύστημα επιβαρύνει ανισοβαρώς τους 

εργαζόμενους ενώ υπάρχει εκτεταμένη φοροαποφυγή στις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις, 

με αποτέλεσμα την ανεπαρκή φορολόγηση στο κεφάλαιο, προτείνοντας ειδικότερα: 

 
- Επαναφορά του φορολογικού συντελεστή για τα υψηλότερα εισοδήματα σε 39,6% από 37% 

(συνεπεία του Νόμου TCJA / Tax Cuts and Jobs Act, της Διοίκησης Trump το 2017), 

αποκλειστικώς για ετήσια εισοδήματα άνω του $1 εκατ., με παράλληλη αύξηση των 

συντελεστών κεφαλαιουχικών κερδών για περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές, ομόλογα, 



μερίσματα, καθώς επίσης και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου κληρονομιάς για 

δίκαιη οφειλόμενη καταβολή του. 

 

- Ενίσχυση της εθνικής φορολογικής Υπηρεσίας IRS (Internal Revenue Service) για 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της (αναφέρεται μείωση 80% των ελέγχων σε εισοδήματα άνω 

του $ 1 εκατ. κατά την περίοδο 2011-2018). 

 

- Ορθότερη φορολόγηση των εταίρων hedge funds, κατάργηση των ειδικών φοροαπαλλαγών 

για μεταφορά της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας, και κατάργηση των φοροαπαλλαγών για 

μεγάλες απώλειες/ζημίες επιχειρήσεων (που αντιστοιχούν κατά 80% σε εταιρείες με κέρδη άνω 

του $1 εκ.). 

 

- Δικαιότερη και συνεπέστερη κατανομή των φορολογικών εισφορών στο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης Medicare για όλα τα ετήσια εισοδήματα άνω των $ 400.000. 

 

Το νέο σχέδιο American Families Plan ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας (της εκπαίδευσης, 

παιδικής μέριμνας, υγείας/περίθαλψης και του εργατικού δικαίου, αλλά και φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων) είναι το τρίτο της φιλόδοξης ατζέντας “Build Back Better” της Διοίκησης 

Biden, εν συνεχεία του πρώτου εγκριθέντος (12/3) πακέτου ενίσχυσης της α/οικονομίας ARP /  

American Rescue Plan ($ 1,9 τρισ., κυρίως για αντιμετώπιση της πανδημίας covid) και του 

δεύτερου ανακοινωθέντος (31/3) πακέτου AJP / American Jobs Plan ($ 2,25 τρισ., για 

ανάπτυξη/αναβάθμιση υποδομών και δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων). 

 

Όπως και τα δύο προηγούμενα σχέδια, το νέο American Families Plan αντιστοιχεί σε σημαντική 

δαπάνη περίπου $ 1,8 τρισ. σε ορίζοντα 10ετίας, ενώ για μερική αντιστάθμιση αυτού του 

κόστους προτείνονται φορολογικές μεταρρυθμίσεις που εκτιμάται θα αποδώσουν περίπου $ 

1,5 τρισ., με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά $ 300 δισ. 

την ίδια περίοδο (ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις του Λευκού Οίκου, σε συνδυασμό  με τις 

φορολογικές προβλέψεις του πακέτου AJP αναμένεται αντιστάθμιση του κόστους σε ορίζοντα 

15ετίας). 

 

Εν συνεχεία των πακέτων ενίσχυσης της α/οικονομίας ARP και AJP, η Διοίκηση Biden έχει 

δεχθεί επικρίσεις τόσο για το σύνολο δαπανών περίπου $ 4 τρισ. συνδυαστικά σε ορίζοντα 

10ετίας (αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους) όσο και για τις φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις (περί αύξησης φόρων ως αντικίνητρο οικονομικής ανάπτυξης), ενώ στην 

παράταξη των Δημοκρατικών είναι, ωστόσο, διαδεδομένη η αντίληψη της αναγκαιότητας 

δικαιότερης διανομής πλούτου μεταξύ των πολιτών ΗΠΑ, δεδομένης της συνεχούς αύξησης 

της εισοδηματικής ανισότητας την τελευταία 10ετία (αύξηση δείκτη Gini, σταθερά άνω του 

40/100, σε εκτιμώμενο 48 το 2019 βάσει στοιχείων CBO). 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. Ανακοίνωση Λευκού Οίκου “Fact Sheet: The American 

Families Plan”, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2021/04/28/fact-sheet-the-american-families-plan/. 
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