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Προτεινόμενος προϋπολογισμός Διοίκησης Biden για το φορολογικό έτος 2022. 
 
Α. Προτεινόμενος προϋπολογισμός Διοίκησης Biden για το φορολογικό έτος 2022. 

 

Δημοσιεύτηκε, 28/5, από τον Λευκό Οίκο (Γραφείο OMB / Office of Management and Budget), 

ο  προτεινόμενος προϋπολογισμός της Διοίκησης Biden για το φορολογικό έτος 2022 (Budget 

of the US Government, Fiscal Year 2022), όπως προβλέπεται κατά την ετήσια διαδικασία 

διαμόρφωσης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, καθώς και σχετικό Fact Sheet για τα 

βασικά σημεία του προϋπολογισμού.  

 

Σε εν λόγω προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 6 τρισ., συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα στήριξης 

και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις των δύο πρόσφατα ανακοινωθέντων σχεδίων ενίσχυσης 

της οικονομίας AJP / American Jobs Plan και AFP / American Families Plan (βλ. αντίστοιχα 

σχετ. ε΄ και β΄), καθώς και προτάσεις για ανάληψη άμεσης δράσης του Κογκρέσου για ενίσχυση 

του ασφαλιστικού συστήματος και μείωση του κόστους συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

Επίσης, περιλαμβάνονται προτάσεις του Προέδρου Biden για τις επιλεκτικές / ελαστικές 

δαπάνες (βλ. σχετ. γ΄), ενίσχυσης επιμέρους πολιτικών όπως εκπαίδευσης, έρευνας, δημόσιας 

υγείας κ.ά. 

 

Υπενθυμίζονται τα βασικά σημεία των ανωτέρω σχεδίων AJP και AFP, βάσει του 

προαναφερθέντος Fact Sheet. 

 

American Jobs Plan, $ 2,25 τρισ. (σχετ. ε΄): 

 

- Έργα υποδομής σε τομέα μεταφορών 

 

- Δημόσια έργα κοινής ωφέλειας 

 

- Κατασκευή και εκσυγχρονισμός οικιών, εμπορικών και δημόσιων κτηρίων 

 

- Έρευνα/ανάπτυξη - μεταποιητικές βιομηχανίες - εκπαίδευση 

 

- Ενίσχυση υποδομών/υπηρεσιών σε τομέα υγείας / οικονομία οικιακής φροντίδας 

 

American Families Plan, $ 1,8 τρισ. (σχετ. β΄): 

 

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

 

- Στήριξη οικογενειών με ανήλικα τέκνα 

 



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

φοροαπαλλαγών/φοροελαφρύνσεων για οικογένειες, με εξαρτώμενα τέκνα, 

μεσαίων/χαμηλών εισοδημάτων, και για εργαζομένους 

 

- Ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης 

 

Ενίσχυση επιμέρους πολιτικών,  $ 1,5 τρισ. (σχετ. γ΄ ): 

 

- Ενίσχυση σχολείων σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος 

 

- Δημιουργία του φορέα ιατρικής έρευνας ARPA-H / Advanced Research Projects Agency for 

Health 

 

- Βελτίωση της ετοιμότητας διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων 

 

- Αντιμετώπιση της εκτεταμένης χρήσης οπιοειδών 

 

- Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

 

- Καταπολέμηση της βίας λόγω οπλοχρησίας 

 

- Στήριξη αστέγων και ενίσχυση δράσεων στεγαστικής πολιτικής 

 

- Ενίσχυση κρατικών Υπηρεσιών στήριξης πολιτικών δικαιωμάτων 

 

- Αντιμετώπιση της έμφυλης (gender-based) βίας 

 

- Δημιουργία ενός δίκαιου, οργανωμένου και ανθρωπιστικού συστήματος μετανάστευσης 

 

- Ενίσχυση των ιθαγενών πληθυσμών 

Τα ανωτέρω μέτρα αποτελούν μέρος των μη υποχρεωτικών / επιλεκτικών δαπανών 

(discretionary), ενώ υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και μέρος 

υποχρεωτικών δαπανών (non-discretionary), το οποίο αφορά κυρίως κοινωνικές παροχές, 

όπως τα προγράμματα Medicare και Medicaid, πληρωμές συντάξεων, επιδόματα ανεργίας 

κλπ. 

 

Σημειώνουμε, στο σχετικό Fact Sheet αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις προτάσεις του 

προϋπολογισμού (οικονομικά δεδομένα, βλ. πίνακες προϋπολογισμού) οι πληρωμές 

εξυπηρέτησης του ομοσπονδιακού χρέους θα παραμείνουν, σε ορίζοντα δεκαετίας, σε επίπεδα 

χαμηλότερα των καταγεγραμμένων ιστορικών, παράλληλα με σταδιακή αποκλιμάκωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, βάσει των φορολογικών μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται 

(βλ. σχετ. δ΄) για τη χρηματοδότηση των μέτρων (κάλυψη των δαπανών των σχεδίων AJP και 

AFP σε ορίζοντα δεκαπενταετίας, και μείωση των ετήσιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων κατά 

την προσεχή δεύτερη 10ετία, με συνολική μείωση σε ορίζοντα εικοσαετίας άνω των $ 2 τρισ.).  

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση βλ.: 

Προτεινόμενο προϋπολογισμό Διοίκησης Biden 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2021/05/budget_fy22.pdf. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/budget_fy22.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/budget_fy22.pdf


Fact Sheet Λευκού Οίκου σχετικά με ανωτέρω προϋπολογισμό, 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-

Fact-Sheet.pdf. 

 

Β. Ανάλυση ανεξάρτητης Επιτροπής CRFB / Committee for a Responsible Federal Budget. 

 

Βάσει των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού (ΟΜΒ / Office of Management and Budget του 

Λευκού Οίκου), η Επιτροπή CFRB επεσήμανε τα ακόλουθα: 

 

- Το ομοσπονδιακό χρέος θα αυξηθεί από 100% του ΑΕΠ το 2020 σε 110% στα τέλη του 2021 

(ιστορικό υψηλό), σε 114% το 2024 και σε 117% έως το 2031 (σε ονομαστική αξία από $ 22 

τρισ. σε άνω των $ 39 τρισ.), εκτίμηση (ΟΜΒ, Λευκού Οίκου) που συμφωνεί με την αντίστοιχη 

του CBO / Congressional Budget Office (Κογκρέσου). Αποκλιμάκωση του χρέους αναμένεται 

μετά το 2038. 

 

- Τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα ανέλθουν συνολικά σε $14,5 τρισ. (5,1% του ΑΕΠ) κατά την 

επόμενη δεκαετία. Το ετήσιο έλλειμμα θα μειωθεί από $ 3,7 τρισ. το 2021 (16,7% του ΑΕΠ) 

σε $ 1,8 τρισ. το 2022 (7,8% του ΑΕΠ), σε $ 1,3 τρισ. το 2027 (4,6% του ΑΕΠ) και εν συνεχεία 

θα αυξηθεί σε $ 1,6 τρισ. έως το 2031 (4,7% του ΑΕΠ). Η αρχική μείωση οφείλεται στη λήξη 

των έκτακτων μέτρων στήριξης λόγω πανδημίας, ενώ η ακόλουθη αύξηση στην επεκτατική 

δημοσιονομική πολιτική Biden, με αυξητικές πιέσεις λόγω κόστους σε τομείς υγείας, 

συντάξεων και εξυπηρέτησης χρέους. Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα αποκλιμακωθεί από το 

2030 και μετά (το 2031 κατά $ 93 δισ., ή 0,3% του ΑΕΠ, και το 2041 κατά $ 300 δισ. ή 0,6-

0,7% του ΑΕΠ). 

 

- Οι δαπάνες και τα έσοδα θα ανέλθουν συνολικά, αντίστοιχα, σε 24,5% και 19,3% του ΑΕΠ 

κατά την επόμενη δεκαετία, ποσοστά υψηλότερα των προηγούμενων προβλέψεων (22,7% 

και 18%) και αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο 50ετίας (20,6% και 17,3% αντίστοιχα). 

 

- Το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 5,2% το 2021, 4,3% το 2022 και 2,2% το 2023, καθώς 

η οικονομία ανακάμπτει βάσει των πρόσφατων μέτρων στήριξης. Κατά το δεύτερο μισό της 

10ετίας προβλέπεται μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ περίπου 1,9% ετησίως, πρόβλεψη 

η οποία είναι παρόμοια με αυτές του CBO και της Fed (1,6% και 1,8% αντίστοιχα). 

 

- Το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί, από το τρέχον 6,1%, σε 5,5% το 2021, 4,1% το 2022 και 

σε μέσο όρο 3,8% κατά το δεύτερο μισό της 10ετίας (ενώ, συγκριτικά, το τελευταίο ποσοστό 

εκτιμάται 4,1% σύμφωνα με το CBO και 4,0% από την FED). 

 

- Tο μέσο επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων του δημοσίου εκτιμάται (ΟΜΒ) θα αυξηθεί από 

1,2% το 2021 σε 1,4% το 2022, έως 2,8% το 2031, ενώ κατά το CBO προβλέπεται αύξηση 

του μέσου επιτοκίου σε 3,4% το 2031. 

 

- Ο πληθωρισμός (δείκτης τιμών ΑΕΠ / GDP price index) αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 

2021 και κατά μέσο όρο 2,0% την επόμενη 10ετία, εκτίμηση που συμφωνεί με την πρόβλεψη 

του CBO (2,1%,) και την πρόβλεψη της Fed 2,0% (δείκτης PCE / Personal Consumption 

Expenditures). Θεωρείται, ωστόσο, ότι οι προβλέψεις αυτές δεν είναι απόλυτες και ενδέχεται 

η αύξηση του πληθωρισμού να είναι μεγαλύτερη εντός του τρ. έτους. 

 

- Συνολικά προτείνονται περίπου $ 5 τρισ. για μη υποχρεωτικές δαπάνες και φοροελαφρύνσεις, 

που περιλαμβάνονται στα σχέδια ενίσχυσης της οικονομίας American Jobs Plan και American 

Families Plan και στον προϋπολογισμό μη αμυντικών επιλεκτικών δαπανών, έναντι εν μέρει 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-Fact-Sheet.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/05/FINAL-FY22-Budget-Overview-Fact-Sheet.pdf


μόνο αντιστάθμισης κατά $ 3,8 τρισ. νέων εσόδων, αυξήσεων φόρου και μειώσεων ορισμένων 

δαπανών. 

 

Καταληκτικά, στην ανάλυση της CRFB επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο 
προϋπολογισμού είναι λεπτομερές, ορθολογικό και προβλέπει μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση 
των δαπανών και μείωση ελλειμμάτων, αν και με βασικές οικονομικές εκτιμήσεις ελαφρώς πιο 
αισιόδοξες άλλων προβλέψεων, χωρίς όμως μεγάλες αποκλίσεις των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων. Κύρια επισήμανση αφορά στην υπέρμετρη μεγέθυνση του ήδη υψηλού 
χρέους και αύξησή του κατά περίπου $ 1,4 τρισ. σε ορίζοντα 10ετίας, σε μη βιώσιμο επίπεδο. 


