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Ανακοίνωση του American Jobs Plan, νέου πακέτου ενίσχυσης α/οικονομίας $ 2,25 

τρισ. 

Υπενθυμίζοντας ότι μόλις προ εβδομάδων υπεγράφη από τον Πρόεδρο Biden, στις 12/3, το 
πακέτο ενίσχυσης της α/οικονομίας $ 1,9 τρισ. American Rescue Plan, κυρίως για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στις 31/3 (όπως 
εξάλλου αναμενόταν) το νέο πακέτο ενίσχυσης της οικονομίας American Jobs Plan, τάξης $ 
2,25 τρισ., οποίο εντάσσεται κυρίως στο πλαίσιο της πολιτικής Build Back Better, 
αναδιάρθρωσης της χώρας μέσω επενδύσεων (το νέο πακέτο πράγματι κυρίως stimulus, 
ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, αντίθετα με τα προηγούμενα απαρχής 
πανδημίας οποία είχαν χαρακτήρα περισσότερο relief). Σε εν θέματι αναπτυξιακό πακέτο 
συμπεριλαμβάνονται κονδύλια για αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, ιδίως στους τομείς 
μεταφορών και δημόσιων έργων κοινής ωφελείας (λαμβανομένου υπόψη ότι η δημόσια 
δαπάνη σε αυτούς τους τομείς έχει μειωθεί 40% από το 1960), καθώς και για μετάβαση στην 
πράσινη οικονομία και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, εκ νέου στήριξη του 
συστήματος υγείας, και περαιτέρω ανάπτυξη του εγχώριου δυναμικού στους τομείς 
έρευνας/τεχνολογίας, βιομηχανιών μεταποίησης και τεχνικής εκπαίδευσης (για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας, ιδίως έναντι Κίνας). 
 
Σημειώνεται, πέραν του εν θέματι νέου πακέτου American Jobs Plan αναμένεται, τους 
αμέσως προσεχείς μήνες, ενδεχομένως εντός Απριλίου σύμφωνα με ορισμένες πηγές, και 
επόμενο πακέτο stimulus σε οποίο θα περιλαμβάνονται επιπλέον μέτρα για ασφάλιση υγείας, 
επιδοτήσεις φροντίδας τέκνων, δωρεάν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.ά. 
 
Ειδικότερα, ως σημαντικότερες προβλέψεις του νομοσχεδίου American Jobs Plan 
σημειώνονται: 
 
Έργα υποδομής σε τομέα μεταφορών: $ 621 δισ. 
 
- $ 115 δισ. για το οδικό δίκτυο της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής 10 

μεγάλων και 10.000 μικρότερων γεφυρών. 
 

- $ 85 δισ. για εκσυγχρονισμό των δημόσιων συγκοινωνιών (η εν λόγω δαπάνη διπλασιάζει 
την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για δημόσιες συγκοινωνίες). 

 
- $ 80 δισ. για ανάπτυξη / συντήρηση των σιδηροδρομικών δικτύων Amtrak. 
 
- $ 174 δισ. για προγράμματα δημιουργίας εθνικού δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων 

έως το 2030. Συμπεριλαμβάνεται σε εν λόγω δαπάνη η αντικατάσταση φορτηγών ντίζελ για 
ηλεκτροκίνηση του 20% του στόλου σχολικών λεωφορείων της χώρας. 

 
- $ 42 δισ. για αναβάθμιση αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένων $ 17 δισ. για αναβάθμιση 

υποδομών λιμένων και θαλάσσιων/ποτάμιων μεταφορών. 



 
- $ 45 δισ. για προγράμματα αναβάθμισης υποδομών (μελέτες, έρευνα/ανάπτυξη, 

μεταρρυθμίσεις κλπ.). 
 
- $ 50 δισ. για προγράμματα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών της χώρας (π.χ. 

έναντι φυσικών καταστροφών). 
 
- $ 30 δισ. για λοιπά προγράμματα ενίσχυσης υποδομών. 
 
Δημόσια έργα κοινής ωφέλειας: $ 650 δισ. 
 
- $ 111 δισ. για αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης. 
 
- $ 100 δισ. για ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής έλλειψης 

σε 35% των απομακρυσμένων αγροτικών κοινωνιών. 
 
- $ 100 δισ. για αναβάθμιση υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
- $ 213 δισ. για οικιστικά έργα (κατασκευή 2 εκατ. κατοικιών, στεγαστικά προγράμματα). 
 
- $ 137 δισ. για αναβάθμιση/κατασκευή νέων δημόσιων σχολείων, κοινοτικών κολεγίων και 

εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας. 
 
- $ 28 δισ. για λοιπά προγράμματα ενίσχυσης υποδομών κοινής ωφέλειας, όπως και 

αναβάθμισης κλινικών/νοσοκομείων και ομοσπονδιακών κτιρίων. 
 
Τομέας υγείας / οικονομία οικιακής φροντίδας: $ 400 δισ. 
 
Ενίσχυση υποδομών/υπηρεσιών: οικιακής φροντίδας για ηλικιωμένους / άτομα με αναπηρία, 
επέκταση του προγράμματος Medicaid / Money Follows the Person για μετακίνηση 
ηλικιωμένων από οίκους σε οικιακή φροντίδα, βελτίωση συνθηκών και απολαβών εργασίας 
για παροχείς οικιακής φροντίδας (συνήθως μειονότητες/χαμηλού εισοδήματος που 
επλήχθησαν ιδιαίτερα από την πανδημία). 
 
Έρευνα / ανάπτυξη - μεταποιητικές βιομηχανίες - εκπαίδευση: $ 580 δισ. 
 
- $ 180 δισ. για έρευνα / ανάπτυξη (R&D), ιδίως για καινοτομία / ανάπτυξη τεχνολογιών 

καθαρής ενέργειας, έρευνα σε επιστήμες κλίματος, εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικών 
οχημάτων/ανταλλακτικών. 

 
- $ 300 δισ. για ενίσχυση βιομηχανιών παραγωγής κρίσιμων αγαθών (όπως ημιαγωγών), 

αναδιάρθρωση της βαριάς βιομηχανίας ΗΠΑ, αύξηση παραγωγικού δυναμικού καθαρής 
ενέργειας μέσω ομοσπονδιακών προμηθειών, δημιουργία περιφερειακών κέντρων 
καινοτομίας για ανάπτυξη εγχώριου δυναμικού "Make it ALL of America". 

  
- $100 δισ. για ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, προγράμματα εκπαίδευσης 

διασυνδεδεμένα με την αγορά, εκπαίδευση για στήριξη μειονοτήτων και ομάδων χαμηλών 
εισοδημάτων, ανάπτυξη επιστημονικού / τεχνολογικού εργατικού δυναμικού. 

 
Φορολογικές μεταρρυθμίσεις. 
 
Επισημαίνεται, το νέο αναπτυξιακό σχέδιο $ 2,25 τρισ. American Jobs Plan θα 
χρηματοδοτηθεί, εν μέρει, βάσει της συμπεριλαμβανόμενης στο νομοσχέδιο πρότασης 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων: κατανομή της συνολικής δαπάνης σε 8ετία υλοποίησης 



επενδύσεων, με χρηματοδοτική κάλυψη εντός 15ετίας, δεδομένου ότι οι φορολογικές αλλαγές 
προτείνονται ως μόνιμες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προτείνονται: 
 
- αύξηση του συντελεστή φόρου εταιρειών από 21% σε 28% 
- αύξηση του παγκόσμιου ελάχιστου φόρου από περίπου 13% σε 21%, μάλιστα με εφαρμογή 

του όχι σωρευτικά στα κέρδη των πολυεθνικών αλλά ανά χώρα ώστε "να φορολογηθούν τα 
κέρδη στους φορολογικούς παραδείσους” 

- άρση των υφιστάμενων ομοσπονδιακών φοροαπαλλαγών για εταιρείες υδρογονανθράκων 
- ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων για αποφυγή/καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 

όπως μέσω φορολογικής κατοικίας σε φορολογικούς παραδείσους 
 
Εν πολλοίς, τα προτεινόμενα νέα φορολογικά μέτρα αντιστρέφουν τις φορολογικές περικοπές 
που εφάρμοσε η Διοίκηση Trump με τον Νόμο TCJA / Tax Cuts and Jobs Act, το 2017. 
 
Οι αντιδράσεις έναντι του νομοσχεδίου ήδη ποικίλουν καθώς Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες το 
χαρακτηρίζουν κατάλογο επιθυμιών (wish list) των Δημοκρατικών, οικολόγοι το επικρίνουν ως 
ανεπαρκές στα θέματα καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ενώ εκπρόσωποι 
επιχειρηματικών ενώσεων (όπως μεταξύ άλλων το Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ / US 
Chamber of Commerce) κατακρίνουν τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, βάσει 
επιχειρηματολογίας ενδεχόμενης μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων και της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας, ενώ, αντίθετα, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι υψηλότεροι φόροι θα 
αμβλύνουν τις ανησυχίες για το υπερβολικό δημόσιο χρέος (ήδη 101% του ΑΕΠ το 2020). 
 
Εν τω μεταξύ, διίστανται οι απόψεις οικονομολόγων σχετικά με το ενδεχόμενο 
υπερθέρμανσης της οικονομίας, ήδη λόγω του προηγούμενου πακέτου $ 1,9 τρισ. από 12/3, 
και του πιθανού κινδύνου αύξησης του πληθωρισμού.  
 
Εν κατακλείδι, πάντως, ως σημαντικότερα στοιχεία του εν θέματι νομοσχεδίου σημειώνονται 
τα ακόλουθα: α) υπάρχει διακομματική συναίνεση ότι η αναβάθμιση των υποδομών της 
χώρας είναι επιβεβλημένη, ενώ η ολική αυτή παρέμβαση θεωρείται ήδη καθυστερημένη, β) το 
ήμισυ περίπου των προτάσεων του νομοσχεδίου αφορά σε λοιπά, πλην υποδομών, 
ετερογενή στοιχεία (κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση, βιομηχανία, υπηρεσίες υγείας κλπ.), 
παρεμβάσεις εξίσου σημαντικές για τον Λευκό Οίκο, όχι ως γραμμή Δημοκρατικών αλλά 
αναγκαίας κοινής συναίνεσης, σε οποία ζητήματα θα υπάρξουν, εκτιμάται, διαφωνίες κατά τη 
διαδικασία έγκρισης στο Κογκρέσο, γ) η αύξηση της εταιρικής φορολογίας είναι βεβαίως το 
πιο ακανθώδες ζήτημα και κυρίως βάση διαφωνιών των Ρεπουμπλικανών νομοθετών, πεδίο 
σε οποίο κυρίως θα κριθεί η στήριξη η μη των τελευταίων, δ) η χρηματοδοτική κάλυψη του 
ποσού σχεδόν $ 2,3 τρισ. "μέσω αύξησης φόρων" θεωρείται προβληματική υπόθεση, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών οικονομολόγων η κάλυψη αυτή θα είναι 
εξαιρετικά μερική, ενώ αναμένεται να αυξηθεί το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος κατά περίπου $1 
τρισ. λόγω της νομοθεσίας, και ε) ωστόσο, έναντι της αύξησης του αριθμού ανέργων περίπου 
10 εκατ. λόγω της πανδημίας, θεωρείται δεδομένο ότι θα δημιουργηθούν καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας με απαραίτητους ταχείς ρυθμούς. 
 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. ανακοίνωση Λευκού Οίκου 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-
american-jobs-plan/. 
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