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Προτεινόμενος προϋπολογισμός Διοίκησης Biden για το φορολογικό έτος 2023. 

 
Δημοσιεύτηκε, 28/3, από τον Λευκό Οίκο (Γραφείο OMB / Office of Management and Budget), 
όπως προβλέπεται κατά την ετήσια διαδικασία διαμόρφωσης του ομοσπονδιακού 
προϋπολογισμού, ο  προτεινόμενος προϋπολογισμός της Διοίκησης Biden για το φορολογικό 
έτος 2023: “Budget of the US Government, Fiscal Year 2023” (βλ. σχετ. για γενικό πλαίσιο 
πολιτικής). 
 
Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Προέδρου Biden, ο προϋπολογισμός του 2023 ανακλά τις 
αξίες και προτεραιότητες της Διοίκησης για δημοσιονομική υπευθυνότητα, εθνική ασφάλεια και 
υλοποίηση επενδύσεων για ενίσχυση της ανάπτυξης, ισόρροπα χωρίς αποκλεισμούς (build 
back better). Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτίστως επιχειρείται η δραστική μείωση του 
ομοσπονδιακού δημοσιονομικού ελλείμματος κατά $ 1,3 τρισ., βάσει στρατηγικής για 
μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη αλλά με περιορισμό δαπανών και, παράλληλα, αύξηση των 
θετικών αποτελεσμάτων, όπως και περισσότερα φορολογικά έσοδα ιδίως από τις υψηλότερες 
εισοδηματικές τάξεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, ενισχύεται ο βαθμός εθνικής 
ασφάλειας, τόσο στο εσωτερικό μέσω επενδύσεων για καταπολέμηση του εγκλήματος όσο και 
διεθνώς μέσω αύξησης των αμυντικών εξοπλισμών για αμυντική υπεροχή παγκοσμίως, 
λαμβανομένης υπόψη της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ ενισχύονται και οι πολιτικές για 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, ενισχύοντας τις συμμαχίες ΗΠΑ παγκοσμίως. Ως 
προς την πολιτική build back better, επιδιώκεται η στήριξη της εθνικής ενότητας (bipartisan, 
“Unity Agenda”), η μείωση των δαπανών διαβίωσης και η αύξηση εισοδημάτων, η αύξηση του 
παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, και η ενίσχυση του τομέα υγείας και υγειονομικής 
περίθαλψης. Με χρηματοδότηση βάσει των δρομολογημένων φορολογικών μεταρρυθμίσεων 
(“The Made in America Tax Plan", έγγραφό μας ΑΠ: 843 – 12.4.2021), για μεγαλύτερη 
φορολογική επιβάρυνση των υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων και μεγάλων επιχειρήσεων, 
προτείνονται στοχευμένες επενδύσεις για στήριξη της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, στήριξη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς, της ανάπτυξης από τη βάση 
της οικονομίας με ενίσχυση της μεσαίας τάξης (“from the bottom up and the middle out”). 
 
Κατά το 2021 ανακτήθηκαν περίπου 6,5 εκατ. θέσεις εργασίας (ιστορικά μεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση), ενώ η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε σε 5,7% (μεγαλύτερη ετήσια αύξηση την τελευταία 
40ετία, βλ. έγγραφό μας ΑΠ: 283 - 2.2.2022), ανάπτυξη που ήταν δυνατή βάσει της στρατηγικής 
ενίσχυσης της οικονομίας μέσω του προγράμματος ARP / American Rescue Plan (βλ. έγγραφό 
μας ΑΠ: 124 - 22.1.2021). Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 3,8% (ιστορικά 
ταχύτερη τέτοια μείωση, βλ. έγγραφό μας ΑΠ: 66 - 12.1.2022), ενώ το ομοσπονδιακό 
δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε κατά περίπου $ 300 δισ., βελτιώνοντας την μακροπρόθεσμη 
δημοσιονομική προοπτική της χώρας, διατηρώντας το δημόσιο χρέος σε χαμηλά επίπεδα. 
Περαιτέρω, βάσει της πρότασης προϋπολογισμού του 2023 προδιαγράφεται μείωση του 
ομοσπονδιακού δημοσιονομικού ελλείμματος περίπου $ 1 τρισ. σε ορίζοντα 10ετίας ($ 1,66 
τρισ. σε νέες δαπάνες και φοροαπαλλαγές έναντι $ 2,61 τρισ. σε αυξήσεις φόρου και μειώσεις 
δαπανών, συν $ 95 δισ. αποταμίευσης τόκων). 
 



Σύμφωνα με το σχετικό Fact Sheet, στον προϋπολογισμό έτους 2023 περιλαμβάνονται οι 
παρακάτω ενότητες. 
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 
 

✓ Στοχευμένες επενδύσεις για μείωση ελλειμμάτων και  βελτίωση της μακροπρόθεσμης 
δημοσιονομικής προοπτικής της χώρας, με χαμηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους. 

✓ Ελάχιστος φόρος υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων (εφαρμογή στο 0,01% του 
πληθυσμού με εισοδήματα άνω των $100 εκατ.). 

✓ Αύξηση συντελεστή φορολόγησης κερδών επιχειρήσεων σε 28% (fair share), με 
φορολογικές ελαφρύνσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεις. 

✓ Μέτρα περιορισμού της δυνατότητας χρήσης εξωχώριων φορολογικών εδρών για τις α/ 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

✓ Μεταρρυθμίσεις μείωσης των δαπανών διαβίωσης, του δημοσιονομικού ελλείμματος, 
και αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, υπό διαπραγμάτευση με το 
Κογκρέσο (εν εξελίξει), με σειρά προβλέψεων μείωσης κόστους για υγειονομική 
περίθαλψη (ιδίως φαρμακευτική), ασφαλιστική κάλυψη, παιδική μέριμνα, στέγαση, 
προσχολική & παν/κή εκπαίδευση, καθώς και μείωσης των ενεργειακών δαπανών για 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ BUILD BACK BETTER. 
 
Στοχευμένες επενδύσεις για: 
 

✓ Ενίσχυση εσωτερικής ασφάλειας και καταπολέμηση του εγκλήματος. 
-  $ 3,2 δισ. επιλεκτικών δαπανών (discretionary) και $ 30 δισ. υποχρεωτικών δαπανών (non-
discretionary) για επιβολή νόμου και καταπολέμηση εγκλήματος. 
- $ 1,7 δισ. στην Αρχή Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF), για 
ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου οπλοκατοχής/οπλοχρησίας. 
- Ενίσχυση των Αρχών FBI, U.S. Marshals Service και U.S. Attorneys, για αύξηση πόρων 
καταπολέμησης εγκλήματος. 
- $ 367 εκατ. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) για δικαστικές/αστυνομικές μεταρρυθμίσεις και 
ενίσχυση των πολιτικών δικαιωμάτων στην επικράτεια. 
- $ 100 εκατ. για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στο ομοσπονδιακό 
σύστημα φυλακών. 
- $ 106 εκατ. για προμήθεια φορητών συσκευών βιντεοσκόπησης των αστυνομικών σωμάτων. 
 

✓ Δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση δαπανών διαβίωσης, και αύξηση του 
παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας. 

Αύξηση νέων οικιστικών κατασκευών. 
- $ 50 δισ. για νέες κατασκευές, για αντιμετώπιση ελλείψεων στην αγορά και 

εξισορρόπηση τιμών μακροπρόθεσμα. 
Ενίσχυση του εθνικού δικτύου θαλάσσιων μεταφορών. 
- $ 230 εκατ. για ανάπτυξη λιμένων (Port Infrastructure Development Program). 
- $1,7 δισ. για ασφάλεια θαλασσίων διόδων (Harbor Maintenance Trust Fund). 
Ενίσχυση των εγχώριων εφοδιαστικών αλυσίδων, μέσω της εγχώριας παραγωγής. 

- $ 372 εκατ. για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων 
(μέσω του NIST / National Institute of Standards and Technology). 

- $ 125 εκατ. για ενίσχυση των παραγωγικών ΜΜΕπιχ. και αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους (μέσω του προγράμματος Manufacturing Extension 
Partnership). 

- $ 200 εκατ. για ενίσχυση του προγράμματος Solar Manufacturing, αύξησης του εγχώριου 
παραγωγικού δυναμικού στον τομέα φωτοβολταϊκών, και για υποκατάσταση εισαγωγών. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, για δικαίωμα στην καλά αμειβόμενη εργασία. 



- $ 303 εκατ. για προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς υψηλής 
ανάπτυξης (ICT, προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης, υγείας, μεταφορών). 

- $ 100 εκατ. για ενίσχυση τοπικών τεχνικών σχολών και βελτίωση της ποιότητας 
εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις για κάλυψη αναγκών της βιομηχανίας. 

- $ 100 εκατ. για ενίσχυση του προγράμματος Sectoral Employment through Career 
Training for Occupational Readiness, αναβάθμισης της εκπαίδευσης σε αναδυόμενους 
κλάδους της βιομηχανίας και στήριξης των εργαζόμενων για αναζήτηση καλά 
αμειβόμενης εργασίας. 

Ενίσχυση του ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 
- $ 88 εκατ. για ενίσχυση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (στην Υπηρεσία Antitrust 

Division του Υπουργείου Δικαιοσύνης). 
- $ 139 εκατ. για ενίσχυση της Αρχής Federal Trade Commission (FTC). 

 
✓ Αποκατάσταση της παγκόσμιας ηγεσίας ΗΠΑ και αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών. 

Συνεργασία με συμμάχους και ευρωπαίους εταίρους. 
- $ 6,9 δισ. για ενίσχυση σε ΝΑΤΟ και EDI / European Deterrence Initiative. 

Προστασία της δημοκρατίας παγκοσμίως. 
- $ 1,8 δισ. για το ΥΠΕΞ και την Υπηρεσία αναπτυξιακής βοήθειας USAID, για υποστήριξη της 
στρατηγικής ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό (Indo-Pacific Strategy). 
- $ 400 εκατ. για το ταμείο αντιμετώπισης αθέμιτων πρακτικών της Κίνας (Countering the 
People’s Republic of China Malign Influence Fund). 
- $ 1 δισ. για βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω ΥΠΕΞ, USAID και Υπουργείου Άμυνας, και 
αντιμετώπιση της επιρροής της Ρωσίας. 
Ενίσχυση δυνατοτήτων αποτροπής στον Ινδο-Ειρηνικό και παγκόσμια. 

- $ 773 δισ. για το Υπουργείο Άμυνας, με προτεραιοποίηση αποτροπής έναντι της Κίνας 
(DOD’s 2023 Pacific Deterrence Initiative). 

Ανανέωση της ηγεσίας ΗΠΑ στους διεθνείς οργανισμούς.  
- Πλήρης κάλυψη εισφορών ΗΠΑ στον Ο.Η.Ε.  
- $ 1,4 δισ. για τον οργανισμό International Development Association (IDA) της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. 
Υποστήριξη της ισότητας παγκοσμίως.  

- $ 2,6 δισ. για υποστήριξη της ισότητας φύλων. 
Ενίσχυση της ηγεσίας ΗΠΑ στον τομέα υγείας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής ασφάλειας για αντιμετώπιση πανδημιών. 

- $ 10,6 δισ. για ενίσχυση της ηγεσίας ΗΠΑ στον τομέα υγείας παγκοσμίως, για 
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων (Global Fund, Global Health Security Agenda). 

 
✓ Ενίσχυση της δημόσιας υγείας και των προγραμμάτων αντιμετώπισης σοβαρών 

νοσημάτων. 
Προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες και βιολογικές απειλές.  

- $ 81,7 δισ. σε βάθος 5ετίας, για ενίσχυση της δημόσιας υγείας (Department of Health 
and Human Services). 

Αναβάθμιση των συστημάτων και του δυναμικού του τομέα δημόσιας υγείας.  
- $ 9,9 δισ. για ανάπτυξη δυναμικού και υποδομών της εθνικής Αρχής CDC, και σε 

πολιτειακό/τοπικό επίπεδο. 
Ενίσχυση του τομέα διανοητικής υγείας. 

- Αναγνωρίζεται κρίση στον τομέα διανοητικής υγείας στις ΗΠΑ, που επιδεινώθηκε με την 
πανδημία COVID-19. Προτείνονται μεταρρυθμίσεις στη σχετική ασφαλιστική νομοθεσία 
και ενισχύονται προγράμματα στήριξης της διανοητικής υγείας του εργατικού δυναμικού. 

Προστασία της μητρότητας και υγείας γυναικών. 
- $ 470 εκατ. για μείωση των δεικτών θνησιμότητας γυναικών, προστασίας της μητρότητας 

και αναβάθμισης της σχετικής εκπαίδευσης προσωπικού σε υπηρεσίες περίθαλψης. 
Ενίσχυση της καινοτομίας μέσω του προγράμματος έρευνας στον τομέα υγείας ARPA-H. 

- $ 5 δισ. για ενίσχυση του προγράμματος Advanced Research Projects Agency for Health 
(ARPA-H), αύξησης του εθνικού δυναμικού έρευνας και ανάπτυξης (R&D) τομέα υγείας. 



 
✓ Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και προστασία του περιβάλλοντος. 

Επενδύσεις για ανάπτυξη υποδομών και καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια. 
- $ 3,3 δισ. για ανάπτυξη έργων καθαρής ενέργειας, σύμφωνα με τους κλιματικούς 

στόχους της εθνικής πολιτικής. 
- $ 150 εκατ. για έργα ανάπτυξης ηλεκτρικών δικτύων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
- $ 80 εκατ. για δημιουργία νέας Υπηρεσίας Grid Deployment Office, σχεδιασμού του 

ενεργειακού δικτύου του μέλλοντος. 
Ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. 

- $ 18 δισ. για ομοσπονδιακά προγράμματα ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στην κλιματική 
αλλαγή. 

- $ 1,8 δισ. για ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και τομέα πυρόσβεσης. 
Ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας.  

- $ 1,45 δισ. για ενίσχυση της Αρχής περιβαλλοντικής προστασίας EPA, αντιμετώπισης 
της περιβαλλοντικής μόλυνσης, και εφαρμογής του σχετικού προγράμματος Justice40. 

Στήριξη των στόχων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
- $ 11 δισ. για χρηματοδότηση διεθνών δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 

επίτευξης της ενεργειακής ουδετερότητας έως το 2050. 
 

✓ Στήριξη της κοινωνικής ισότητας και της δημοκρατίας. 
Επενδύσεις σε όλες τις βαθμίδες δημόσιας εκπαίδευσης. 

- Διπλασιάζονται οι δαπάνες, επιλεκτικές και υποχρεωτικές, σε 90% των σχολείων της 
επικράτειας ($ 3,3 δισ. σε πολιτειακές επιχορηγήσεις IDEA,  $ 1 δισ. για ενίσχυση 
προσωπικού, $ 438 εκατ. για ενίσχυση σχολικών υπηρεσιών). 

Ενίσχυση της οικογενειακής και παιδικής μέριμνας. 
- Ενισχύονται συστήματα παιδικής μέριμνας και υιοθεσιών. 

Χρηματοδότηση για ενίσχυση φυλετικών μειονοτήτων Indian Health Service (IHS). 
- $ 9,1 δισ. ως υποχρεωτική δαπάνη. 

Προστασία του εκλογικού συστήματος. 
- $ 10 δισ. για ενίσχυση του εκλογικού συστήματος, σε βάθος 10ετίας, 

συμπεριλαμβανομένης ενίσχυσης της εθνικής ταχ. Υπηρεσίας U.S. Postal Service. 
 
Για πληρέστερη πληροφόρηση βλ.: 

- Statement by President Joe Biden on the FY 2023 Budget 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/28/statement-by-
president-joe-biden-on-the-fy-2023-budget/ 

- FACT SHEET: The President’s Budget for Fiscal Year 2023 
https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2022/03/28/fact-sheet-the-presidents-budget-
for-fiscal-year-2023/ 

- Budget of the U.S. Government, FISCAL YEAR 2023 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/03/budget_fy2023.pdf 
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