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Υπερψήφιση  του Νομοσχεδίου "Inflation Reduction Act" από την Γερουσία. 

 
Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε 7/8, έπειτα από μαραθώνια συζήτηση, το νομοσχέδιο Inflation 

Reduction Act, εφεξής γνωστό ως τέτοιο καθώς είναι συνυφασμένο με την καταπολέμηση του 

πληθωρισμού συνεπεία των προτεινόμενων μέτρων, με οποίο νομοσχέδιο κυρίως 

αποσκοπείται α) η αύξηση των δημοσίων εσόδων, και μέσω φορολογικής μεταρρύθμισης, β) η 

μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, γ) η χρηματοδότηση δαπανών για 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αύξηση της παραγωγής “πράσινης” ενέργειας, και για 

καλύψεις υγείας/περίθαλψης, και δ) η μείωση των ομοσπονδιακών ελλειμμάτων. 

 

Ειδικότερα, το άρτι ψηφισθέν νομοσχέδιο (βλ. https://www.congress.gov/bill/117th-

congress/house-bill/5376/text), θα συγκεντρώσει συνολικά έσοδα τάξης $ 739 δισ., σε βάθος 

δεκαετίας (2022-2031), με πρόβλεψη αντίστοιχων συνολικών δαπανών $ 433 δισ. που 

κατανέμονται ως ακολούθως: 

 

• $ 369 δισ. για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση παραγωγής 
πράσινης ενέργειας: 

 

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται εκπτώσεις φόρου (έως και $ 7.500 κατά περίπτωση) για 

την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου, καθώς και επιδοτήσεις για την 

υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών στεγαστικών βελτιώσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνονται 

επενδύσεις σε τεχνολογίες παραγωγής και χρήσης καθαρών καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου. Επίσης, προβλέπεται η χρηματοδότηση με $ 20 δισ. 

μη-κερδοσκοπικών οργανισμών (green banks) οποίες θα παρέχουν σε ενδιαφερόμενους 

(όπως ιδιοκτήτες κατοικιών και ΜΜΕπιχ.) χρηματοδότηση χαμηλού κόστους για αγορά 

ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων (π.χ. αντλίες θερμότητας, ηλιακούς συλλέκτες, ηλεκτρικά 

οχήματα και σταθμούς φόρτισης). 

 

Εκτιμάται ότι οι κλιματικές διατάξεις του νομοσχεδίου μπορούν, δυνητικά, να μειώσουν τις α/ 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά περίπου 31%-40% έως το 2030, από τα επίπεδα του 

2005. 

 

• $ 64 δισ. για υγειονομική περίθαλψη και συνταγογραφούμενα φάρμακα: 
 

Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οι δαπάνες αυτές αφορούν 3ετή επέκταση παροχών υγείας,  

σε 13 εκ. πολίτες συνολικά, οποίες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο Affordable Care Act, οι 
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οποίες έληγαν κανονικά τον Ιανουάριο του 2023. Επίσης, ως προς το ομοσπονδιακό 

πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης Medicare παρέχεται πλέον, μεταξύ άλλων, η 

δυνατότητα απευθείας διαπραγμάτευσης τιμών μεταξύ Medicare και φαρμακευτικών 

εταιρειών, για ορισμένες κατηγορίες συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

 

Σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση, θεσπίζεται ελάχιστος εταιρικός φορολογικός 

συντελεστής ύψους 15%, κυρίως σε μεγάλες α/ πολυεθνικές, καθώς και πρόσθετος φόρος 1% 

στα εταιρικά προγράμματα επαναγοράς μετοχών (stock buybacks). Παράλληλα, προβλέπεται 

η ριζική αναδιάρθρωση της φορολογικής Αρχής των ΗΠΑ (IRS / Internal Revenue Service), με 

εκτιμώμενο κόστος περί τα $ 80 δισ. 

 

Παράλληλα, με το εν  λόγω νομοσχέδιο επιδιώκεται περιορισμός των ομοσπονδιακών 

ελλειμμάτων κατά περίπου $ 300 δισ. (σε βάθος δεκαετίας). Συναφώς, το διακομματικού 

χαρακτήρα Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτιμά ότι με τα νέα μέτρα το 

ομοσπονδιακό έλλειμμα θα περιοριστεί κατά $ 102 δισ., ενώ η φορολογική μεταρρύθμιση 

μπορεί να αποφέρει νέα φορολογικά έσοδα τάξης $ 204 δισ. 

 

Πάντως, στο μέτωπο της αντιμετώπισης του πληθωρισμού, αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδραση 

του νέου νομοσχεδίου, κυρίως μέσω τη μείωσης των ομοσπονδιακών ελλειμμάτων, θα είναι 

αρχικώς περιορισμένη (περί το 0,1%), ενώ θα αυξηθεί ελαφρώς (0,2%) από το 2028 και 

εντεύθεν. 

 

Σημειώνεται, το Inflation Reduction Act αποτελεί, εν πολλοίς, το τρίτο και τελευταίο σκέλος των 

μέτρων ενίσχυσης της α/ οικονομίας που εξήγγειλε ο Πρόεδρος Biden από ανάληψης 

καθηκόντων του, καθώς και, υπό διάφορες μορφές και ονομασίες (σε πλαίσιο πολιτικής Build 

Back Better), αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης και διαπραγμάτευσης όχι μόνο μεταξύ 

Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, αλλά και εντός του Δημοκρατικού κόμματος (λόγω 

εσωκομματικών διαφορών προτεραιοτήτων), λαμβανομένου υπόψη ότι ήταν πράγματι 

χρονοβόρες και εργώδεις οι προσπάθειες να πεισθούν οι Γερουσιαστές Manchin (D-WV) και 

Sinema (D-ΑΖ) να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο προκειμένου να υπερψηφιστεί στην Γερουσία. 

Εν προκειμένω εκτιμάται ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά νίκη του Δημοκρατικού 

κόμματος, έως και προσωπικά του Προέδρου Biden,  σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία καθώς 

οι ενδιάμεσες εκλογές απέχουν πλέον λιγότερο από 100 ημέρες. 

 

Προς τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και εν συνεχεία αμέσως υπογραφεί από τον Α/ Πρόεδρο. 

 

 


