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Θέμα: Υπερψήφιση  του Νομοσχεδίου "Infrastructure Investment and Jobs Act", για 

επενδύσεις σε υποδομές και θέσεις εργασίας. 

Το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις σε υποδομές και θέσεις εργασίας "Infrastructure Investment 

and Jobs Act" (IIJA) αποτελεί σκέλος του φιλόδοξου σχεδίου της κυβέρνησης Biden για ανάταξη 

της αμερικανικής οικονομίας, υπό νέα αναπτυξιακή προοπτική, σε ορίζοντα τουλάχιστον της 

τρέχουσας δεκαετίας. Το εν λόγω νομοσχέδιο, σε πλαίσιο οποίου προβλέπονται δαπάνες 

ύψους $ 1,2 τρισ. (η πλειοψηφία των οποίων θα εκταμιευτεί σε ορίζοντα 5ετίας), περιλαμβάνει 

τη χρηματοδότηση νέων έργων υποδομής, όπως οδικό δίκτυο, συστήματα ηλεκτροδότησης / 

υδροδότησης, ευρυζωνικά δίκτυα και σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ ψηφίσθηκε με διακομματική 

συναίνεση (έστω και κατόπιν περικοπών ως προς το αρχικό σχέδιο). 

Συναφές έτερο σκέλος ενίσχυσης της α/ οικονομίας – και πηγή αντιπαράθεσης 

Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, τόσο λόγω του ύψους του (περίπου $ 1,75 τρισ.) όσο και 

των κατηγοριών δαπανών που περιλαμβάνει – κυοφορείται πλέον ως “Build Back Better Act” 

και αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος του δαπάνες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά 

και δαπάνες για εφαρμογή σειράς άλλων πολιτικών, όπως παιδείας, στέγασης, υγείας, 

κοινωνικής μέριμνας κ.ά. 

Ως προς το πρώτο παραπάνω σκέλος, το μόλις ψηφισθέν "Infastructure Bill" όπως 

αποκαλείται, περιλαμβάνει $ 550 δισ. για χρηματοδότηση νέων έργων υποδομής, ως 

ακολούθως: 

• $ 110 δισ. για έργα οδικού δικτύου, αποκατάστασης/αναβάθμισης υφιστάμενων 
υποδομών αλλά και δημιουργίας νέων. 

• $ 105 δισ. για έργα σιδηροδρομικού δικτύου, εκ των οποίων $ 66 δισ. για 
ταχείες/υπερταχείες (βλ. Amtrak) και $ 39 δισ. για αναβάθμιση αστικών δικτύων (μετρό). 

• $ 73 δισ. για ενεργειακές υποδομές, στην πλειοψηφία νέα έργα μεταφοράς ενέργειας, 
για εξυπηρέτηση έργων ΑΠΕ.  

• $ 65 δισ. για ευρυζωνικά δίκτυα. 

• $ 55 δισ. για συστήματα υδροδότησης, αντικατάσταση απηρχαιωμένου δικτύου αλλά 
και κατασκευή νέου δικτύου. 

• $ 50 δισ. για αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά 
φαινόμενα (κλιματική αλλαγή) αλλά και σε κυβερνοεπιθέσεις. 

• $ 25 δισ. για αναβάθμιση αεροδρομίων. 

• $ 65 δισ. για φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις (ηλεκτρικά οχήματα και ΜΜΜ, 
αναβάθμιση λιμένων, περιβαλλοντικά έργα κλπ.). 

Κυβερνητικοί παράγοντες διατείνονται ότι τα δύο προαναφερθέντα νομοσχέδια μπορούν, 

συνδυαστικά, να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο “New Deal” για την οικονομία ΗΠΑ, 

φέροντας τη χώρα μπροστά από τις επερχόμενες εξελίξεις. Ιδίως υποστηρίζεται ότι οι 



επενδύσεις σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμένες και αεροδρόμια, μεταξύ άλλων, θα 

αποκαταστήσουν τη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, περιορίζοντας τις 

πληθωριστικές πιέσεις. Αντίστοιχα, η αναμενόμενη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, αναμένεται να δώσει νέα αναπτυξιακή 

δυναμική στην εγχώρια οικονομία. 

Αντίθετα, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι τα δύο ψηφισθέντα Νομοσχέδια, το ARP / "American 

Rescue Plan Act" (ύψους περίπου $ 1,9 τρισ., που υπεγράφη σε Νόμο 12.3.2021, με σειρά 

μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας, βλ.1 ) και το νέο IIJA / "Infastructure Bill", αλλά 

και, επιπλέον, το εξίσου δαπανηρό επικείμενο “Build Back Better Act”, οδηγούν σε 

υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονομίας, το οποίο όπως αναφέρουν αποδεικνύεται από 

τα πρωτόγνωρα στη χώρα επίπεδα πληθωρισμού (βλ. έγγραφό μας ΑΠ: 2645 – 

11.11.2021). 

Πιο μετριοπαθείς αναλυτές, επικρίνουν την α/ κυβέρνηση για τον επιλεγέντα μηχανισμό 

έγκρισης των νέων κονδυλίων (εν πολλοίς επί της πεπατημένης, με ανάθεση της επίβλεψης 

σε ομοσπονδιακές Υπηρεσίες αλλά της ιεράρχησης προτεραιοτήτων και επιλογής έργων 

σε πολιτειακές αρχές και δήμους, δηλαδή σε γνωστές για αγκυλώσεις και καθυστερήσεις 

δομές) αντί της επιλογής ενός νέου πιο ευέλικτου σχήματος. Άλλοι επικριτές εκτιμούν ότι το 

χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί προκειμένου να γίνουν ορατά στην οικονομία τα 

αποτελέσματα των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών θα υπερβεί την 5ετία της 

προβλεπόμενης εκταμίευσης. Επίσης, ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι, στο τρέχον 

περιβάλλον, τα νέα προγράμματα δαπανών θα επιφέρουν ιδιότυπο ανταγωνισμό δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα για περιορισμένους πόρους (πρώτες ύλες, ανθρώπινο δυναμικό, 

προϊόντα) που θα οδηγήσει σε πρόσθετες καθυστερήσεις (bottlenecks) και άνοδο τιμών. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 14/11 του Λευκού Οίκου, ο πρώην δήμαρχος Ν. 

Ορλεάνης Mitch Landrieu (ο οποίος διαχειρίστηκε με επιτυχία την ανοικοδόμηση της Ν. 

Ορλεάνης μετά τον τυφώνα Κατρίνα το 2014) αναλαμβάνει Senior Advisor and 

Infrastructure Coordinator, Προεδρικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Συντονιστής της 

διαχείρισης των κονδυλίων του "Infrastructure Bill" (βλ. σχετικά 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/14/president-

biden-announces-former-new-orleans-mayor-mitch-landrieu-as-senior-advisor-and-

infrastructure-coordinator/), ενώ σήμερα, 15/11, αναμένεται η υπογραφή του νομοσχεδίου 

από τον Πρόεδρο Biden σε Νόμο. 

 
 

                                                 
1 Παροχές/επιδόματα ανεργίας, παροχές/επιταγές μετρητών, επιστροφή φόρου για εξαρτώμενα τέκνα, 

στήριξη σε πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις, αντιμετώπιση της πανδημίας, στήριξη στεγαστικών 

αναγκών, στήριξη εκπαίδευσης, ενισχύσεις για συνταξιοδοτικά προγράμματα. 
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