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Ομοσπονδιακός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023. 

 

Ο πρόσφατα ψηφισθείς, με διακομματική στήριξη, ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για το 

οικονομικό έτος 2023 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους $ 1,646 τρισ. Σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος οι δαπάνες αυτές είναι αυξημένες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

διακομματικού φορέα Committee for a Responsible Federal Budget, κατά σχεδόν 9%, περί τα 

$134 δισ. σε απόλυτα μεγέθη, που αντιστοιχούν, πέραν της τιμαριθμικής προσαρμογής λόγω 

πληθωρισμού, σε “καθαρή” αύξηση των δαπανών περίπου 3%. 

 

Ειδικότερα, στις δώδεκα επί μέρους κατηγορίες πιστώσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω 

προϋπολογισμό παρατηρούνται αυξήσεις που κυμαίνονται από 1,4% (γεωργία) έως 20,9% 

(κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων και στήριξη/περίθαλψη αποστράτων). Μόνη άλλη 

διψήφια αύξηση, πέραν της προαναφερθείσης, παρατηρείται στις πιστώσεις για παρεμβάσεις 

νομοθετικού χαρακτήρα (legislative branch), ενώ σε όλες τις άλλες κατηγορίες καταγράφονται 

αυξήσεις μεταξύ 5-10%. 

 

Μεταξύ των ευνοημένων συγκαταλέγεται το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο χρηματοδοτείται 

με επιπλέον $ 1,7 δισ. ως προς το 2022 (συνολικά $ 46.5 δισ. το 2023), και η Αρχή Προστασίας 

Περιβάλλοντος (EPA) που χρηματοδοτείται με επιπλέον $ 576 εκ. (συνολικά  $10 δισ. το 2023). 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι πιστώσεις που εγκρίθηκαν για τις 

αντίστοιχες Επιτροπές του Κογκρέσου (Appropriations Subcommittees). 

Κατανομή πιστώσεων 2022  2023 Ποσό (δισ. $) Μεταβολή(%) 

Γεωργία $25,1 δισ. $25,5 δισ. +$0,4 δισ. +1.4% 

Εμπόριο-Δικαστικό σύστημα-

Επιστήμη/Τεχνολογία 

$75,8 δισ. $82,4 δισ. +$6,7 δισ. +8.8% 

Άμυνα $728,5 δισ. $797,7 δισ. +$69,3 δισ. +9.5% 

Ενέργεια - Διαχείριση Υδάτων $52,9 δισ. $54 δισ. +$1,1 δισ. +2.1% 

Χρηματοπιστωτικό σύστημα $25,5 δισ. $27,6 δισ.  +$2,1 δισ. +8.1% 

Εσωτερική Ασφάλεια $57,5 δισ. $60,7 δισ. +$3,2 δισ. +5.6% 

Εσωτερικές υποθέσεις – 

Περιβάλλον 

$38 δισ. $38,9 δισ. +$0,9 δισ. +2.2% 



 

Εκπαίδευση-Αγορά Εργασίας- 

Υγειον/κή περίθαλψη 

$197 δισ. $207,4 δισ. +$10,4 δισ. +5.3% 

Νομοθετική Δραστηριότητα $5,9 δισ. $6,9 δισ. +$1 δισ. +16.5% 

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις- 

Στήριξη απόστρατων 

$127,6 δισ. $154,2 δισ. +$26,6 δισ. +20.9% 

Κρατικές παρεμβάσεις 

εγχώρια και στην αλλοδαπή  

$56,1 δισ. $59,7 δισ. +$3,6 δισ. +6.4% 

Μεταφορών & Υποδομών  $81 δισ. $87,3 δισ. +$6,3 δισ. +7.8% 

Προσαρμογές & Πρόσθετες 

Πιστώσεις 

$41,2 δισ. 43,2 δισ. +2,32 δισ.  

ΣΥΝΟΛΟ $1,512 τρισ. $1,646 τρισ. +134 δισ. +8,8% 

          

Αμυντικές Δαπάνες $782,2 δισ. $858,4 δισ. $76,2 δισ. 9.7% 

Λοιπές Δαπάνες $729,8 δισ. $787,4 δισ. $57,5 δισ. 7.9% 


