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Ομιλία Υπουργού Εμπορίου ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της α/ οικονομίας (Economic Club, 28.9.2021). 
 

Την  Τρίτη 28 τρέχοντος, σε ομιλία της στο Economic Club της Ουάσιγκτον, η Υπουργός 

Εμπορίου ΗΠΑ κα Raimondo παρουσίασε τους βασικούς άξονες πολιτικής του 

Υπουργείου οποίου προΐσταται, υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων γραμμών του 

φιλόδοξου προγράμματος “Build Back Better” του Προέδρου Biden (το οποίο 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τον νόμο American Rescue Plan και τα προταθέντα 

νομοσχέδια American Jobs Plan και American Families Plan, με στόχο την αύξηση 

θέσεων εργασίας, μείωση της φορολογίας και αύξηση εισοδημάτων των εργαζομένων). 
 

Η κα Raimondo ανέφερε ότι βασικός στόχος που καλείται να επιτύχει στη διάρκεια της 

θητείας της είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της α/ οικονομίας, πρωτίστως 

μέσω επενδύσεων σε δίκτυα υποδομών, νέες τεχνολογίες, αλυσίδες παραγωγής αλλά 

και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού ΗΠΑ. Εν προκειμένω, για επίτευξη του 

στόχου αυτού, το Υπουργείο Εμπορίου αναλαμβάνει δυναμικότερο ρόλο στο πλαίσιο 

της εγχώριας οικονομικής πολιτικής εστιάζοντας, κατά τα προσεχή έτη, στους 

ακόλουθους τέσσερις κύριους άξονες: 

 

 

1. Διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. 
 

Παρελθούσες πολιτικές προκάλεσαν τη μεταφορά παραγωγής σε χώρες με 

χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα σημαντικές πλέον ελλείψεις σε σωρεία αγαθών 

(π.χ. κατασκευαστικά υλικά και πρώτες ύλες, φαρμακευτικά, ηλεκτρονικά κ.ά., ενώ 

χαρακτηριστικά πριν από 20 χρόνια οι ΗΠΑ παρήγαγαν 40% της παγκόσμιας 

παραγωγής ημιαγωγών αλλά τώρα μόνο 12%), αλλά και το κλείσιμο περίπου 25% των 

α/ ΜΜΕπιχ. Συνεπώς, η αποκατάσταση της εγχώριας παραγωγής και αυτάρκειας 

αποτελεί πλέον και ζήτημα εθνικής ασφαλείας. 
 

Σε πολιτικό επίπεδο, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με μέλη Κογκρέσου για τη 

σύσταση ειδικής υπηρεσίας εντός του Υπουργείου Εμπορίου με αποκλειστικό 

αντικείμενο τη διαχείριση ζητημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain resilience 

Office), καθώς και για τη χρηματοδότηση του λεγόμενου CHIPS Act, τάξης $ 52 δισ., 

για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Εκτιμάται ότι οι σχεδιαζόμενες αυτές 

παρεμβάσεις μπορεί να αυξήσουν το α/ ΑΕΠ κατά $ 460 δισ. και να δημιουργήσουν 

έως 1,5 εκ. νέες θέσεις εργασίας. 

 

2. Ενίσχυση του α/ εργατικού δυναμικού. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Rescue_Plan_Act_of_2021
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Jobs_Plan
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Families_Plan


 

Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας σχεδιάζονται νέα εκπαιδευτικά 

προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. To Υπουργείο Εμπορίου προσφέρει ήδη επιχορηγούμενα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα μαθητείας σε επιχειρήσεις, τα 

οποία απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

 

3. Δημιουργία Καινοτόμου Οικονομίας (Innovation Economy). 
 

Τα τελευταία έτη η παγκόσμια κατάταξη των ΗΠΑ υποχώρησε στη 10η θέση ως προς 

τις επενδύσεις σε έρευνα/καινοτομία (R&D), ενώ π.χ. η αντίστοιχη δαπάνη της Κίνας 

είναι τριπλάσια των ΗΠΑ. Γι' αυτό, τo Υπουργείο Εμπορίου προγραμματίζει επενδύσεις 

$ 10 δισ. σε περιφερειακά τεχνολογικά κέντρα (regional tech hubs), ενώ, παράλληλα, 

το Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης (NHI) θα αναβαθμίσει σειρά επιστημονικών εργαστηρίων 

σε όλη την επικράτεια με έμφαση στην έρευνα για την Κλιματική Αλλαγή. 

 

4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των α / επιχειρήσεων στο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον. 
 

Αναφέροντας επανειλημμένως την Κίνα και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές της (κρατικός παρεμβατισμός στο εμπόριο, εμπόδια πρόσβασης 

στην κινεζική αγορά, ντάμπινγκ κινεζικών προϊόντων στις ξένες αγορές), η Υπουργός 

Εμπορίου έκανε λόγο για την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με φίλιες χώρες σε 

τομείς όπως ο έλεγχος εξαγωγών, η κυβερνοασφάλεια και η δημιουργία κοινών 

τεχνολογικών προτύπων, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής Ιδιοκτησίας. 
 
 


