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Προεδρική Απόφαση Biden για απογραφή ελλείψεων σε εφοδιαστικές αλυσίδες ΗΠΑ. 
 
Πρόεδρος Biden εξέδωσε, 24/2, Προεδρική Απόφαση “Executive Order on America’s Supply 
Chains” με οποία προβλέπεται 100ήμερης διάρκειας απογραφή, σε ομοσπονδιακές 
Υπηρεσίες ΗΠΑ, με αντικείμενο τις υφιστάμενες και δυνητικές ελλείψεις στις αλυσίδες 
εφοδιασμού, ως προς συγκεκριμένα “κρίσιμα” για την οικονομία είδη, ιδίως φύλλα ημιαγωγών 
(τσιπ) υπολογιστών, ιατρικό εξοπλισμό, μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και ειδικής χρήσης 
πρώτες ορυκτές ύλες. Με ανωτέρω Απόφαση προβλέπεται η σύνταξη αναλυτικών μελετών 
σχετικά με τις ανάγκες προμηθειών στους τομείς άμυνας, δημόσιας υγείας, τεχνολογιών 
πληροφορικής/επικοινωνιών, μεταφορών, ενέργειας και παραγωγής τροφίμων. 
 
Εν λόγω Προεδρική Απόφαση αποτελεί εν μέρει αποτέλεσμα πιέσεων από κλάδους της α/ 
βιομηχανίας προς τη νέα Administration (επιστολή 2/2021 προς Πρόεδρο Biden από 16 
επιχειρηματικούς συνδέσμους και το Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ), αλλά και το Κογκρέσο, 
για διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για ανάπτυξη της 
έρευνας/τεχνολογίας και παραγωγής ημιαγωγών, ενώ η α/ αυτοκινητοβιομηχανία ήδη 
πλήττεται από σοβαρή έλλειψη ημιαγωγών (καθόσον λόγω μείωσης της παραγωγής τους 
πρώτους μήνες της πανδημίας η προσφορά διοχετεύθηκε σε άλλους κλάδους όπου υπήρξε 
αύξηση ζήτησης), με σχετικές ανακοινώσεις αναγκαστικών μειώσεων παραγωγής το α' 
τρίμηνο 2021. Α/ Πρόεδρος αναζητεί κατάλληλη λύση του ζητήματος, σε συνεργασία με 
Κογκρέσο όπου σε θέμα υφίσταται διακομματική συναίνεση, ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, 
το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για ημιαγωγούς αναμένεται να παραταθεί για μήνες. 
 
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Biden είχε και προεκλογικά δηλώσει, από έναρξης της 
υγειονομικής κρίσης και του σχετικού ζητήματος σοβαρών ελλείψεων υγειονομικού υλικού, ότι 
α/ εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή κρίσιμων αγαθών θα πρέπει να διαθέτουν 
σχέδια έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση κινδύνων σε αλυσίδα προμηθειών τους, ιδίως σε 
κλάδο φαρμακοβιομηχανίας (οποίου σημαντικό μέρος παραγωγής μετεφέρθη εκτός ΗΠΑ 
λόγω έλλειψης κινήτρων και δυσμενών φορολογικών διατάξεων). Α/ Πρόεδρος φέρεται 
αποφασισμένος προχωρήσει σε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση των α/ 
εφοδιαστικών αλυσίδων και μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές, ενώ ο στόχος 
θεωρείται φιλόδοξος αλλά δυσχερής κατόπιν δεκαετιών παγκοσμιοποίησης. 
 
Σύμφωνα με Α/ αξιωματούχους, η εν λόγω εντολή Προέδρου δεν στοχοποιεί την Κίνα, αν και η 
εξάρτηση των ΗΠΑ από “στρατηγικούς ανταγωνιστές” συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 
κινδύνων που θα συναξιολογηθούν, καθόσον η Κίνα είναι σημαντικός προμηθευτής των ΗΠΑ 
σε συστατικά φαρμάκων, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και σπάνιες γαίες (υλικά που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σειράς προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, για οποία η 
Διοίκηση Biden προτίθεται ενισχύσει την περιορισμένη εγχώρια παραγωγή, παράλληλα 
διασφαλίζοντας εισαγωγές από συμμαχικές χώρες). 
 
Εν αναμονή των συμπερασμάτων της εν θέματι 100ήμερης απογραφής, το μείγμα πολιτικής 
για ενίσχυση των α/ εφοδιαστικών αλυσίδων θα συμπεριλαμβάνει αύξηση της εγχώριας 



παραγωγής, δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων αγαθών / πρώτων υλών, ανάπτυξη του 
παραγωγικού δυναμικού και συνεργασία με συμμαχικά κράτη.  
 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-

actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/ 
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