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Προεδρική Απόφαση για ενίσχυση της προτιμησιακής πολιτικής “Buy American”, σε 

δαπάνες προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 

 

A/Πρόεδρος Biden υπέγραψε, 25/1, Προεδρική Απόφαση “Executive Order on Ensuring the 

Future Is Made in All of America by All of America’s Workers”, για ενίσχυση της πολιτικής Buy 

American / Buy America, δηλαδή προτίμηση αγαθών/υπηρεσιών που έχουν παραχθεί στις 

ΗΠΑ, με χρήση α/ πρώτων εισροών και από Α/ εργαζόμενους, στις διαδικασίες προμηθειών 

της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (δαπανών ετήσιας αξίας περί τα $ 600 δισ.), βάσει της 

νομοθεσίας “Buy American Act of 1933” (και του έκτοτε συμπληρωματικού νομοθετικού 

πλέγματος “Made in America Laws”). 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν Λευκού Οίκου, Α/ Πρόεδρος επιθυμεί να 

διασφαλίσει ότι οι φόροι που εισπράττονται από την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δαπανώνται 

για α/ προϊόντα, ανάπτυξη των α/ επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, στήριξη των 

εισοδημάτων των Α/ εργαζομένων και, συνολικά, προς άμεση τόνωση της α/ οικονομίας και 

βελτίωση της διάρθρωσης της οικονομίας (Βuild Βack Βetter), για αύξηση επενδύσεων στις 

βιομηχανίες μεταποίησης και ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, των 

καθαρών πηγών ενέργειας και της εθνικής ασφάλειας. 

Η Προεδρική Απόφαση αφορά σε προηγούμενη δέσμευση του Προέδρου Biden για 

ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας Buy American, ακύρωσης διεξόδων (loopholes) 

α/επιχειρήσεων μεταφοράς παραγωγής εκτός ΗΠΑ, με αντίστοιχες απώλειες θέσεων 

εργασίας στο εσωτερικό, διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα συμμετοχής στους διεθνείς 

δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το προαναφερθέν 

πλέγμα α/ νομοθεσίας (Made In America: προτιμησιακές παράμετροι για προμήθειες, 

επιχορηγήσεις ή άλλης μορφής ομοσπονδιακή στήριξη, ενώ Buy American / Buy America: 

κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο), σε διαγωνισμούς προμηθειών των κυβερνητικών 

Υπηρεσιών δίδεται προτεραιότητα σε α/ εταιρείες, ωστόσο οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν 

επικαιροποιηθεί ή/και δεν τηρούνται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. 

 

Ειδικότερα με Προεδρική Απόφαση: 

  

- Οι κυβερνητικές Υπηρεσίες καλούνται να επικαιροποιήσουν την μεθοδολογία υπολογισμού 

του εγχώριου περιεχομένου (domestic content), θέτοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις. Για 

κάλυψη των προτιμησιακών προϋποθέσεων, προβλέπεται αύξηση του κατώτατου ορίου 

εγχώριου περιεχομένου και κατώτατη διαφορά τιμής μεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών 

εισροών. 

 



- Ορίζεται υπεύθυνος εφαρμογής της πολιτικής Made-in-America στο Εκτελεστικό Γραφείο 

Προέδρου. Συγκεκριμένα, Director of Made-in-America, στην Υπηρεσία Office of 

Management and Budget (OMB). 

 

- Ενισχύεται ο έλεγχος εξαιρέσεων (waivers) από προτιμησιακές προϋποθέσεις που δύνανται 

χορηγούν κυβερνητικές Υπηρεσίες. Λαμβανομένου υπόψη ότι με εν λόγω εξαιρέσεις συχνά 

παρατηρείται παραγκωνισμός εγχώριων εταιρειών προς όφελος ξένων προμηθευτών, 

εφεξής, αιτήματα εξαιρέσεων (σ.σ. προηγούμενη ρύθμιση ευνοϊκής μεταχείρισης και 

εξομείωσης με α/ προμηθευτές αφορά εταιρείες-προμηθευτές από 60 χώρες, 46 οποίων 

βάσει WTO/GPA και NAFTA και 14 βάσει FTA με ΗΠΑ) θα ελέγχονται αυστηρότερα και 

πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς (απευθείας έλεγχος από Λευκό Οίκο, βάσει παραπάνω 

σημείου). Επίσης, η ανεξάρτητη Αρχή GSA / General Services Administration, αρμόδια για 

θέματα γενικής λειτουργίας των ομοσπονδιακών Υπηρεσιών, θα αναρτά πλέον τις 

εξαιρέσεις σε ειδικό ιστότοπο, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον εντοπισμό 

συμβάσεων που δρομολογούνται για συμμετοχή ξένων προμηθευτών, ώστε α/ εταιρείες να 

δύνανται υποβάλουν εναλλακτικές προτάσεις.  

 

- Ενισχύεται η διασύνδεση α/ επιχειρήσεων και ομοσπονδιακών Υπηρεσιών για βελτίωση της 

συνεργασίας σε διαγωνισμούς δημόσιων προμηθειών. Υπηρεσίες καλούνται να αξιοποιούν 

το εθνικό δίκτυο “Manufacturing Extension Partnership”, στήριξης επιχειρήσεων στις 50 

Πολιτείες, για καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών από εγχώριους παραγωγούς. 

 

- Επιβεβαιώνει την υποστήριξη του Α/ Προέδρου στον νόμο Jones Act (Merchant Marine Act 

of 1920). Λαμβανομένου υπόψη ότι ο εν λόγω νόμος επιτρέπει μόνο σε πλοία με 

αμερικανική σημαία να μεταφέρουν φορτία μεταξύ λιμένων ΗΠΑ, για στήριξη της α/ 

ναυτιλίας, παραγωγής και εργαζομένων, με πρόσφατη πρόβλεψη νόμου “2021 National 

Defense Authorization Act” (σε ισχύ από 1.1.2021), η ισχύς Jones Act επεκτάθηκε και σε 

υπεράκτιες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με πολιτικές 

Προέδρου Biden για ανάπτυξη επενδύσεων και καθαρής ενέργειας. 

 

- Επιτάσσει την διυπουργική καταγραφή όλων των ομοσπονδιακών ρυθμίσεων για 

προτιμήσεις Made In America. Απαιτείται συνεργασία ομοσπονδιακών Υπηρεσιών για 

καταγραφή των υφιστάμενων ρυθμίσεων “Made in America”, καθώς και υποβολής 

προτάσεων βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου, σε εξαμηνιαία βάση. 

 

Η εν θέματι Προεδρική Απόφαση έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις (μεταξύ άλλων και από τον 

Καναδό Π/Θ Trudeau), ως κρατικός παρεμβατισμός προστατευτικού χαρακτήρα, τύπου 

προηγούμενης Διοίκησης Trump, ενώ, λαμβανομένων βέβαια υπόψη των επιπτώσεων  της 

πανδημίας και της συναφούς ανάγκης στήριξης της α/ βιομηχανίας και παραγωγής, γενικώς 

αναμένεται από τον Πρόεδρο Biden τήρηση πιο θετικής στάσης ελεύθερου διεθνούς εμπορίου 

και συνεργασίας με άλλες χώρες. Αν και, κατά την υπογραφή του νόμου Buy American, o 

Πρόεδρος Biden ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται για συνεργασία με τους εμπορικούς 

εταίρους με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διεθνών εμπορικών κανόνων, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσίων προμηθειών. Πάντως, μεταξύ των επικριτών 

συγκαταλέγεται και το Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ, US Chamber of Commerce, σύμφωνα 

με οποίο οι περιορισμοί για προτίμηση α/ προμηθευτών μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τις 

δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με εν τέλει αρνητικό και όχι θετικό αντίκτυπο σε α/ 

οικονομία. 

 

Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, η εν λόγω Προεδρική Απόφαση επιδιώκει να καλύψει 

ρυθμιστικά κενά στους κανονισμούς ομοσπονδιακών προμηθειών προτού ο Πρόεδρος Biden 



προχωρήσει σε σημαντικές περαιτέρω οικονομικές πολιτικές για ενίσχυση της οικονομικής 

ανάκαμψης (βλ. ενδεχομένως μελλοντικό πακέτο οικονομικής ενίσχυσης, Stimulus Bill), όπως 

δυνητικά πρόγραμμα σημαντικών ομοσπονδιακών επενδύσεων σε έργα υποδομής, καθαρής 

ενέργειας κ.ά., ώστε οι ομοσπονδιακές δαπάνες να έχουν τις θετικότερες δυνατές επιπτώσεις 

στην α/ οικονομία (αναφέρεται π.χ. έκθεση έτους 2018 του Υπουργείου Αμύνης, DoD, με 

“εκπληκτικό αριθμό” ξένων προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων από την Κίνα). 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. σε Λευκό Οίκο: 

- Executive Order https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-

actions/2021/01/25/executive-order-on-ensuring-the-future-is-made-in-all-of-america-by-all-

of-americas-workers/ 

-  Ανακοινωθέν https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-
provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/ 
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