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Ανακοίνωση Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή δαπανών 

οικονομικού έτους 2023. 

 

Αναρτήθηκε, 29.12.2022, από το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ (Commerce), η ανακοίνωση 

"Secretary Raimondo Statement on Fiscal Year 2023 Appropriations” σχετικά με την κατανομή 

δαπανών του Υπουργείου Εμπορίου για το οικονομικό έτος 2023, βάσει του προσφάτως 

ψηφισθέντος Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού και στο πλαίσιο εφαρμογής των νόμων 

American Rescue Plan, Bipartisan Infrastructure Law, CHIPS and Science Act, και Inflation 

Reduction Act. 

 

Εν προκειμένω, το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ έλαβε συνολική χρηματοδότηση ύψους $ 11,2 

δισ., επαυξημένη κατά $ 1,3 δισ. σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2022, και επιπλέον έκτακτη 

χρηματοδοτική ενίσχυση $ 1,9 δισ. για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, επιστημονική και 

περιβαλλοντική έρευνα και άλλα προγράμματα. 

 

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ κατανέμεται ως εξής: 
 

• $ 1,54 δισ. στην Υπηρεσία Economic Development Administration για προγράμματα 
οικονομικής ανάπτυξης ($ 500 εκ. για περιφερειακούς κόμβους τεχνολογίας και 
καινοτομίας, $ 500 εκ. για αποκατάσταση υποδομών, $ 200 εκ. για αντιμετώπιση 
ανισοτήτων και ενίσχυση τοπικών οικονομιών, και $ 295,5 εκ. για λοιπά προγράμματα 
οικονομικής ανάπτυξης). 

• $ 625 εκ. στην Υπηρεσία ITA / International Trade Administration για ενίσχυση της 
εγχώριας αγοράς και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, μέσω της αύξησης των α/ 
εξαγωγών και της προστασίας των α/ βιομηχανιών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. 

• $ 191 εκ. στην Υπηρεσία Bureau of Industry and Security για ενίσχυση της εθνικής 
ασφάλειας των ΗΠΑ μέσω αποτελεσματικού ελέγχου εξαγωγών. 

• $ 70 εκ. στην Υπηρεσία Minority Business Development Agency για στήριξη 
επιχειρηματιών που ανήκουν σε μειονότητες. 

• $ 4,25 δισ. στο Γραφείο USPTO /  U.S. Patent and Trademark Office για προστασία των 
καινοτόμων επενδύσεων και της τεχνολογικής προόδου στις ΗΠΑ. 

• $ 175 εκ. στο πρόγραμμα Manufacturing Extension Partnership Program, για ενίσχυση 
των α/ ΜΜΕπιχ., ιδίως για δημιουργία/διατήρηση θέσεων εργασίας. 

• $ 7 δισ. στην Υπηρεσία ΝΟΑΑ / National Oceanic and Atmospheric Administration ($ 300 
εκ. για αντιμετώπιση καταστροφών σε αλιευτικούς πόρους, και ενίσχυση των κονδυλίων 
για έρευνες για την κλιματική κρίση, για αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΝΟΑΑ ως προς 
τις πολιτικές αλιείας, και για βελτίωση των προγνώσεων καιρού). 

 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. https://www.commerce.gov/news/press-

releases/2022/12/secretary-raimondo-statement-fiscal-year-2023-appropriations.   
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