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Θέμα: Ενίσχυση της προτιμησιακής πολιτικής “Buy America” μέσω του Νόμου 

επενδύσεων σε υποδομές και θέσεις εργασίας "Infrastructure Investment and Jobs 

Act" (IIJA). 

 

Υπενθυμίζεται, ο Πρόεδρος Biden υπέγραψε 25.1.2021 την 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”, προτιμησιακού καθεστώτος χρήσης 

αγαθών/υπηρεσιών που έχουν παραχθεί στις ΗΠΑ για προμήθειες της Ομοσπονδιακής 

Κυβέρνησης (δαπανών ετήσιας αξίας περί τα $ 600 δισ.). Η εν λόγω προτιμησιακή πολιτική 

βασίζεται σε νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με τον Νόμο “Buy American Act of 1933” 

και τις έκτοτε συμπληρωματικές ρυθμίσεις (“Made in America Laws”). 

 

Επισημαίνεται η σχετική διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων “Buy American” (Προεδρικής 

Απόφασης, από 1/2021) και εν θέματι “Buy America” (σε Νόμο IIJA, 11/2021) καθόσον, 

αντίστοιχα, η πρώτη περίπτωση αφορά απευθείας προμήθειες της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης ενώ η δεύτερη αφορά στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έργων υποδομής.  

 

Τυπικά, η εν θέματι ομοσπονδιακή νομοθεσία “Buy America” καλύπτει δημόσια έργα όπως 

κατασκευής δικτύων συγκοινωνιών/μεταφορών (λιμένες, αερολιμένες, οδικά, σιδηρ/κά), καθώς 

και έργα διαχείρισης υδάτων (έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.). Για συμμόρφωση στις 

εκάστοτε προϋποθέσεις, αναλόγως έργου, σε ομοσπονδιακό ή/και σε πολιτειακό επίπεδο 

διαμορφώνεται αντίστοιχη, κατά περίπτωση, εφαρμοστική νομοθεσία των αρμόδιων 

Υπουργείων/Υπηρεσιών (π.χ. για έργα ύδρευσης με εμπλοκή της αρμόδιας Υπηρεσίας 

περιβαλλοντικής προστασίας EPA / Environmental Protection Agency). 

 

Εν προκειμένω, ο νέος Νόμος IIJA (βλ. υποσημείωση 1), που υπεγράφη και ετέθη σε ισχύ 

25.11.2021, επέφερε αλλαγές στις προϋποθέσεις “Buy America”, ως προς την κατασκευή 

έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Ειδικότερα, 

με τον Νόμο IIJA επεκτείνεται το πεδίο κάλυψης “Buy America” σε επιπλέον κατηγορίες 

δημοσίων έργων, ή προγραμμάτων, που υλοποιούνται με ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, 

εφεξής συμπεριλαμβανομένων: ηλεκτρικών σταθμών και δικτύων, ευρυζωνικών υποδομών, 

κτιριακών εγκαταστάσεων, αντικατάστασης σχολικών λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα 

(επίσης με εμπλοκή της EPA, όπως παραπάνω). Παράλληλα, το πεδίο κάλυψης επεκτείνεται 

(πέραν των προηγουμένως καλυπτόμενων σιδήρου/χάλυβα και ορισμένων άλλων) σε 
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επιπλέον κατηγορίες προϊόντων, όπως μη σιδηρούχα μέταλλα (χαλκό, σε ηλεκτρολογικό 

υλικό), πλαστικά και πολυμερή, γυαλί (συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ινών), καθώς και 

ορισμένα δομικά υλικά (ξυλεία και γυψοσανίδες, αλλά όχι τσιμέντο και ορισμένα μείγματα 

υλικών). 

 

Για να θεωρούνται “παραχθέντα στις ΗΠΑ”, βάσει του Νόμου IIJA, τα καλυπτόμενα προϊόντα 

πρέπει να έχουν τελειοποιηθεί εγχωρίως και να περιέχουν ποσοστό εγχώριας παραγωγής 55% 

(local content). Ειδικά στην περίπτωση των δομικών υλικών ορίζεται ότι όλες οι διεργασίες 

παραγωγής πρέπει να συντελεστούν στις ΗΠΑ, ενώ το Γραφείο Office of Management and 

Budget (OMB, του Λευκού Οίκου) θα καθορίσει τις διεργασίες παραγωγής εντός 180 ημερών 

από θέσης του νόμου σε ισχύ -- δεδομένης της σχετικής πρόβλεψης IIJA για μεγιστοποίηση 

των άμεσων ή έμμεσων ωφελειών από τη διατήρηση/δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Τόσο ο Νόμος IIJA (11/2021) όσο και η Προεδρική Απόφαση (1/2021) περιλαμβάνουν 

προβλέψεις σχετικά με τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της εγχώριας συνιστώσας παραγωγής 

(local content). Υπενθυμίζεται, με την αναφερθείσα ΕΟ 14005: α) δημιουργήθηκε Υπηρεσία 

“Made in America Office” εντός του Λευκού Οίκου (OMB), με κανονιστικές αρμοδιότητες 

κεντρικής εποπτείας για συμμόρφωση των ομοσπονδιακών/πολιτειακών Αρχών (όπως, ιδίως, 

για τη διαχείριση των αιτημάτων εξαιρέσεων / waiver requests από τις κανονιστικές 

προϋποθέσεις), και β) ενισχύθηκε η διασύνδεση α/ επιχειρήσεων και ομοσπονδιακών 

Υπηρεσιών για συνεργασία κατά τη διαχείριση των διαγωνισμών δημόσιων προμηθειών μέσω 

του εθνικού δικτύου MEP / Manufacturing Extension Partnership (άπασες Υπηρεσίες 

αξιοποιούν το MEP για στήριξη α/ επιχειρήσεων στις 50 Πολιτείες, για καλύτερη αξιοποίηση 

της προσφοράς από εγχώριους παραγωγούς). Ομοίως, και σε πλαίσιο Νόμου IIJA, ισχύει η 

δικαιοδοσία του Γραφείου OMB καθώς και η τήρηση της συνεργασίας μέσω του δικτύου MEP, 

για ίδιους λόγους (διαχείρισης αιτημάτων εξαιρέσεων και αξιοποίησης της εγχώριας 

παραγωγής). 

 

Σημειώνεται ότι οι πολιτικές Buy America / n (ενίσχυση 1/2021 με την Προεδρική Απόφαση ΕΟ 

14005, για διαγωνισμούς ομοσπονδιακών προμηθειών) και Buy America (ενίσχυση 11/2021 

με τον Νόμο IIJA, για δημόσια έργα με ομοσπονδιακή χρηματοδότηση), καλύπτουν βασικούς 

στόχους προστασίας της εγχώριας παραγωγής (και των σχετικών θέσεων εργασίας) από τον 

διεθνή ανταγωνισμό και διατήρησης της εγχώριας βάσης παραγωγής για κρίσιμα 

προϊόντα/ύλες. Οι εν λόγω πολιτικές εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της εγχώριας 

παραγωγής χάλυβα, λαμβανομένου υπόψη ότι η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε κατά 47% 

την περίοδο 1990-2020, ενώ δέχθηκε μεγάλη πίεση από τον διεθνή/εισαγωγικό ανταγωνισμό 

την περίοδο 2014-2015. Παρεμπιπτόντως, χάλυβας από Καναδά και Μεξικό εισάγεται 

αδασμολόγητα στην αγορά ΗΠΑ βάσει της τριμερούς Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά 

(USMCA), ενώ οι πολιτικές Buy America / n παρεμποδίζουν, όπως αναφέρεται από  

εκπροσώπους της ίδιας βιομηχανίας, την περιφερειακή ολοκλήρωση των τριών οικονομιών 

που, άλλως, υποστηρίζεται, με την USMCA. 

 

 
 
 
 


