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Αμερικανική απαγόρευση εξαγωγής ιατρικού υλικού.
Πρόεδρος Trump υπέγραψε την Παρασκευή 3/4 Προεδρικό Μνημόνιο, Memorandum on
Allocating Certain Scarce or Threatened Health and Medical Resources to Domestic Use, με
το οποίο απαγορεύεται η εξαγωγική ιατρικού υλικού από τις ΗΠΑ, προκειμένου αυτό να διατεθεί
στην αμερικανική αγορά προς κάλυψη των εγχώριων αναγκών αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, με το ως άνω Μνημόνιο δίδεται εντολή σε Α/Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας
(DoHS) και Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA), να
εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας (DoHHS), ότι υλικό PPE/personal
protection equipment, ιατρικοί αναπνευστήρες, μάσκες, φίλτρα και γάντια, θα διατίθενται πλέον
αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, προς αποτροπή εξαγωγών των εν λόγω υλικών από
ενδιάμεσους διανομείς και χονδρεμπόρους.
Στις 2/4, αλλά και 27/3, προηγήθηκαν τρία ακόμη Προεδρικά Μνημόνια ειδικά για ενίσχυση της
εγχώριας παραγωγής, και ομοσπονδιακού αποθέματος, αναπνευστήρων:
α) Memorandum on Order Under the Defense Production Act Regarding 3M Company (2/4),
περί δέσμευσης από την εταιρεία 3Μ και τις θυγατρικές της ποσοτήτων αναπνευστήρων Ν95
που κατά την ως άνω FEMA απαιτούνται για κάλυψη των εγχώριων αναγκών.
β) Memorandum on Order Under the Defense Production Act Regarding the Purchase of
Ventilators (2/4), με οποίο Α/Υπουργοί Υγείας και Εσωτερικής Ασφάλειας εντέλλονται να
διευκολύνουν με κάθε τρόπο την προμήθεια υλικών που χρειάζονται οι εταιρείες General
Electric, Hill-Rom Holdings, Medtronic, ResMed, Royal Philips και Vyaire Medical για
παραγωγή αναπνευστήρων.
γ) Memorandum on Order Under the Defense Production Act Regarding General Motors
Company (27/3), με οποίο ο Α/Υπουργός Υγείας εντέλλεται να δεσμεύσει την εταιρεία General
Motors για κατάλληλη διαχείριση της εφοδιαστικής της αλυσίδας και δημιουργία ικανού
αποθέματος αναπνευστήρων.
Ως άνω Μνημόνια ενεργοποιούν, ουσιαστικά, επί μέρους διατάξεις του παλαιότερου Νόμου
(1950) DPA / Defense Production Act (σχ. β), με οποίο η α/Κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει
στην εγχώρια βιομηχανία την παραγωγή συγκεκριμένου υλικού απαραίτητου για την εθνική
ασφάλεια και άμυνα της χώρας, αποκλειστικά προς κάλυψη εγχώριων αναγκών. Επισημαίνεται
ότι, τελευταίως, και ο Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, μεταξύ άλλων, ζητούσε εντόνως από την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση την εφαρμογή του Νόμου DPA, ώστε να καταστεί εφικτή η
προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού οποίου υπάρχει έλλειψη στα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης,
στην Πολιτεία όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα.
Συναφώς, η εγχώρια βιομηχανία έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενο
αντιποίνων ξένων χωρών έναντι ως άνω αμερικανικής εμπορικής πολιτικής, καθώς και
περαιτέρω αύξησης τιμών λόγω περιορισμού των διαθέσιμων ποσοτήτων στη διεθνή αγορά.
Συνεργάτες του Α/Προέδρου ανέφεραν σχετικώς ότι η α/Διοίκηση δεν επιθυμεί να “παρέμβει”

στις επιχειρησιακές δυνατότητες των παραγωγών να εξάγουν τα προϊόντα τους, εφόσον,
ωστόσο, τηρείται η αναγκαία εθνική πολιτική (σ.σ. εξαγωγή μόνο της πλεονάζουσας ποσότητας
αφού καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες), αλλά στον έλεγχο των τιμών, προς αποτροπή
κερδοσκόπων που συσσωρεύουν υλικό με σκοπό την εξαγωγή σε υψηλότερες τιμές.
Προκειμένου να καθησυχάσει την εγχώρια βιομηχανία και τις ξένες κυβερνήσεις, σε πρόσφατη
δήλωσή του Α/Πρόεδρος ανέφερε ότι η εν λόγω απαγόρευση εξαγωγής ιατρικού υλικού δεν θα
επηρεάσει τα μακροχρόνια συμβόλαια (χωρών-πελατών), ειδικά όταν πρόκειται για περιοχές
με σοβαρή εξάπλωση του κορωνοϊού.

