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Νέα προτεινόμενη νομοθεσία Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ σχετικά με τους περιορισμούς 

εφαρμογής του νόμου “CHIPS and Science Act of 2022”. 

 

Αναρτήθηκε, 21/3, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ (Department of 
Commerce/ DoC), ανακοίνωση “Commerce Department Outlines Proposed National Security 
Guardrails for CHIPS for America Incentives Program”, περί νέας προτεινόμενης νομοθεσίας, 
με αντικείμενο το πλαίσιο δραστηριότητας των δικαιούχων χρηματοδότησης βάσει του νόμου 
CHIPS, ήτοι περιορισμοί που επιβάλλονται από λόγους εθνικής ασφάλειας. 
  
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος CHIPS for America αποτελεί μέρος του οικονομικού προγράμματος 
του Προέδρου Biden για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στις ΗΠΑ και τη δημιουργία 
νέων, υψηλά αμειβόμενων, θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι, κατά την κατάρτιση της 
προτεινόμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ έλαβε υπόψη τα υποβληθέντα 
σχόλια των εταίρων και φίλιων χωρών των ΗΠΑ, ενώ η προτεινόμενη νομοθεσία έχει τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση, με δυνατότητα σχολιασμού από κάθε ενδιαφερόμενο, για διάστημα 60 
ημερών από τη δημοσίευσή της. 
 
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 

• Θέσπιση προτύπων για τον περιορισμό της επέκτασης εγκαταστάσεων αιχμής σε  
χώρες (countries of concern) στις οποίες έχουν επιβληθεί α/ κυρώσεις ή με τις οποίες 
διατηρούνται τεταμένες σχέσεις (π.χ. Κίνα, Ρωσία, Ιράν, Β. Κορέα): Απαγορεύεται η 
διεξαγωγή ορισμένων συναλλαγών, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης της παραγωγής ημιαγωγών. Εν λόγω 
κριτήρια ορίζονται ως εξής: α) διάρκεια 10 ετών από τη λήψη της χρηματοδότησης, β) 
ανώτατο πόσο επιτρεπόμενων συναλλαγών τα $ 100.000, και γ) τίθεται όριο έως και 
5% για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας μιας εγκατάστασης. Η παραβίαση των 
εν λόγω περιορισμών, που αφορούν τους αποδέκτες χρηματοδότησης βάσει του νόμου 
CHIPS, ενδέχεται να συνεπάγεται την ανάκληση έως και του πλήρους ποσού της 
χρηματοδότησης. 

• Περιορισμός της επέκτασης εγκαταστάσεων “παλαιού τύπου” σε χώρες ανησυχίας 
(countries of concern): Οι αποδέκτες χρηματοδότησης CHIPS δεν επιτρέπεται να 
προχωρήσουν στη δημιουργία  νέων γραμμών παραγωγής ή να επεκτείνουν την 
παραγωγική ικανότητα μιας εγκατάστασης πέραν του 10% στις συγκεκριμένες χώρες, 
ενώ η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων παλαιού τύπου (που δε χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες αιχμής) επιτρέπεται εφόσον αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της εγχώριας 
αγοράς της ξένης χώρας (σε ποσοστό τουλάχιστον 85%), όπου θα παράγονται τα 
μικροτσίπ παλαιού τύπου, και εφόσον προηγηθεί έλεγχος συμμόρφωσης με τις εν λόγω 
νομοθετικές διατάξεις. 

• Ταξινόμηση ορισμένων ημιαγωγών ως κρίσιμων για την εθνική ασφάλεια: Τα μικροτσίπ 
παλαιού τύπου που περιέχουν ημιαγωγούς οι οποίοι ορίζονται ως κρίσιμης σημασίας 
για την εθνική ασφάλεια δεν θα υπόκεινται στην ανωτέρω ρύθμιση, αλλά σε 
αυστηρότερους περιορισμούς.  



• Ενίσχυση των ελέγχων εξαγωγών ΗΠΑ: Από τον Οκτώβριο του 2022, εφαρμόζονται 

αυστηρότεροι έλεγχοι εξαγωγών, από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS/ 

Bureau of Industry and Security) του Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ, με σκοπό τον 

περιορισμό της προμήθειας και παραγωγής μικροτσίπ για στρατιωτική χρήση από την 

Κίνα. Με την προτεινόμενη νομοθεσία ενισχύεται ο υπάρχων έλεγχος, καθώς 

ευθυγραμμίζονται τα όρια που αφορούν τα μικροτσίπ μνήμης, ως προς ελέγχους 

εξαγωγών και κανόνες περί εθνικής ασφάλειας στο πλαίσιο CHIPS. 

• Περιορισμοί στην αδειοδότηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας με 

συγκεκριμένες αλλοδαπές οντότητες: Τίθενται αυστηροί όροι για την ερευνητική 

δραστηριότητα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας / άδεια χρήσης τεχνολογίας, ενώ 

καταρτίζονται και κατάλογοι με τις αλλοδαπές οντότητες ανησυχίας και τα ερευνητικά 

αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια.  

 

Σχετικώς, αναρτήθηκε ανακοίνωση DoC “Remarks by U.S. Secretary of Commerce Gina 

Raimondo: The CHIPS Act and a Long-term Vision for America’s Technological Leadership”, 

με δηλώσεις της Α/Υπουργού Εμπορίου σχετικά με τον νόμο CHIPS, από ομιλία της, 23/3, στο 

πανεπιστήμιο Georgetown. Η Υπουργός Εμπορίου Raimondo χαιρέτισε την έναρξη της 

εφαρμογής του νόμου “CHIPS and Science Act 2022” αυτή την εβδομάδα, επισημαίνοντας ότι 

μέσω αυτού θα ενισχυθεί η α/καινοτομία και οι α/νεοφυείς επιχειρήσεις, θα θωρακιστεί η εθνική 

ασφάλεια και θα ενδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ παγκοσμίως, καθώς και ο 

ηγετικός τους ρόλος στη βιομηχανία των προηγμένων τεχνολογιών και των ημιαγωγών. 

Σύμφωνα με την Υπουργό Εμπορίου, οι ΗΠΑ επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, την 

ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο φορολογικό 

σύστημα και τη χρηστή αξιοποίηση των εσόδων από την φορολόγηση των Α/πολιτών, με 

γνώμονα την ανάπτυξη. Σύμφωνα με στοιχεία που ανέφερε η Α/ Υπουργός, οι ΗΠΑ παρήγαγαν 

το 37% των μικροτσίπ παγκοσμίως το 1990, ενώ πλέον το εν λόγω ποσοστό έχει περιοριστεί 

στο 12%, με συνακόλουθη απώλεια τάξης 1/3 των θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, 

δεδομένα τα οποία η Διοίκηση Biden φιλοδοξεί να ανατρέψει.  

 

Παράλληλα με την προτεινόμενη νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου, εκδόθηκε ανάλογη 

προτεινόμενη οδηγία “Treasury Department Mobilizes Semiconductor Supply Chain 

Investment Incentives with Key CHIPS Investment Tax Credit Guidance”, του Υπουργείου 

Οικονομικών (Department of Treasury), με την οποία τίθεται το πλαίσιο περιορισμών σχετικά 

με τις φορολογικές απαλλαγές (tax credits), οι οποίες επίσης προβλέπονται ως κίνητρα στο 

πλαίσιο του νόμου CHIPS (“Advanced Manufacturing Investment Credit”, αρμοδιότητας της 

Υπηρεσίας IRS/ Internal Revenue Service). 

 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.: 

- Ανακοίνωση Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ, https://www.commerce.gov/news/press-

releases/2023/03/commerce-department-outlines-proposed-national-security-guardrails. 

- Ανακοίνωση Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ,   

 https://www.commerce.gov/news/speeches/2023/02/remarks-us-secretary-commerce-gina-

raimondo-chips-act-and-long-term-vision.  

- Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ, https://home.treasury.gov/news/press-

releases/jy1353.  
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