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Νέο πρόγραμμα “Make More in America”, της EXIM Bank, για ενίσχυση της εγχώριας 

παραγωγής με εξαγωγικό προσανατολισμό. 

 

Αναρτήθηκε 14/4 ανακοίνωση της Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών των ΗΠΑ (US EXIM Bank), 

του εθνικού οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων, με θέμα “EXIM Board of Directors Unanimously 

Approves Make More in America Initiative”, σύμφωνα με την οποία ανακοίνωση το ΔΣ της EXIM 

Bank ενέκρινε ομόφωνα τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος “Make More in America” για 

ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, για 

αντιμετώπιση ελλείψεων των εφοδιαστικών αλυσίδων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, και 

ενίσχυση της α/ αγοράς εργασίας. Επί του θέματος αναρτήθηκε επίσης η σχετική ανακοίνωση του 

Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου “Statement by National Security Advisor Jake 

Sullivan and National Economic Council Director Brian Deese on EXIM Bank’s Domestic 

Finance Initiative”. 

 

Μέσω του προγράμματος “Make More in America” οι α/ εταιρείες μπορούν να κάνουν χρήση των 

υφιστάμενων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων και εγγυήσεων δανείων της 

τράπεζας EXIM για χρηματοδότηση εγχώριων παραγωγικών επενδύσεων με εξαγωγικό 

προσανατολισμό, προς ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ ιδίως έναντι 

ανταγωνιστών όπως η Κίνα. 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα αναπτύχθηκε από την EXIM Bank για αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων 

δυσλειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεπεία των διαχρονικών κενών σε εγχώριες 

παραγωγικές επενδύσεις (αποεπένδυση στο εσωτερικό και διαρκής αύξηση των εξωχώριων 

δραστηριοτήτων των α/ πολυεθνικών εταιρειών), ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο της α/ πολιτικής 

ενίσχυσης των εφοδιαστικών αλυσίδων σύμφωνα με τη σχετική προεδρική Εκτελεστική Απόφαση 

“Executive Order on America’s Supply Chains”. Επίσης, το ίδιο πρόγραμμα ενισχύει την εγχώρια 

παραγωγή, πρωτίστως τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας κίνητρα 

παραγωγής ιδίως σε κλάδους ειδικού περιβαλλοντικού/τεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως 

ημιαγωγών, βιοτεχνολογικών/βιοϊατρικών προϊόντων, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

εφαρμογών αποθήκευσης ενέργειας. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση: 
 

- “EXIM Board of Directors Unanimously Approves Make More in America Initiative”, 

https://www.exim.gov/news/exim-board-directors-unanimously-approves-make-more-

america-

initiative#:~:text=The%20Make%20More%20in%20America%20Initiative%20was%20develo

ped%20in%20response,fill%20critical%20supply%20chain%20gaps.  
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https://www.exim.gov/news/exim-board-directors-unanimously-approves-make-more-america-initiative#:~:text=The%20Make%20More%20in%20America%20Initiative%20was%20developed%20in%20response,fill%20critical%20supply%20chain%20gaps


- “Statement by National Security Advisor Jake Sullivan and National Economic Council 

Director Brian Deese on EXIM Bank’s Domestic Finance Initiative”, 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/14/statement-by-

national-security-advisor-jake-sullivan-and-national-economic-council-director-brian-deese-

on-exim-banks-domestic-finance-initiative/. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/14/statement-by-national-security-advisor-jake-sullivan-and-national-economic-council-director-brian-deese-on-exim-banks-domestic-finance-initiative/
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