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Υπογραφή του νόμου “CHIPS and Science Act of 2022” από τον Πρόεδρο Biden. 

 
Αναρτήθηκε, 9/8, ανακοίνωση του Λευκού Οίκου “FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will 

Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China” περί υπογραφής 

του νόμου “CHIPS and Science Act” από τον Πρόεδρο Biden, για τη διαμόρφωση του οποίου 

νόμου οι διαβουλεύσεις μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου διήρκεσαν περίπου ένα έτος. Με 

την νέα νομοθεσία παρέχονται επιδοτήσεις $ 52,7 δισ. δολαρίων στη βιομηχανία ημιαγωγών 

(semiconductors/chips), για έρευνα/ανάπτυξη, κατασκευή μεγάλων εγκαταστάσεων 

παραγωγής στις ΗΠΑ, και ανάπτυξη ικανού ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο ενός εκ των 

μεγαλύτερων προγραμμάτων βιομηχανικής ανάπτυξης, για λόγους εθνικής ασφάλειας, που 

έχει διαχειριστεί ποτέ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 

Ειδικότερα, παρέχονται $ 39 δισ. σε κίνητρα βιομηχανικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων 

$ 2 δισ. για παραγωγή των ειδικού τύπου τσιπ που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα και 

αμυντικά συστήματα, $ 13,2 δισ. για εκπαίδευση εργατικού δυναμικού, και $ 500 εκατ. για 

ανάπτυξη τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

ημιαγωγών. Επίσης, παρέχονται φοροαπαλλαγές 25% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες 

επενδύσεων για την παραγωγή ημιαγωγών και σχετικού εξοπλισμού. 

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τονίζεται ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο της θητείας του 

Προέδρου Biden, η α/ κυβέρνηση υιοθέτησε βιομηχανική στρατηγική αναζωογόνησης της 

εγχώριας παραγωγής, δημιουργίας καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, ενίσχυσης των 

αλυσίδων εφοδιασμού και επιτάχυνσης της ανάπτυξης των τεχνολογιών του μέλλοντος. Οι 

σχετικές πολιτικές επέφεραν, σημειώνεται, ανάκαμψη της εγχώριας βιομηχανίας, 

προσθέτοντας στους κλάδους μεταποίησης 642.000 θέσεις εργασίας από την αρχή του 2021, 

καθώς η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής σημείωσε άνοδο κατά 116% από το 

προηγούμενο έτος. 

Πλέον, αναφέρεται, με την υπογραφή του νόμου “CHIPS and Science Act”, αποτέλεσμα 

δικομματικής στήριξης και συνεργασίας, εκτιμάται θα πραγματοποιηθούν ιστορικές επενδύσεις 

στις ΗΠΑ προς ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής, της εθνικής ασφάλειας (και 

σε πλαίσιο πολιτικών έναντι της Κίνας), αλλά και του διεθνούς ρόλου των ΗΠΑ  στην 

πρωτοπορία των τεχνολογιών του μέλλοντος, όπως της νανοτεχνολογίας, της καθαρής 

ενέργειας, των κβαντικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης. 

Υπενθυμίζεται, στις ΗΠΑ κατασκευάζεται περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής 

ημιαγωγών, ενώ η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών βασίζεται στην Ανατολική Ασία (όπως στην 

Ταϊβάν) στην οποία αντιστοιχεί το 75% της παγκόσμιας παραγωγής. Τα ομοσπονδιακά 

κεφάλαια και, μέσω της σχετικής μόχλευσης, οι νέες ιδιωτικές επενδύσεις έχουν κρίσιμη 

βαρύτητα κατά την τρέχουσα συγκυρία έντονων παγκόσμιων ελλείψεων ημιαγωγών, λόγω 

προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυξανόμενης ζήτησης, αλλά και της έλλειψης 

επενδύσεων υψηλής έντασης κεφαλαίου που απαιτούνται. 



Συναφώς, α/ εταιρείες ανακοινώνουν σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις για παραγωγή 

ημιαγωγών, ώστε, πλέον, οι συνολικές επενδύσεις από ανάληψης καθηκόντων του Προέδρου 

Biden ανέρχονται ήδη σε περίπου $ 150 δισ. Μεταξύ άλλων, από διάφορες πηγές αναφέρονται 

μελλοντικά επενδυτικά σχέδια: της Micron ($ 40 δισ. για παραγωγή τσιπ μνήμης, αυξάνοντας 

το σχετικό μερίδιο ΗΠΑ από περίπου 2%, σήμερα, σε 10% εντός 10ετίας), των Qualcomm και 

GlobalFoundries (συνεργασία για επένδυση $ 4,2 δισ., ενώ η Qualcomm προτίθεται να αυξήσει 

την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών έως και 50% εντός 5ετίας), της Intel ($ 43,5 δισ. σε 

πολλαπλές παραγωγικές επενδύσεις, σε διάφορες πολιτείες ΗΠΑ), της TSMC / Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Company ($ 12 δισ. στην πολιτεία Arizona). 

Σημειώνεται, στο πλαίσιο του νόμου “CHIPS and Science Act”,  έχουν ήδη αναληφθεί 

απαραίτητα μέτρα διυπουργικού συντονισμού ώστε να διασφαλισθούν ταχείες και ορθές 

διαδικασίες για τις σχετικές αδειοδοτήσεις και επιδοτήσεις, ενώ την εκταμίευση των τελευταίων 

έχει επωμισθεί το Υπουργείο Εμπορίου (DoC). 

Για πληρέστερη πληροφόρηση: 
 

- FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply 

Chains, and Counter China, 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-

chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-

china/. 

- H.R. 4346: The CHIPS and Science Act of 2022 

https://www.commerce.senate.gov/2022/8/view-the-chips-legislation. 
 

- Statement from U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo on Signing of CHIPS and 

Science Act”, βλ. https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/08/statement-us-

secretary-commerce-gina-raimondo-signing-chips-and-science. 
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