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Έκθεση σχετικά με τις μακροοικονομικές και συναλλαγματικές πολιτικές των
σημαντικότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών (Treasury) ανακοίνωσε, 28.5.2019, την εξαμηνιαία
έκθεση “Report on Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading
Partners of the United States”, σε οποία εξετάζονται οι μακροοικονομικές και
συναλλαγματικές πολιτικές των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της χώρας κατά
το 2018, συγκεκριμένα 21 χωρών / περιοχών (βλ.1), με σκοπό την αξιολόγηση και
ταυτοποίηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών συναλλάγματος ή μη ισορροπημένων
μακροοικονομικών πολιτικών με αρνητικές επιπτώσεις στο εξωτερικό εμπόριο και
στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της νέας αναθεωρητικής εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ (TPA) και του
αυξημένου ελέγχου περί εμποδίων στις αμερικανικές εξαγωγές και επενδύσεις στο
εξωτερικό, για υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων των επιχειρήσεων ΗΠΑ
παγκοσμίως (ΝΤΕ), ως εις προηγούμενα σχετικά έγγραφά μας, στην εν λόγω έκθεση
εξετάζονται, ειδικότερα, υπό πρίσμα υφιστάμενης αμερικανικής εμπορικής
νομοθεσίας (“The 1988 Act” και “The 2015 Act”, βλ.2), πολιτικές των αξιολογούμενων
χωρών με οποίες ενδεχομένως διαμορφώνεται αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα εις
βάρος των ΗΠΑ, λαμβανομένων υπόψη α) της σημαντικής διεύρυνσης του συνολικού
αμερικανικού εμπορικού ελλείμματος κατά το 2018 (+12,4% σε $ 621 δισ.), β) της
διατήρησης ανισορροπιών μεταξύ υποτιμημένων νομισμάτων σημαντικών εμπορικών
εταίρων ΗΠΑ και του υπερτιμημένου δολαρίου (σύμφωνα με στοιχεία ΔΝΤ), και γ) των
υπερβολικών διμερών εμπορικών ελλειμμάτων των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, εξετάζονται πρακτικές νομισματικής πολιτικής, συναλλαγματικής
ισοτιμίας, συναλλαγματικών αποθεμάτων, διακίνησης κεφαλαίων, καθώς και
ανισορροπίες διμερούς εμπορίου και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Βασική
προϋπόθεση συμπερίληψης των αξιολογούμενων εταίρων στην έκθεση είναι η
ύπαρξη διμερούς όγκου εμπορίου άνω των $ 40 δισ. ετησίως, σε οποία κατηγορία
περιλαμβάνονται στην εν λόγω έκθεση, όπως προαναφέρθηκε, 21 χώρες, οι
εμπορικές συναλλαγές με τις οποίες αντιστοιχούν κατά το 2018 σε σχεδόν $ 3,5 τρισ.
ή σε 80% του εμπορίου των ΗΠΑ. Επισημαίνεται ότι σε πλαίσιο νομοθεσίας “The
2015 Act” ειδικότερα, επί μέρους κριτήρια ως προς τις περιλαμβανόμενες 21 χώρες
είναι η ύπαρξη α) σημαντικού εμπορικού πλεονάσματος σε βάρος ΗΠΑ άνω των $ 20
δισ., β) σημαντικού πλεονάσματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τουλάχιστον

1 Είκοσι χώρες China, Mexico, Germany, Japan, Ireland, Vietnam, Italy, Malaysia, India,
Canada, Thailand, Switzerland, Korea, France, Taiwan, United Kingdom, Singapore, Brazil,
Belgium, Netherlands, συν την ΑΔΠ Hong Kong.

2 The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (the “1988 Act”) και The Trade
Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (the “2015 Act”).



2% του ΑΕΠ, και γ) εξακολουθητικών μονομερών παρεμβάσεων στην αγορά
συναλλάγματος σε ορίζοντα 6-12 μηνών και τάξης 2% του ΑΕΠ της αξιολογούμενης
χώρας σε 12μηνη βάση. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ είναι η εστίαση σε
χώρες των οποίων το εξωτερικό εμπόριο και οι μακροοικονομικές πολιτικές
επηρεάζουν ιδίως την αμερικανική αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Στην πρώτη εν λόγω έκθεση έτους 2018, επισημαίνεται ότι οι εννέα χώρες Κίνα,
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ
συμπεριλαμβάνονται στον "Κατάλογο Παρακολούθησης” (Monitoring List) του
Υπουργείου Οικονομικών, αν και καμία από τις χώρες αυτές δεν πληροί, για την υπό
εξέταση περίοδο, τα σχετικά νομοθετικά κριτήρια περαιτέρω ενδελεχούς ελέγχου
(enhaced analysis).

Ως προς τις συμπεριλαμβανόμενες στον Κατάλογο Παρακολούθησης τρεις χώρες ΕΕ
σημειώνεται ότι αυτές πληρούν δύο από τα τρία κριτήρια του νόμου “The 2015 Act”,
συγκεκριμένα σημαντικά πλεονάσματα σε βάρος ΗΠΑ εμπορικού ισοζυγίου και
τρεχουσών συναλλαγών (αντίστοιχα: Γερμανία $ 68 δισ. - 7,4%, Ιρλανδία $ 47 δισ. -
9,2% και Ιταλία $ 32 δισ. - 2,5%).

Ειδικότερα για την Κίνα, το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι αν και οι άμεσες
παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας (PBC) στην αγορά συναλλάγματος
ήταν περιορισμένες κατά το 2018, οι νομισματικές πρακτικές της Κίνας εξακολουθούν
να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και παρακολούθησης, λαμβανομένου υπόψη ότι το
RMB υποχώρησε έναντι του δολαρίου στη διάρκεια του 2018 κατά 8% παρά το
μεγάλο και διευρυνόμενο κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα ($ 419 δισ., ετήσια αύξηση
11,4%), οποίο είναι εξάλλου δυσανάλογα μεγάλο ως προς το συνολικό εμπορικό
έλλειμμα των ΗΠΑ (επόμενη κατώτερη βαθμίδα στα $ 82 δισ. με το Μεξικό). Το
Υπουργείο Οικονομικών προτρέπει την Κίνα να λάβει κατάλληλα μέτρα έναντι του
εξακολουθητικά ασθενούς νομίσματός της, για εξάλειψη των παραγόντων
στρέβλωσης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων κρατικών
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και για ενίσχυση του συστήματος κοινωνικών
ασφαλίσεων ώστε να υποστηριχθεί η αύξηση της κατανάλωσης και η εξισορρόπηση
της οικονομίας μειώνοντας τις επενδύσεις. Θεωρείται ότι η διαμόρφωση καλύτερων
διαθρωτικών παραγόντων ανάπτυξης θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα το εθνικό
νόμισμα και θα συμβάλλει στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ.


