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Πρωτοβουλία ΗΠΑ για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των χωρών της α/ 

ηπείρου: Americas Partnership for Economic Prosperity (APEP). 

 

Σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής της Αμερικής, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος Biden τον 

Ιούνιο του 2022, ο A/ Υπ. Εξωτερικών, κ. Blinken, από κοινού με την Εμπορική Αντιπρόσωπο 

των ΗΠΑ, κα Tai, συνδιοργάνωσαν (27/1) διαδικτυακή υπουργική διάσκεψη για ενίσχυση των 

διεργασιών διαμόρφωσης της Σύμπραξης της Αμερικής για Οικονομική Ευημερία (Americas 

Partnership for Economic Prosperity / APEP). Στην διάσκεψη συμμετείχαν αξιωματούχοι των 

λοιπών 11 χωρών της Αμερικανικής ηπείρου που, μέχρι στιγμής, απαρτίζουν την εν λόγω 

εταιρική σχέση: Μπαρμπάντος, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δομινικανή 

Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Μεξικό, Παναμάς, Περού και Ουρουγουάη, με σκοπό της α/ 

πρωτοβουλίας τη στενότερη πολυμερή συνεργασία για  βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, με 

οφέλη για όλους χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Η ανωτέρω ομάδα χωρών αντιστοιχεί σε περίπου 90% του ΑΕΠ του δυτικού ημισφαιρίου 1 και 

σχεδόν σε δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού του, ενώ η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ 

των αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, στη δημιουργία πιο ανθεκτικών 

περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού, στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, 

στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και στην αναζωογόνηση των περιφερειακών 

οικονομικών θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με σχετικό ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου, 

οι τομείς στους οποίους θα εστιάσει η Σύμπραξη της Αμερικής (APEP) είναι οι ακόλουθοι: 
 

1) Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα: ενοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, υπηρεσίες 

logistics, διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, άρση μη-δασμολογικών εμποδίων. 
 

2) Εφοδιαστικές Αλυσίδες: ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των 

εφοδιαστικών αλυσίδων, για ανάπτυξη των ΜΜΕπιχ. προστατεύοντας παράλληλα το 

περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
 

3) Κοινή Ευημερία: Κοινός στόχος είναι η επένδυση στην ανάπτυξη του εργατικού 

δυναμικού για δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, καθώς και η επέκταση 

της πρόσβασης στην χρηματοπιστωτική αγορά, και η βελτίωση των δημόσιων 

υπηρεσιών. 
 

4) Περιεκτικές και βιώσιμες επενδύσεις: Εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, 

αναζωογονώντας τους περιφερειακούς οικονομικούς θεσμούς, με στόχο την αύξηση 

των ιδιωτικών επενδύσεων στην περιφέρεια. Ειδικά ως προς αυτό το σκέλος, 

προτείνεται η μεταρρύθμιση της IADB / Inter-American Development Bank, και 

ειδικότερα του δανειστικού της βραχίονα, ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, της ψηφιακής 

συνδεσιμότητας, και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 

                                                 
1 Ενώ το δυτικό ημισφαίριο αντιστοιχεί σε 31,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 



Σημειώνεται, πάντως, ότι ορισμένοι αναλυτές θεωρούν την πρωτοβουλία APEP ως 

προσπάθεια της α/ κυβέρνησης να συγκεράσει την ανάγκη για ισχυρότερους περιφερειακούς 

δεσμούς με την αντίθεση του Κογκρέσου για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου 

(παγκοσμιοποίηση), που εκλαμβάνεται ως βασικός λόγος απώλειας εκατομμυρίων θέσεων 

εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία, ενώ ισχύουν παρεμφερείς λόγοι για ανάπτυξη του ίδιου 

μοντέλου στην Ασία, όπου το επιτελείο του Α/ Προέδρου οικοδομεί το Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-

Ειρηνικού, σε συνεργασία με 12 χώρες της περιοχής. Συναφώς, υπογραμμίζεται η σημαντική 

επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική, καθώς πλέον απορροφά περί το 15% των συνολικών 

εξαγωγών της από μόλις 1% το έτος 2000. Επιπρόσθετα, 21 συνολικά χώρες της Λατινικής 

Αμερικής - συμπεριλαμβανομένων οκτώ μελών της ομάδας APEP - συμμετέχουν στην κινεζική 

πρωτοβουλία Belt-and-Road Initiative. 
 

Υπενθυμίζεται ότι το 1994, 34 χώρες της α/ ηπείρου είχαν συμφωνήσει να ξεκινήσουν 

διαπραγματεύσεις με στόχο τη δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου Αμερικής (FTAA) -- 

συμφωνία που θα μείωνε σταδιακά τους δασμούς και άλλους εμπορικούς περιορισμούς σε μια 

τεράστια περιοχή που εκτείνεται από τον βόρειο Καναδά έως το νότιο άκρο της Αργεντινής. Η 

ανεπιτυχής κατάληξη των σχετικών διαπραγματεύσεων οδήγησε τις ΗΠΑ στην σύναψη 

διμερών εμπορικών συμφωνιών (FTA) με χώρες της περιοχής, ενώ καθώς επί του παρόντος 

οι ΗΠΑ έχουν τέτοιες συμφωνίες με εννέα από τις χώρες που συμμετέχουν στην APEP 

εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την προστιθέμενη αξία της νέας αυτής α/ πρωτοβουλίας. Ο 

σχετικός προβληματισμός επιτείνεται από τις σημαντικές απουσίες, κατά τον πρώτο γύρο 

συνομιλιών APEP, της Βραζιλίας και της Αργεντινής, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της 

περιοχής. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ.  

• FACT SHEET: President Biden Announces the Americas Partnership for 

Economic Prosperity, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2022/06/08/fact-sheet-president-biden-announces-the-americas-partnership-

for-economic-prosperity/  

• Joint Declaration on The Americas Partnership for Economic Prosperity, 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/27/joint-

declaration-on-the-americas-partnership-for-economic-prosperity/  
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