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Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών “FX Report”, περί μακροοικονομικών και 

συναλλαγματικών πολιτικών των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ 

(Νοέμβριος 2022). 

 
Το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ (Department of Treasury) δημοσίευσε, 10/11, την τακτική 

περιοδική έκθεση “Report on Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading 

Partners of the United States” (επονομαζόμενη FX Report), σε οποία εξετάζονται οι 

μακροοικονομικές και συναλλαγματικές πολιτικές των κυριότερων εμπορικών εταίρων της 

χώρας, με σκοπό την αναγνώριση και αξιολόγηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών με αρνητικές 

επιπτώσεις στο εξωτερικό εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. Ειδικότερα, στην 

εν λόγω έκθεση εξετάζονται πρακτικές νομισματικής πολιτικής, συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

συναλλαγματικών αποθεμάτων, διακίνησης κεφαλαίων, καθώς και ανισορροπίες ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών και διμερούς εμπορίου έναντι ΗΠΑ, σύμφωνα με συγκεκριμένα 

κριτήρια εμπορικής νομοθεσίας ΗΠΑ (“The 1988 Act” και “The 2015 Act”, βλ.1). 

 

Στην FX Report Νοεμβρίου 2022, το Υπουργείο Οικονομικών διερεύνησε στοιχεία 20 

σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ για το διάστημα Ιουνίου 2021 - Ιουνίου 2022, με τους 

οποίους εταίρους πραγματοποιήθηκε περίπου το 80% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών 

των ΗΠΑ κατά το ίδιο διάστημα, διαπιστώνοντας ότι: 

 

α) η Ελβετία πληροί και τα τρία κριτήρια της νομοθεσίας αναφοράς (βάσει του του “The 2015 

Act”: παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, σημαντικό πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών και σημαντικό πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου με τις ΗΠΑ), κατά την υπό εξέταση 

περίοδο. Το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ θα εμβαθύνει τη διμερή συνεργασία με την Ελβετία, 

προς αντιμετώπιση των αιτίων των υφιστάμενων ζητημάτων. 

 

β) όπως και στην προηγούμενη Έκθεση FX (6/2022), δεν στοιχειοθετείται χειραγώγηση 

ισοτιμίας από κανέναν σημαντικό εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ (βάσει του “The 2015 Act” και “The 

1988 Act”: χειραγώγηση ισοτιμίας, παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, εξωτερικές 

ανισορροπίες) κατά την περίοδο αναφοράς. 

 

Πέραν των ειδικότερων ανωτέρω συμπερασμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών 

συμπεριλαμβάνει σε ειδικό Κατάλογο Παρακολούθησης πρακτικών αγοράς συναλλάγματος 

(Monitoring List) τις επτά χώρες: Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Γερμανία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, 

                                                 
1 The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (the “1988 Act”) και The Trade Facilitation and 

Trade Enforcement Act of 2015 (the “2015 Act”). 

 



Ταϊβάν, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στον ίδιο Κατάλογο και στην προηγούμενη Έκθεση FX 

(6/2022), μαζί με τις Ιταλία, Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Μεξικό που πλέον αφαιρέθηκαν. 

 

Στην έκθεση καταγράφεται εκ νέου η αναγκαιότητα για περισσότερη διαφάνεια από πλευράς 

Κίνας, καθώς δεν δημοσιεύει βασικά στοιχεία του κρατικού μηχανισμού παρεμβάσεων στην 

αγορά συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το μέγεθος της κ/ οικονομίας, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη διαφάνειας, καθιστά απαραίτητη την διαχρονικά προσεκτική παρακολούθηση των 

σχετικών δεδομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. FX Report Νοεμβρίου 2022,  

https://home.treasury.gov/system/files/206/November_2022_FXR_FINAL.pdf.   
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