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Ανακοινώσεις Υπουργείου Εμπορίου και Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ για την
πρώτη υπουργική συνάντηση των χωρών του Οικονομικού Πλαισίου Ινδο-Ειρηνικού
(IPEF), 8-9.9.2022, Los Angeles.
Με τη λήξη των εργασιών εν θέματι υπουργικής συναντήσεως χωρών που συναπαρτίζουν
πρωτοβουλία IPEF, τόσο το α/ Υπουργείο Εμπορίου (DoC/ Department of Commerce) όσο και
το Γραφείο της Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR/ US Trade Representative), σε
ανακοινώσεις τους, εξήραν τα αποτελέσματα των διήμερων εργασιών χαρακτηρίζοντας τα ως
ένα αποφασιστικό βήμα για την προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των χωρών της περιοχής.
Σύμφωνα με την Υπουργό Εμπορίου Raimondo, η υπουργική συνάντηση υπήρξε επιτυχής και
παραγωγική, με γνώμονα τη συνεργασία για τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών, τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προώθηση της. Αντίστοιχα, η Εμπορική
Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Tai δήλωσε ότι επετεύχθη ουσιαστική πρόοδος για τη συνεργασία και
την από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή της
ότι τα οφέλη του IPEF για την περιφέρεια του Ινδο-Ειρηνικού θα είναι σημαντικότατα και ότι το
Πλαίσιο θα λειτουργήσει ως πρότυπο για λοιπές αντίστοιχες συμφωνίες παγκοσμίως.
Σκοπός του Πλαισίου είναι η προώθηση της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας, της συνοχής,
της οικονομικής ανάπτυξης, της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας για τις οικονομίες των
κρατών-μελών, καθώς και η διασφάλιση της συνεργασίας, της σταθερότητας, της ευημερίας,
της ανάπτυξης και της ειρήνης στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, τα κράτη της οποίας
αντιπροσωπεύουν άνω του 40% της παγκόσμιας οικονομίας και πλέον του 28% του
παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών.
Ως ιδιαίτερης σημασίας, αξιολογείται η κατάρτιση ενός βασικού πλαισίου αρχών, δίκην «οδικού
χάρτη» για τους τέσσερις πυλώνες συνεργασίας του Πλαισίου: εμπόριο, εφοδιαστικές
αλυσίδες, καθαρή οικονομία και δίκαιη οικονομία. Συγκεκριμένα, για κάθε πυλώνα
συνεργασίας, αναφέρονται οι ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:
Πυλώνας Ι - Εμπόριο
Προτεραιότητα αποτελεί η θέσπιση κανονισμών υψηλών προδιαγραφών σε τομείς που είναι
θεμελιώδεις για την ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, όπως η
εργασία, το περιβάλλον, η ψηφιακή οικονομία, η γεωργία, η διαφάνεια, οι βέλτιστες
κανονιστικές πρακτικές, ο ανταγωνισμός, η συνοχή, η διευκόλυνση του εμπορίου, η τεχνική
βοήθεια και η οικονομική ανάπτυξη. Σκοπός είναι η στήριξη των εργαζομένων, η διασφάλιση
του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια του
ψηφιακού εμπορίου, της ψηφιακής οικονομίας και των διασυνοριακών ροών ψηφιακών
δεδομένων, η επισιτιστική ασφάλεια, οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και η χρηστή
διακυβέρνηση.

Πυλώνας ΙΙ - Αλυσίδες Εφοδιασμού
Βασική επιδίωξη αποτελεί η πρόληψη και αντιμετώπιση σχετικά με τις διαταραχές της
λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων, ιδίως για κρίσιμους τομείς και βασικά προϊόντα,
παράλληλα με δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικών ευκαιριών. Ο Πυλώνας ΙΙ θα
εφαρμοστεί μέσω του εντοπισμού προβληματικών σημείων (“chock points”), της υλοποίησης
επενδύσεων φυσικών και ψηφιακών υποδομών, την αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων για τη
βελτίωση των μεταφορών, την εκπαίδευση και αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, τη
διάχυση των ωφελειών, και την προώθηση υψηλών προτύπων απασχόλησης, με σκοπό τις
δίκαιες, βιώσιμες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού.
Πυλώνας III - Καθαρή Οικονομία
Βασικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση των επενδυτικών ευκαιριών, η προώθηση της καινοτομίας,
η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών, η προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας
και τεχνολογιών δέσμευσης των εκπομπών άνθρακα, η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη
μετάβαση, με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των εργαζομένων και των τοπικών κοινοτήτων.
Πυλώνας IV - Δίκαιη Οικονομία
Προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού, μέσω της πρόληψης και
της καταπολέμησης της διαφθοράς, του περιορισμού της φοροδιαφυγής, της ενίσχυσης της
διαφάνειας, της αναγνώρισης της σημασίας της δικαιοσύνης, της συνοχής, του κράτους δικαίου
και της λογοδοσίας, για την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και της ευημερίας στην
περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.
Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία IPEF αποτελεί την πλέον ουσιαστική προσπάθεια
επαναπροσέγγισης, σε οικονομικό επίπεδο, των ΗΠΑ με τις χώρες της περιοχής ΑσίαςΕιρηνικού, έπειτα από την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την εμπορική συμφωνία
TTP το 2017, επί διακυβέρνησης Trump. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να ιδωθεί ως
προσπάθεια ανάσχεσης της κινεζικής επιρροής στην περιοχή, μέσω της συνεργασίας των
συμμετεχουσών χωρών σε τέσσερις βασικούς τομείς: την ψηφιακή οικονομία, τις αλυσίδες
τροφοδοσίας, την πράσινη ενέργεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο Οικονομικό
Πλαίσιο του Ινδο-Ειρηνικού συμμετέχουν -εκτός των ΗΠΑ- η Νότια Κορέα, η Ινδονησία, η
Μαλαισία, η Νέα Ζηλανδία, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη το Βιετνάμ καθώς και οι
Αυστραλία, Ινδία και Ιαπωνία. Τελευταίες τρεις συγκαταλέγονται μεταξύ της ομάδας G20 ενώ,
από κοινού με τις ΗΠΑ, συγκροτούν το σχήμα συνεργασίας Quad (Quadrilateral Security
Dialogue).
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