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Εμπορική πολιτική ΗΠΑ σε γεωγραφικές ζώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

 

Παρατίθενται, ακολούθως, τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εμπορική πολιτική της 

Administration σε  γεωγραφικές ζώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

 

Α. Ινδία: Διυπουργική Συνάντηση του Forum Εμπορικής Πολιτικής (TPF) Ινδίας-ΗΠΑ. 

 

Πραγματοποιήθηκε, 11/1, η 13η Διυπουργική Συνάντηση του Forum Εμπορικής Πολιτικής 

Ινδίας-ΗΠΑ (TPF/ Trade Policy Forum) στη Ουάσινγκτων, με συμμετοχή της Εμπορικής 

Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), κας K. Tai, και του Ι/Υπουργού Εμπορίου, κ. P. Goyal. Στο 

πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης, οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι αξιολόγησαν την 

επιτευχθείσα πρόοδο από την επαναδραστηριοποίηση των ομάδων εργασίας του TPF το 

Νοέμβριο 2021, καθορίζοντας, κατόπιν, νέες προτεραιότητες για το τρέχον έτος. 

 

Σε δηλώσεις της, η USTR Tai υπογράμμισε ότι το TPF αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

ενίσχυσης των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Ινδίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην από κοινού 

αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων ενώ, παράλληλα, παρέχει ένα 

πλαίσιο για εποικοδομητικό διάλογο σε θέματα εμπορικής πολιτικής. Σύμφωνα με την κα Tai, 

υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ινδίας. 

Συναφώς, ανακοινώθηκε η δημιουργία μιας νέας Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την 

ανθεκτικότητα του διεθνούς εμπορίου (TPF Working Group on Resilient Trade), η οποία θα 

λειτουργήσει ως κοινή πλατφόρμα συζήτησης για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η 

διευκόλυνση του εμπορίου, το περιβάλλον και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Tai’s Meeting with Indian Minister of 

Commerce and Industry Piyush Goyal”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2023/january/readout-ambassador-tais-meeting-indian-minister-

commerce-and-industry-piyush-goyal.  

 

Β. Νότια Αφρική: Συνάντηση της USTR Tai με τον Υπουργό Εμπορίου της Ν. Αφρικής στο 

Παγκόσμιο Οικονομικό Forum. 

 

Η USTR Tai συναντήθηκε (20/1) με τον  Υπουργό Εμπορίου της Ν. Αφρικής, κ. Ε. Patel  στο 

περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum στο Νταβός, επιβεβαιώνοντας ότι η εμπορική 

συνεργασία με τα κράτη της Αφρικής αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο εν λόγω 

συναντήσεως, έγινε αναφορά στους ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς των ΗΠΑ με τα κράτη της 

Αφρικής καθώς και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ-Αφρικής. 

  

Κα Tai και κ. Patel υπογράμμισαν από κοινού ότι θα επιδιώξουν την εμβάθυνση των 

οικονομικών σχέσεων ΗΠΑ-Αφρικής, ιδίως στο πλαίσιο της Συμφωνίας AGOA (African Growth 

and Opportunity Act), θέτοντας ως κοινό στόχο τη συμμετοχή και των μικρότερων α/ κρατών 
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στην πρωτοβουλία αυτή. Επίσης, συζητήθηκε η σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) με απώτερο σκοπό τη μεταρρύθμιση 

του Οργανισμού, ώστε να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και 

ευκαιρίες που αναδύονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Tai’s Meeting with South African 

Minister of Trade and Industry Ebrahim Patel”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2023/january/readout-ambassador-tais-meeting-south-african-minister-

trade-and-industry-ebrahim-patel.  

 

Γ. Αυστραλία: Συνάντηση της USTR Tai με τον Υφυπουργό Εμπορίου της Αυστραλίας, κ. T. 

Ayres στο Παγκόσμιο Οικονομικό Forum. 

 

Η Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR), κα Κ. Tai και ο Υφυπουργός Εμπορίου της 

Αυστραλίας, κ. Τ. Ayres, συναντήθηκαν, 19/1, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Forum στο Νταβός, όπου συζήτησαν τις προοπτικές διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του 

IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), τις κοινές προκλήσεις που προκύπτουν από 

πολιτικές και πρακτικές οικονομιών μη ανοικτής αγοράς, και την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης 

του ΠΟΕ.  

  

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Tai’s Meeting with Australia’s 

Assistant Minister for Trade Tim Ayres”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2023/january/readout-ambassador-tais-meeting-australias-assistant-

minister-trade-tim-ayres.  

 

Δ. Ελβετία: Συνάντηση της USTR κας Tai με τον Υπουργό Οικονομικών της Ελβετίας, κ. 

Parmelin στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum. 

 

Στο πλαίσιο ανωτέρω συναντήσεως, κκ. Tai και Parmelin υπογράμμισαν την κοινή δέσμευση 

τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, χαιρετίζοντας συναφώς την πρόσφατη 

υπογραφή της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης Βέλτιστων Πρακτικών Παραγωγής 

Φαρμακευτικών Προϊόντων ΗΠΑ-Ελβετίας, (U.S.-Switzerland Pharmaceutical Good 

Manufacturing Practice –GMP-- Mutual Recognition Agreement –MRA--), με την οποία θα 

διευκολυνθεί η περαιτέρω διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε η 

σημασία της διμερούς συνεργασίας για τη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού και τη 

μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, ενώ, τέλος, συζητήθηκε η πρωτοβουλία που ελήφθη στο πλαίσιο του 

ΠΟΕ για την κοινή παραγωγή και προμήθεια διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων για την 

καταπολέμηση του COVID-19. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Tai’s Meeting with Switzerland’s 

Swiss Federal Councillor, Guy Parmelin”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2023/january/readout-ambassador-tais-meeting-switzerlands-swiss-

federal-councillor-guy-parmelin.  

 

E. Ταϊβάν: Διαπραγματευτικός Γύρος της Πρωτοβουλίας για το Εμπόριο στον 21ο αιώνα των 

ΗΠΑ και Ταϊβάν 

 

Ο Βοηθός Εμπορικός Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (Assistant USTR), κ. Τ. McCartin επικεφαλής 
πολυμελούς αντιπροσωπείας Α/ αξιωματούχων (Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, 
Εμπορίου, Γεωργίας και Υπηρεσιών FDA και USAID) συμμετείχε στις εργασίες του εν θέματι 
Γύρου διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα μεταξύ 14-17/1, στην Ταϊπέι, υπό την αιγίδα του 
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Αμερικανικού Ινστιτούτου στην Ταϊβάν (AIT/ American Institute in Taiwan) και του Γραφείου για 
Οικονομικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις της Ταϊβάν στις ΗΠΑ (TECRO/ Taipei Economic and 
Cultural Representative Office in the United States).  
 
Κατά τη διάρκεια των τετραήμερων διεργασιών, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά 
με τις πολιτικές διευκόλυνσης του εμπορίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις βέλτιστες νομοθετικές πρακτικές. Σημειώνεται ότι, εν λόγω 
διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα σε εφαρμογή της κοινής δέσμευσης των δύο χωρών  για την 
ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών οικονομικών και εμπορικών δεσμών. Εκπρόσωποι του 
Κογκρέσου επισκέφτηκαν την Ταϊπέι κατά την διεξαγωγή του Διαπραγματευτικού Γύρου, 
προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των συζητήσεων.  
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of January Negotiating Round Under the U.S.-
Taiwan Initiative on 21st-Century Trade”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-
office/press-releases/2023/january/readout-january-negotiating-round-under-us-taiwan-
initiative-21st-century-trade-3.  
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