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Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών “FX Report”, περί μακροοικονομικών και 

συναλλαγματικών πολιτικών των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων των 

ΗΠΑ. 

 

Υπουργείο Οικονομικών (Department of Treasury) δημοσίευσε, 16/12, εξαμηνιαία 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. Σημειώνεται, ειδικότερα, σε εν λόγω έκθεση 

εξετάζονται πρακτικές νομισματικής πολιτικής, συναλλαγματικής ισοτιμίας, συναλλαγματικών 

αποθεμάτων, διακίνησης κεφαλαίων, καθώς και ανισορροπίες διμερούς εμπορίου έναντι ΗΠΑ 

και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

 

Στην FX Report Δεκεμβρίου 2020 το Υπουργείο Οικονομικών διερεύνησε στοιχεία για 20 

σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με οποίους ο όγκος διμερούς εμπορίου 

υπερβαίνει τα $ 40 δισ. ετησίως, σύμφωνα με σχετικά κριτήρια της εμπορικής νομοθεσίας (“The 

1988 Act” και “The 2015 Act”, βλ.1). Εν προκειμένω, κατά την υπό εξέταση περίοδο 6/2019 - 

6/2020, σύμφωνα με την FX Report οι χώρες Βιετνάμ, Ελβετία, Ινδία και Σιγκαπούρη 

πραγματοποίησαν επανειλημμένες ασύμμετρες παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, 

εμπίπτοντας στα κριτήρια της προαναφερθείσης εμπορικής νομοθεσίας, προκειμένου να 

συγκρατήσουν τάσεις ανατίμησης των νομισμάτων τους, ενώ, ιδίως Βιετνάμ και Ελβετία 

κάλυψαν επιπλέον κριτήρια χειραγώγησης συναλλαγματικής ισοτιμίας ("currency 

manipulators"), λόγω αθέμιτων νομισματικών πρακτικών ή υπερβολικών εξωτερικών 

ανισορροπιών, με δυνητική ζημία της α/ οικονομίας ή εργαζομένων και επιχειρήσεων ΗΠΑ. 

 

Πέραν ειδικότερων ανωτέρω συμπερασμάτων, Υπουργείο Οικονομικών εξακολουθεί να 

συμπεριλαμβάνει σε επικαιροποιημένο ειδικό Κατάλογο Παρακολούθησης / Monitoring List τις 

χώρες Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Γερμανία (πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών 6,8% 

του ΑΕΠ, τάξης $ 253 δισ. και μεγαλύτερο παγκοσμίως, με πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου 

έναντι ΗΠΑ $ 62 δισ.), Ιταλία (πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών 3,0% του ΑΕΠ και 

πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου έναντι ΗΠΑ $ 30 δισ.), Σιγκαπούρη, Μαλαισία, προσθέτοντας 

και Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Ινδία, ενώ Ιρλανδία αφαιρέθηκε από κατάλογο. 

 

                                                 
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”). 

 



Ειδικότερα ως προς Κίνα (πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου έναντι ΗΠΑ $ 310 δισ., υψηλότερο 

όλων έναντι ΗΠΑ με μεγάλη διαφορά, και πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών 1,1% 

του ΑΕΠ), υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη έκθεση FX, και κατόπιν βελτίωσης της ισοτιμίας 

RMB/$, θεωρήθηκε ότι πλέον η Κίνα δεν χειραγωγεί τη συναλλαγματική της ισοτιμία, ενώ, 

ωστόσο, παραμένει υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση. Υπενθυμίζεται ότι με τη σύναψη της 

διμερούς εμπορικής συμφωνίας Phase One ΗΠΑ-Κίνας (15.1.2020), Κίνα δεσμεύθηκε για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και εμπορική της πολιτική, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων νομισματικής πολιτικής και συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

ωστόσο εξακολουθεί να παρέχει περιορισμένη διαφάνεια ως προς βασικά χαρακτηριστικά του 

μηχανισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας, της σχέσης μεταξύ κεντρικής τράπεζας (PBC) και 

εμπορικών τραπεζών για διαχείριση συναλλάγματος, και της δραστηριότητας της PBC στην 

υπεράκτια αγορά RMB. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. σχετική ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών και FX Report  

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1212. 
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