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Έκθεση εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ έτους 2021 
 
Ανακοινώθηκε 1.3.2021 από το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), η εν θέματι 
Έκθεση “2021 Trade Policy Agenda and 2020 Annual Report (of The President of The United 
States on The Trade Agreements Program)", οποία υποβάλλεται ετησίως από το Γραφείο 
USTR στο Κογκρέσο, βάσει της κείμενης εμπορικής νομοθεσίας (Section 163, Trade Act of 
1974). 
 
Στην ανακοίνωση USTR αναφέρεται ότι η εμπορική πολιτική ΗΠΑ, συγκροτείται καταλλήλως 
για ενίσχυση των προσπαθειών αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, με έμφαση 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και εστιάζει σε τέσσερις εθνικές προκλήσεις: α) 
αύξηση του παραγωγικού δυναμικού ΗΠΑ, ισχυρής βάσης βιομηχανικής παραγωγής και 
καινοτομίας, β) ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης με έργα υποδομής και έμφαση στην 
καθαρή ενέργεια, γ) ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου, και δ) ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής χωρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. Επίσης 
αναφέρεται ότι το διεθνές σύστημα εμπορικών κανόνων πρέπει να είναι ισότιμα δίκαιο, ενώ η 
α/ εμπορική πολιτική αποδίδει αξία στους Αμερικανούς πολίτες όχι μόνο ως καταναλωτές 
αλλά και ως εργαζόμενους, και συνεπώς σε διεθνές επίπεδο οι ΗΠΑ αποδίδουν 
προτεραιότητα στην καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά εργασίας, της 
διαφθοράς, αλλά και των διακρίσεων εναντίον γυναικών και μειονοτήτων. Τέλος, τονίζεται ότι 
τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς η Διοίκηση Biden θα επιδιώξει τη διεθνή συνεργασία και 
συμφωνία για υιοθέτηση κατάλληλων εμπορικών πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, στήριξης βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, 
διαμόρφωσης δίκαιων διεθνών κανόνων, καταπολέμησης του ρυθμιστικού αρμπιτράζ (σ.σ. 
πρακτικών παράκαμψης δυσμενών ρυθμίσεων), και ενίσχυσης της 
καινοτομίας/δημιουργικότητας. 
 
Στην εν θέματι Έκθεση συμπεριλαμβάνονται δύο κύριες ενότητες: 1) The President’s 2021 
Trade Policy Agenda, περί θεματολογίας και προτεραιοτήτων εμπορικής πολιτικής κατά το 
τρ.έ., και 2) The 2020 Annual Report Of The President On The Trade Agreements Program, 
με επί μέρους αναφορά σε: α) εμπορικές συμφωνίες και διαπραγματεύσεις, β) ζητήματα 
επιβολής εμπορικής νομοθεσίας, και σε πλαίσιο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), 
γ) δραστηριότητες έναντι εμπορικών εταίρων σε ευρύ φάσμα θεματολογίας διεθνούς 
εμπορίου (γεωργία, ψηφιακό εμπόριο, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
μεταποίηση/εφοδιαστικές αλυσίδες, ΜΜΕπιχ., περιβάλλον, αγορά εργασίας, ανάπτυξη 
δυναμικού, ΟΟΣΑ), δ) ζητήματα ΠΟΕ (ξεχωριστή ενότητα), και ε) θεσμικά ζητήματα 
διυπουργικού συντονισμού α/ εμπορικής πολιτικής. 
 
Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα περί προτεραιοτήτων επισημαίνονται στοιχεία σχεδιασμού 
εμπορικής πολιτικής για επίτευξη των παρακάτω επί μέρους στόχων. 
 
Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ανάκαμψη της οικονομίας. 
- Αύξηση της παραγωγής και διανομής εμβολίων για ταχύτερη κάλυψη του πληθυσμού. 



- Στήριξη μακροπρόθεσμων επενδύσεων για αύξηση της εγχώριας παραγωγής υγειονομικού 
υλικού και ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού για ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών 
κρίσεων. 

- Ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων για προμήθειες κρίσιμου υγειονομικού υλικού. 
- Στήριξη της ανάκαμψης μέσω ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών 

επιχειρήσεων, για αύξηση των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας σε ξένες 
αγορές. 

 
Έμφαση στη στήριξη των εργαζομένων. 
- Έμφαση στην πολιτική "Build Back Better": στήριξη των εργαζομένων για αύξηση 

εισοδημάτων και άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 
- Αναθεώρηση της προηγούμενης εμπορικής πολιτικής για έλεγχο των επιπτώσεων στους 

εργαζόμενους, των οποίων η σημασία είναι καθοριστική για την άσκηση εμπορικής 
πολιτικής, με έμφαση στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, επιβολή της εργατικής νομοθεσίας 
στις εμπορικές συμφωνίες και στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των εργαζομένων. 

- Ενίσχυση της συνεργασίας με τους εμπορικούς εταίρους για διασφάλιση διεθνών 
δεσμεύσεων καταπολέμησης αθέμιτων πρακτικών στα διεθνή εργατικά καθεστώτα, αύξηση 
της διαφάνειας και λογοδοσίας στη διάρθρωση/λειτουργία των διεθνών εφοδιαστικών 
αλυσίδων. 

 
Συνεργασία για παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
- Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες, τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, για 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παγκόσμια δράση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
- Στο πλαίσιο του διυπουργικού συντονισμού ενιαίας α/ πολιτικής, οι ΗΠΑ θα 

διαπραγματεύονται και υιοθετούν εμπορικές συμφωνίες που ενσωματώνουν σαφή 
περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

- Η Διοίκηση Biden υιοθετεί όραμα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
επίτευξης καθαρών μηδενικών ρύπων το αργότερο έως το 2050, ενισχύοντας την α/ 
καινοτομία και την παραγωγή καθαρών περιβαλλοντικών τεχνολογιών, παράλληλα 
ενισχύοντας ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων. 

 
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής χωρίς φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. 
- Στήριξη των συμφερόντων μαύρων, Λατίνων, Αμερικανών-Ασιατών & Νησιωτών (AAPI), 

γηγενών Αμερικανών και επιχειρήσεών τους. 
- Εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ θα αναλύονται διεξοδικά, προ συνομολόγησής τους, ως προς τις 

επιπτώσεις στις παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες. 
 
Αντιμετώπιση των αθέμιτων οικονομικών πρακτικών της Κίνας υπό ενιαία στρατηγική. 
- Αναγνωρίζοντας ότι οι αθέμιτες πρακτικές της Κίνας επιφέρουν αρνητικές συνέπειες για τους 

Αμερικανούς εργαζόμενους, απειλούν την τεχνολογική υπεροχή ΗΠΑ, αποδυναμώνουν την 
ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια, 
αναθεωρείται εφ' όλης της ύλης η εμπορική πολιτική ΗΠΑ, σε πλαίσιο ενιαίας στρατηγικής, 
χρησιμοποιώντας άπαντα διαθέσιμα εργαλεία για αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των 
αθέμιτων κινεζικών πρακτικών. 

- Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με τους εμπορικούς εταίρους έναντι της Κίνας για 
επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων και διασφάλιση της συμμόρφωσής της ως προς 
τις υφιστάμενες διεθνείς της δεσμεύσεις, για αντιμετώπιση της στρέβλωσης των όρων 
ανταγωνισμού στις ξένες αγορές (λόγω υπέρμετρης, πλεονάζουσας, κινεζικής παραγωγής), 
σε σειρά κλάδων όπως χάλυβα/αλουμινίου, οπτικών ινών, φωτοβολταϊκών κ.ά., λόγω 
παρεμβατισμού της Κινεζικής Κυβέρνησης. 

- Προτεραιότητα επίσης στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων πρακτικών καταπάτησης 
ανθρώπινων / εργατικών δικαιωμάτων από την Κινεζική Κυβέρνηση, ως προς τους Uyghurs 
και άλλες μειονότητες στην περιοχή Xinjiang και αλλού. 

 
 



Συνεργασία με συμμάχους και φίλιες χώρες. 
- Προτεραιότητα στην αποκατάσταση της παγκόσμιας ηγεσίας των ΗΠΑ και στην 

επιδιόρθωση των διεθνών συνεργασιών και συμμαχιών. 
- Συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους σε πλαίσιο ΠΟΕ για υλοποίηση των απαραίτητων 

μεταρρυθμίσεων σε κανόνες και διαδικασίες προς αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
διεθνούς εμπορικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της αυξανόμενης 
οικονομικής ανισότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και των εμποδίων στο εμπόριο για 
τις μικρές επιχειρήσεις. 

- Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για θέσπιση κανόνων ψηφιακής οικονομίας. 
 
Στήριξη των α/ αγροτικών επιχειρήσεων. 
- Στήριξη των αγροτικών επιχειρήσεων, οποίες επιβαρύνθηκαν τα τελευταία έτη λόγω 

αποσπασματικών εμπορικών συμφωνιών, χωρίς ενιαία στρατηγική, μέσω κατάλληλων 
πολιτικών που αποφέρουν οφέλη για όλους. 

- Προτεραιότητα στην αύξηση της πρόσβασης α/ αγροτικών προϊόντων στις ξένες αγορές, 
επιβάλλοντας τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες. 

 
Ενίσχυση της ισότιμης οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως. 
- Δεδομένου ότι πολιτικές που προωθούν την ισότιμη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη 

συμβάλλουν στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, ωφελώντας τις α/ επιχειρήσεις, θα 
αναθεωρηθούν πλήρως τα υφιστάμενα εμπορικά προγράμματα ΗΠΑ για αξιολόγηση της 
συμβολής τους στην ισότιμη οικονομική ανάπτυξη. 

- Σε ως άνω πλαίσιο, θα αξιολογηθεί ιδίως η συμβολή των προγραμμάτων στη μείωση των 
διεθνών μισθολογικών διαφορών, στήριξη της λειτουργίας εργατικών σωματείων, 
διαμόρφωση ασφαλών εργασιακών συνθηκών, αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας 
και των συνθηκών εργατικής εκμετάλλευσης, καθώς και στην οικονομική ενδυνάμωση 
γυναικών και μη καλώς αντιπροσωπευόμενων κοινοτήτων. 

- Στην ίδια αναθεώρηση θα ενσωματωθούν αρχές εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας. 
 
Επιβολή διεθνών κανόνων. 
- Σθεναρή επιβολή διεθνών εμπορικών κανόνων για τήρηση των δεσμεύσεων των εμπορικών 

εταίρων και αποκόμιση σχετικού οφέλους για α/ επιχειρήσεις. 
- Περιεκτική επιβολή των εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και 

περιβαλλοντικών διατάξεων. 
- Αντιμετώπιση των πρακτικών διατήρησης των μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 

χαμηλά επίπεδα σε άλλες χώρες, σε βάρος των Α/ εργαζομένων, για οποία ζητήματα, αν και 
σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως απαιτηθεί μονομερής δράση, οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν 
πρωτίστως τη συνεργασία με φίλιες χώρες και συμμάχους για επιβολή των διεθνών 
εμπορικών κανόνων. 

 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2021/march/biden-administration-releases-2021-presidents-trade-agenda-and-2020-
annual-report 
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