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Έκθεση εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ έτους 2022. 
 
Ανακοινώθηκε 3/2022 από το Γραφείο Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), η εν θέματι 

Έκθεση “2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report of The President of The United 

States on The Trade Agreements Program", η οποία υποβάλλεται ετησίως από το Γραφείο 

USTR στο Κογκρέσο (βλ. σχετ. για έκθεση 2021), βάσει της κείμενης εμπορικής νομοθεσίας 

(Section 163, Trade Act of 1974). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση USTR, στην εν θέματι έκθεση καταγράφονται οι βασικές 

παράμετροι της εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ κατά το έτος 2021 (πρώτου έτους διακυβέρνησης 

της Διοίκησης Biden, από ανάληψης 1/2021), και αναφέρονται οι σημαντικότερες επιτυχίες της 

πολιτικής και οι τρέχουσες επιδιώξεις για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των Α/ 

εργαζομένων/πολιτών. Ειδικότερα, προτεραιότητες κατά το προηγούμενο έτος ήταν: α) 

πρωτίστως, η ενίσχυση των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, β) η επίτευξη νέων 

συμφωνιών με χώρες - εμπορικούς εταίρους ΗΠΑ, αλλά και η ανανέωση των υφιστάμενων 

διμερών/πολυμερών εμπορικών σχέσεων και η δημιουργία συμμαχιών, σε βάση κοινών αξιών 

και προτεραιοτήτων, και γ) η δημιουργία, από κοινού με το Κογκρέσο, και παράγοντες της 

αγοράς, μιας εγχώριας περιεκτικής πολιτικής που διασφαλίζει τη διάχυση των ωφελειών του 

διεθνούς εμπορίου σε όλους. Ως επιτυχίες-ορόσημα που επετεύχθησαν αναφέρονται: α) η 

προαγωγή βιώσιμων πρακτικών για το περιβάλλον μέσω της εμπορικής πολιτικής, β) η 

επιβολή των προνοιών που περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες, γ) η 

ενίσχυση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, δ) η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID-19, και, ειδικώς, ε) η προσαρμογή της διμερούς εμπορικής σχέσης με την 

Κίνα, για διαμόρφωση καλύτερων όρων διεθνούς ανταγωνισμού και προάσπιση των 

συμφερόντων των α/ επιχειρήσεων και Α/ εργαζομένων. 

Κατά το 2022 αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων 

εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ, καθώς η α/ οικονομία ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας 

και ενισχύεται το πλέγμα αναπτυξιακών πολιτικών “Build Back Better”, εθνικής ανάταξης, με 

έμφαση στην ανάπτυξη των διεθνών συνεργειών ΗΠΑ και στον συντονισμό με τους εμπορικούς 

εταίρους, όπως, ιδιαιτέρως, στο Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-Ειρηνικού (Indo-Pacific Economic 

Framework. 

Στην εν θέματι Έκθεση περιλαμβάνονται, με αναφορά σε ζητήματα έτους 2021 (αλλά και 2022 

περιορισμένα), δύο κύριες ενότητες: 1) “The President’s 2022 Trade Policy Agenda”, περί 

θεματολογίας και προτεραιοτήτων εμπορικής πολιτικής, και 2) “The 2021 Annual Report Of The 

President On The Trade Agreements Program”, για ειδικότερα ζητήματα: α) εμπορικές 

συμφωνίες και διαπραγματεύσεις, β) επιβολή εμπορικής νομοθεσίας, και σε πλαίσιο 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), γ) δράσεις/πολιτικές έναντι εμπορικών εταίρων σε 

ευρύ φάσμα θεματολογίας διεθνούς εμπορίου (δικαιώματα εργαζομένων, ΜΜΕπιχ., εμπόριο 

αγροτικών προϊόντων, ψηφιακό εμπόριο, προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

μεταποίηση/εφοδιαστικές αλυσίδες, περιβαλλοντική προστασία μέσω εμπορικών πρακτικών, 

διεθνής αγορά εργασίας και εμπορικές σχέσεις, ανάπτυξη δυναμικού διεθνών δομών εμπορίου, 



ΟΟΣΑ), δ) θεματολογία ΠΟΕ (ξεχωριστή ενότητα), και ε) θεσμικά ζητήματα διυπουργικού 

συντονισμού κατά την υλοποίηση της α/ εμπορικής πολιτικής. 

 

Ειδικότερα, στην πρώτη παραπάνω ενότητα, περί προτεραιοτήτων της Διοίκησης Biden (και 

για το 2022), αναφέρονται στοιχεία σχεδιασμού εμπορικής πολιτικής για επίτευξη των 

παρακάτω επί μέρους στόχων. 

 

Α. Εργατοκεντρική εμπορική πολιτική (“worker-centered trade policy”). 

 

1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

- Στο πλαίσιο της νέας εργατοκεντρικής εμπορικής πολιτικής τονίζεται η δέσμευση στην 

αξιοποίηση των εμπορικών συμφωνιών/εργαλείων/σχέσεων για ενίσχυση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

- Διμερώς, όπως μέσω της Συμφωνίας USMCA και του προβλεπόμενου σε αυτή μηχανισμού 

RRM / Rapid Response Mechanism. 

- Πολυμερώς, μέσω σειράς διεθνών πρωτοβουλιών όπως η πρόταση σε πλαίσιο ΠΟΕ για 

την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας σε αλιευτικά σκάφη, η συνεργασία σε 

πλαίσιο G7 για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας σε εφοδιαστικές 

αλυσίδες, αλλά και μέσω συνεργειών σε πλαίσιο χωρών ΟΟΣΑ, ASEAN, APEC, ΕΕ (/TTC). 

 

2. Απεξάρτηση από τη χρήση άνθρακα και προαγωγή βιώσιμων περιβαλλοντικών πρακτικών. 

- Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση βιώσιμων περιβαλλοντικών 

πρακτικών είναι κορυφαίες προτεραιότητες. Πλέον, το εμπόριο, αντί να επιδρά δυσμενώς 

στις σχετικές προκλήσεις, μπορεί, μέσω κατάλληλης πολιτικής, να συμβάλλει θετικά στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στηρίζοντας τις ειδικότερες πολιτικές 

περιβαλλοντικής προστασίας. 

- Επιδιώκονται, επομένως, νέου τύπου συμφωνίες και προσεγγίσεις για επίτευξη των 
κλιματικών στόχων και προστασία του περιβάλλοντος, όπως η τομεακή ρύθμιση για το 
εμπόριο χάλυβα και αλουμινίου με την ΕΕ (χρήσης “καθαρής” παραγωγής για μείωση 
εκπομπών άνθρακα). 

- Σε πλαίσιο περιφερειακών/πολυμερών συνεργασιών (ΠΟΕ, ΟΟΣΑ, APEC, ΕΕ, Οικονομικό 
Πλαίσιο Ινδο-Ειρηνικού) προωθούνται περιβαλλοντικά πρότυπα και κλιματικοί στόχοι, 
μέσω αξιοποίησης πόρων, τεχνολογιών και επενδύσεων, για αύξηση των υποδομών 
καθαρής ενέργειας και του εμπορίου κλιματικά φιλικών προϊόντων/υπηρεσιών και 
τεχνολογιών. 

 

3. Στήριξη του γεωργικού τομέα ΗΠΑ. 

- Εξέχουσας σημασίας, ο σχεδιασμός κατάλληλης εμπορικής πολιτικής, για την ευημερία των 
αγροτών και μεταποιητών/παραγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων (που βρίσκονται στη 
βάση της εργατοκεντρικής προσέγγισης), με έμφαση σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης 
αλλά και διεκδίκησης, διεθνώς, ισότιμων όρων εμπορικού ανταγωνισμού. 

- Αξιοποίηση των υφιστάμενων Συμφωνιών TIFA (Trade and Investment Framework 
Agreements) και FTA (Free Trade Agreements) για ενίσχυση των γεωργικών εξαγωγών. 



- Οι ΗΠΑ αξιοποίησαν επιτυχώς τέτοιες συμφωνίες σε σειρά περιπτώσεων κατά το 2021, 
όπως έναντι των χωρών: Ηνωμένο Βασίλειο (ειδικώς για συμφωνία ποσοστώσεων 
προϊόντων, εν συνεχεία του Brexit), Ινδία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Κολομβία και Καναδά (για 
διευθέτηση διμερούς διαφωνίας, στο πλαίσιο της USMCA, επί ποσοστώσεων α/ 
γαλακτοκομικών προϊόντων στην καναδική αγορά). 
 

 

4. Διασφάλιση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

- Για στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εργατοκεντρικής πολιτικής, είναι 
κρίσιμη η σημασία των εφοδιαστικών αλυσίδων στο διεθνές εμπορικό σύστημα, ενώ οι 
διαταραχές λειτουργίας τους παγκοσμίως, λόγω της πανδημίας COVID-19, ανέδειξαν το 
ζήτημα της ευαλωτότητάς τους σε εξωτερικούς παράγοντες. 

- Για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων ο Πρόεδρος Biden εξέδωσε 
την Εκτελεστική Απόφαση “America Supply Chains” (2/2021), βάσει οποίας 
πραγματοποιήθηκε 3μηνη σχετική έρευνα για σχεδιασμό ολοκληρωμένης κυβερνητικής 
προσέγγισης σε τέσσερεις κατηγορίες προϊόντων υψηλής προτεραιότητας: ημιαγωγούς 
(βλ. έγγραφό μας ΑΠ: 194 - 26.1.2022), μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, κρίσιμα ορυκτά 
/ πρώτες ύλες και φαρμακευτικά / συστατικά φαρμακευτικών. Ως αποτέλεσμα, ιδρύθηκε η 
Διυπουργική Ο.Ε. “Supply Chain Trade Task Force” (αρμοδιότητας Γραφείου USTR) για 
εντοπισμό σχετικών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ξένων χωρών και ευκαιριών 
αξιοποίησης των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών συμφωνιών ΗΠΑ για ενίσχυση 
των εφοδιαστικών αλυσίδων, συλλογικά και με τους διεθνείς εταίρους. 

- Συνεχίζονται κατά το 2022 οι προσπάθειες ενίσχυσης των εφοδιαστικών αλυσίδων, για 
προάσπιση της εθνικής/οικονομικής ασφάλειας, ευρωστίας των ΜΜΕπιχ. και των Α/ 
εργαζομένων, σε βάση προδιαγραφών περιβαλλοντικής προστασίας και συνεργασίας με 
τους διεθνείς εταίρους. 

 

5. Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Στο πλαίσιο της εργατοκεντρικής προσέγγισης (βάση της ανάπτυξης), το Γραφείο USTR, σε 

συντονισμό με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες ΗΠΑ, υλοποιεί την εμπορική νομοθεσία για 

αντιμετώπιση της πανδημίας και των σχετικών επιπτώσεων, εγχώρια και παγκοσμίως 

(δωρεές εμβολίων μέσω COVAX, επενδύσεις στην παραγωγή εμβολίων και σε υποδομές 

διανομής, αντιμετώπιση εμποδίων στη διανομή εμβολίων/υγειονομικών προϊόντων, 

παραίτηση/waiver από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εμβολίων σε πλαίσιο ΠΟΕ). 

 

Β. Αναδιάταξη της εμπορικής σχέσης ΗΠΑ-Κίνας. 

Οι διμερείς σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, περίπλοκες και 

ανταγωνιστικές, επηρεάζουν το διεθνές οικονομικό/εμπορικό σύστημα, ενώ η Κίνα, κρατικά 

ελεγχόμενη οικονομία, εφαρμόζει σειρά αθέμιτων βιομηχανικών και εμπορικών πρακτικών 

προκαλώντας πλειάδα στρεβλώσεων στην παγκόσμια αγορά και στις εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Οι ΗΠΑ υφίστανται σοβαρή ζημία σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής, επενδύσεων ακόμα και 

εγχώριας κατανάλωσης, ενώ τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κίνας οφείλονται στις συνθήκες 

φθηνής αγοράς εργασίας της, έλλειψης περιβαλλοντικών προνοιών, και αθέμιτου διεθνούς 

ανταγωνισμού λόγω των κ/ επιδοτήσεων. 

Η προσέγγιση της Διοίκησης ΗΠΑ στα εν λόγω ζητήματα, για αποτελεσματική αντιμετώπισή 

τους, είναι ολιστική, δραστική και μακροπρόθεσμη: α) Στο εσωτερικό, βάσει των επενδύσεων 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής Build Back Better, για ενίσχυση της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, αλλά και των πολιτικών ενίσχυσης των εγχώριων/διεθνών 



εφοδιαστικών αλυσίδων (με ειδικά μέτρα αντιμετώπισης της καταναγκαστικής εργασίας στις 

περιοχές Xinjiang και Uyghur). Χρησιμοποιούνται όλα τα δυνατά εργαλεία εμπορικής πολιτικής, 

υφιστάμενα και νέα, κατά τρόπο που δε θα υπονομεύσει την α/οικονομία. β) Διεθνώς, βάσει 

της συνεργασίας με τους εμπορικούς εταίρους, στο πλαίσιο του κοινού συστήματος αξιών 

ελεύθερης αγοράς. 

Γ. Συνεργασία με εμπορικούς εταίρους και πολυμερείς οργανισμούς. 

Κοινοί στόχοι με τους εμπορικούς εταίρους ΗΠΑ είναι η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η μείωση 

της εισοδηματικής ανισότητας, και η ενίσχυση των κινήτρων για δράσεις περιβαλλοντικής 

προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Για επίτευξη των στόχων αυτών οι ΗΠΑ 

εφαρμόζουν κατάλληλη εμπορική πολιτική και ενισχύουν τις συνέργειες με τους εμπορικούς 

εταίρους, καθώς και τη δέσμευσή τους στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών, συμβάλλοντας 

στην αναγκαία μεταρρύθμιση του παγκόσμιου οικονομικού/εμπορικού συστήματος. Σε πλαίσιο 

πολυμερούς συνεργασίας έχουν υιοθετηθεί οι ακόλουθες προσεγγίσεις: 

- Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-Ειρηνικού: Στόχος, μέσω του Indo-Pacific Economic Framework 
(σ.σ. υπό διαμόρφωση από 10/2021, με αναμενόμενη ανακοίνωση λεπτομερειών του 
προγράμματος τον Απρίλιο/Μάϊο 2022), είναι η σύσφιξη της οικονομικής συνεργασίας στη 
δυναμική αυτή περιοχή, υψηλής στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ (για λόγους εθνικής 
ασφάλειας, διεθνούς ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης), όπου δρουν σημαντικοί 
εμπορικοί εταίροι (με υφιστάμενες διμερείς εμπορικές Συμφωνίες FTA). Η πολυμερής 
οικονομική συνεργασία θα καλύψει μεγάλο εύρος θεματολογίας όπως: δίκαιο και βιώσιμο 
εμπόριο, εργατικά δικαιώματα, ψηφιακή μετάβαση, ανθεκτικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων, 
υποδομές, μετάβαση στη χρήση καθαρών μορφών ενέργειας, φορολόγηση, καταπολέμηση 
της διαφθοράς, πολιτική ανταγωνισμού και διευκόλυνση του εμπορίου. 

- Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ): Σε αναγνώριση της ανάγκης μεταρρύθμισης των 
λειτουργιών του Οργανισμού, για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του διεθνούς 
οικονομικού συστήματος, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συμβάλουν στην πολυμερή συνεργασία 
για τις σχετικές μεταρρυθμίσεις (για αποτελεσματικότητα των διαπραγματευτικών 
μηχανισμών και διαφάνεια, συμμόρφωση των μελών και τήρηση δεσμεύσεων, αντιμετώπιση 
των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των στρεβλώσεων της αγοράς), βάσει των 
προτεραιοτήτων της εργατοκεντρικής προσέγγισης, για την προστασία του περιβάλλοντος 
και των εργατικών δικαιωμάτων, και την αύξηση της παγκόσμιας ευημερίας. Αναμένεται 
επιτυχής έκβαση στην επικείμενη, στις 13.6.2022, επόμενη Διυπουργική ΠΟΕ (MC12) στη 
Γενεύη. 

- Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): Βεβαίως, εξίσου σημαντικό 
για τις ΗΠΑ πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας, σε βάση διεθνούς αναγνώρισης της σημασίας 
του δίκαιου εμπορίου και της προώθησης της α/ εργατοκεντρικής προσέγγισης. Σε 
προάσπιση των α/ οικονομικών συμφερόντων, η Διοίκηση ΗΠΑ εστίασε στα ζητήματα της 
διαπραγμάτευσης της διεθνούς συμφωνίας επιβολής ελάχιστου φόρου πολυεθνικών 
επιχειρήσεων και της αντιμετώπισης των επιβαρυντικών, για τις πολυεθνικές των ΗΠΑ, 
φόρων ψηφιακών υπηρεσιών (DST). Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικές επιτυχίες για τις ΗΠΑ 
ήταν κατά το 2021: α) η Συμφωνία (G20) για τη λήξη του επιζήμιου παγκόσμιου 
ανταγωνισμού μειώσεων της φορολογίας πολυεθνικών επιχειρήσεων (race to the bottom), 
και β) η ιστορική συμφωνία με σειρά κρατών-μελών (Ινδία, Τουρκία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία και ΗΒ) για αναστολή των φόρων DST σε α/εταιρείες, έως την εφαρμογή του Πυλώνα 
1 του σχετικού πλαισίου ΟΟΣΑ (G20 Inclusive Framework.  

- Διμερείς Πρωτοβουλίες: Τονίζεται η χρήση της εμπορικής πολιτικής για 
επιδιόρθωση/ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες - οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, και 
στήριξη της εργατοκεντρικής προσέγγισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρονται ειδικότερες 
πτυχές διεθνούς συνεργασίας με σειρά εταίρων, όπως, μεταξύ άλλων, με ΕΕ, Ινδία 
(επανεκκίνηση διμερούς πλαισίου TPF / Trade Policy Forum), Ιαπωνία (εκκίνηση του 
διμερούς πλαισίου JPT / Japan Partnership on Trade), AfCFTA / African Continental Free 
Trade Area (υποστήριξη δημιουργίας της ζώνης ελεύθερου εμπορίου αφρικανικών χωρών), 



ιδίως με  Κένυα, HB (διαχρονικά στενή διμερής συνεργασία), Νότια Κορέα (διαχρονικά σε 
πλαίσιο Συμφωνίας KORUS), Ταϊβάν (διαχρονικά σε πλαίσιο Συμβουλίου TIFA Council), και 
Σιγκαπούρη (διαχρονικά σε πλαίσιο Συμφωνίας FTA). 
Ως προς την ΕΕ, και σχέσεων με κ-μ κρίσιμης σημασίας για τις ΗΠΑ, αναφέρεται η εστίαση 

στη διμερή θετική ατζέντα (στενή συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος), αλλά και 

παράλληλης επίλυσης των υφιστάμενων συγκρούσεων, στο μέτρο του δυνατού, όπως κατά 

το 2021 με τις Συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ: α) 5ετούς αναστολής των δασμών “Airbus” και δέσμευσης 

για επίλυση της σχετικής 17ετούς εμπορικής διαμάχης ΕΕ-ΗΠΑ, ως προς τις επιδοτήσεις στη 

βιομηχανία μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών, β) άρσης από 1.1.2022 των α/ δασμών χάλυβα 

και αλουμινίου (Section 232 tariffs), σε πλαίσιο διμερούς συνεργασίας για υιοθέτηση κανόνων 

καθαρής παραγωγής και διεθνούς εμπορίου προϊόντων χάλυβα/αλουμινίου, καθώς και για 

αντιμετώπιση της πλεονάζουσας προσφοράς από ασιατικές χώρες/Κίνα, και γ) ίδρυσης του 

διμερούς Συμβουλίου TTC / Trade and Technology Council, στενής οικονομικής, εμπορικής 

και τεχνολογικής συνεργασίας σε σειρά ζητημάτων παγκόσμιας σημασίας και εμβέλειας. 

 

Δ. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην εμπορική πολιτική μέσω της επιβολής της. 

Κατά τη Διοίκηση Biden είναι απαραίτητη η απαρέγκλιτη επιβολή των διεθνών εμπορικών 

συμφωνιών, για ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ και εφαρμογή της α/ 

εργατοκεντρικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιήθηκαν κατά το 2021 όλα τα διαθέσιμα 

εργαλεία εμπορικής πολιτικής, για αντιμετώπιση διεθνών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και 

προάσπιση των συμφερόντων των α/ επιχειρήσεων και Α/ εργαζόμενων. 

Εν προκειμένω, παραδείγματα επιβολής της α/ εμπορικής νομοθεσίας κατά το 2021 ήταν η 

εφαρμογή της Συμφωνίας USMCA έναντι Καναδά και Μεξικού (όπως παραπάνω σε σημείο Α1 

για RRM), η καταδικαστική απόφαση  της  επιτροπής USITC (US International Trade 

Commission) κατά συγκεκριμένης ξένης εταιρείας για παραβίαση εμπορικού απορρήτου 

(σχετικά με μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων), η δημοσίευση από το Γραφείο USTR του 

καταλόγου “Notorious Markets List 2021” για τις σημαντικότερες διεθνείς πειρατικές αγορές, η 

αφαίρεση της Αιθιοπίας, της Γουινέας και του Μάλι από το πρόγραμμα προτιμησιακής 

εμπορικής πολιτικής AGOA (African Growth and Opportunity Act) λόγω μη συμμόρφωσής τους 

με σχετικές υποχρεώσεις, και οι ειδικές διαπραγματεύσεις με το, υπό σχετική παρακολούθηση, 

Βιετνάμ λόγω εφαρμογής αθέμιτης νομισματικής πολιτικής που ζημιώνει την α/ οικονομία. 

Σε συνεργασία με το Κογκρέσο, η Διοίκηση Biden εξακολουθεί, και κατά το 2022, να εξετάζει 

και να αναθεωρεί τα υφιστάμενα εργαλεία εμπορικής πολιτικής προκειμένου να ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητά τους, ή, αναλόγως των περιστάσεων, να δημιουργήσει νέα, 

καταλληλότερα (λαμβανομένου υπόψη ότι αυτά διαμορφώθηκαν στο παρελθόν και δεν 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες αντιμετώπισης των προκλήσεων της παγκόσμιας 

οικονομίας). 

Ε. Προώθηση δίκαιης, περιεκτικής και αποτελεσματικής εμπορικής πολιτικής, με 

μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η Διοίκηση Biden έχει δεσμευθεί για την εφαρμογή εμπορικής πολιτικής που εξυπηρετεί τις 

σύγχρονες ανάγκες επίτευξης ισόρροπης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με τη 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς μειονοτήτων, 

λόγω φύλου, φυλετικών διακρίσεων κλπ.). Γι’ αυτόν τον λόγο, στην εμπορική πολιτική ΗΠΑ 

ενσωματώνονται σχετικά στοιχεία από σειρά προεδρικών Εκτελεστικών Αποφάσεων (EOs), 

ενώ το Γραφείο USTR υιοθετεί σειρά σχετικών πρωτοβουλιών προς ενίσχυση των επί μέρους 

αυτών πολιτικών, όπως κατόπιν ερευνών της Επιτροπής USITC / US International Trade 

Commission σχετικά με την κατανομή των ωφελειών του εμπορίου στις διάφορες κοινωνικές 

ομάδες του πληθυσμού. 



Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη 

διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της χώρας, κατά το 2022 η Διοίκηση Biden συνεχίζει τη 

στενή της συνεργασία με το Κογκρέσο, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου του στη διαμόρφωση των 

προτεραιοτήτων εμπορικής πολιτικής, ενώ το Γραφείο USTR προσλαμβάνει σχετικές απόψεις 

πολιτικής από ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την επικράτεια, όπως μέσω 28 συμβουλευτικών 

επιτροπών για φάσμα σχετικής θεματολογίας (προσλαμβάνουσες για θέματα π.χ. εργατικά, 

περιβαλλοντικά, κλάδων/βιομηχανιών κλπ.). 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.  

 

2022 Trade Policy Agenda & 2021 Annual Report: 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/march/ustr-releases-

2022-presidents-trade-policy-agenda-and-2021-annual-report 

 

Fact Sheet: USTR Releases 2022 President’s Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report: 

https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20Trade%20Policy%20Agenda-

Annual%20Report%20Fact%20Sheet.pdf. 
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