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Έκθεση εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ έτους 2023. 

 

Ανακοινώθηκε, 1.3.2023, από το Γραφείο της Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), η 

έκθεση εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ “2023 Trade Policy Agenda and 2022 Annual Report of The 

President of The United States on The Trade Agreements Program", η οποία υποβάλλεται από 

το Γραφείο USTR στο Κογκρέσο ετησίως (βλ. σχετ. για έτος 2022), βάσει της κείμενης 

εμπορικής νομοθεσίας (Section 163, Trade Act of 1974). Στην εν θέματι έκθεση καταγράφονται 

οι βασικές παράμετροι της εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ κατά την παρελθούσα πρώτη διετία 

(2021-2022) διακυβέρνησης της Διοίκησης Biden, και οι τρέχουσες επιδιώξεις πολιτικής για το 

2023. 

Τονίζεται ότι, σε πλαίσιο εργατοκεντρικής οικονομικής πολιτικής (worker-centered) για την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας από τη βάση (from the bottom up), και διαμόρφωσης νέων 

περιεκτικών (inclusive) προσεγγίσεων των οικονομικών/εμπορικών ζητημάτων σε συνεργασία 

με το Κογκρέσο και τους παράγοντες της βιομηχανίας, οι βασικές προτεραιότητες της 

εμπορικής πολιτικής κατά την παρελθούσα διετία είχαν ως ακολούθως: αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, ενίσχυση των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, 

ανάπτυξη της μεσαίας τάξης, διάχυση των ωφελειών του διεθνούς εμπορίου σε όλους χωρίς 

αποκλεισμούς, επίτευξη νέων εμπορικών συμφωνιών με χώρες-εταίρους ΗΠΑ, 

ανανέωση/αναβάθμιση των υφιστάμενων διμερών/πολυμερών εμπορικών συμφωνιών (και 

επιβολή των προνοιών των συμφωνιών αυτών), δημιουργία συμμαχιών με εμπορικούς 

εταίρους σε βάση κοινών αξιών και προτεραιοτήτων, ενίσχυση των παγκόσμιων εφοδιαστικών 

αλυσίδων, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ενίσχυση των βιώσιμων περιβαλλοντικών 

πρακτικών, διαμόρφωση καλύτερων όρων διεθνούς ανταγωνισμού για προάσπιση των 

συμφερόντων των α/ επιχειρήσεων και Α/ εργαζομένων, και προσαρμογή της διμερούς 

εμπορικής σχέσης με την Κίνα. 

Κατά το 2022, καθώς η α/ οικονομία ανέκαμπτε από τις επιπτώσεις της πανδημίας και 

ενισχύθηκε το πλέγμα αναπτυξιακών πολιτικών “Build Back Better” για ανάταξη της α/ 

οικονομίας, δόθηκε έμφαση ιδίως στην ανάπτυξη των διεθνών συνεργειών και στον συντονισμό 

με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ (όπως, ιδιαιτέρως, στο Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-

Ειρηνικού), ενώ κατά το 2023 θα δοθεί έμφαση τόσο στο διεθνές εμπορικό σύστημα όσο και 

στις διεθνείς συνεργασίες ΗΠΑ, για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών/πολυμερών εμπορικών 

σχέσεων (σε οποίο πλαίσιο θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, τον Μάϊο 2023 η Υπουργική Διάσκεψη  

Εμπορίου των χωρών APEC / Asia-Pacific Economic Cooperation). 

 

Στην κύρια ενότητα “The President’s 2023 Trade Policy Agenda”, περί προτεραιοτήτων 

εμπορικής πολιτικής, αναφέρονται ειδικότερα οι παρακάτω βασικές παράμετροι. 



 

Α. Εργατοκεντρική εμπορική πολιτική. 

1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Στο πλαίσιο της υιοθετηθείσης εργατοκεντρικής εμπορικής πολιτικής οι εργαζόμενοι βρίσκονται 

πάντα στο επίκεντρο, με δέσμευση διαρκείας της Διοίκησης Biden για αξιοποίηση των 

εμπορικών συμφωνιών/σχέσεων προς ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και 

διαμόρφωση ισότιμων όρων διεθνούς εμπορίου και ανταγωνισμού. Τόσο διμερώς (όπως π.χ. 

μέσω της Συμφωνίας USMCA με το Μεξικό και τον Καναδά για ενίσχυση των α/ επιχειρήσεων 

σε επίπεδο Βόρειας Αμερικής), όσο και β) πολυμερώς (μέσω σειράς διεθνών πρωτοβουλιών, 

π.χ. σε πλαίσιο ΠΟΕ, G7, ΟΟΣΑ, ASEAN, APEC, ΕΕ). 

 

2. Απεξάρτηση από τον άνθρακα και στήριξη βιώσιμων περιβαλλοντικών πρακτικών. 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση βιώσιμων περιβαλλοντικών 

πρακτικών είναι κορυφαίες διαχρονικές προτεραιότητες της Διοίκησης Biden. Καθώς το 

εμπόριο μπορεί, μέσω κατάλληλων πολιτικών, να συμβάλλει θετικά στην επίτευξη αυτών των 

στόχων, επιδιώκονται νέου τύπου εμπορικές συμφωνίες και προσεγγίσεις (όπως π.χ. η 

τομεακή ρύθμιση “Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminum” για το παγκόσμιο 

εμπόριο χάλυβα και αλουμινίου, σε συνεργασία με την ΕΕ). Ομοίως, προωθούνται 

περιβαλλοντικά πρότυπα και κλιματικοί στόχοι σε πλαίσιο περιφερειακών/πολυμερών 

συνεργασιών (USMCA με Καναδά-Μεξικό, ΠΟΕ, ΟΟΣΑ, APEC, ΕΕ, IPEF/Οικονομικό Πλαίσιο 

Ινδο-Ειρηνικού), 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. 

Η Διοίκηση Biden αναγνωρίζει ότι οι αγρότες και μεταποιητές / παραγωγοί αγροδιατροφικών 

προϊόντων βρίσκονται στη βάση της εργατοκεντρικής προσέγγισης, και επισημαίνεται, εν 

προκειμένω, ότι οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 248,2% την 

περίοδο 2000-2022, από $ 58 δισ. το 2000 σε $ 202 δισ. το 2022. Λόγω της εξέχουσας 

σημασίας του τομέα, από πλευράς α/ Διοίκησης καταβάλλονται διαχρονικές προσπάθειες 

στήριξής του, όπως και μέσω εμπορικής πολιτικής με έμφαση στη διεκδίκηση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού στις ξένες αγορές (μέσω της αξιοποίησης των Συμφωνιών TIFA και FTA για 

ενίσχυση των γεωργικών εξαγωγών). Η Διοίκηση Biden αξιοποίησε, κατά τη 2ετία 2021-2022, 

τέτοιες συμφωνίες σε σειρά περιπτώσεων (Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, 

Κολομβία, Καναδά, Μεξικό), και το 2023 έναντι της Ιαπωνίας, της ΕΕ (US-EU Tariff Rate Quota 

Agreement, 1/2023), και της Ινδίας. 

 

4. Διασφάλιση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων. 
 

Η παγκόσμια διαταραχή της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων, λόγω της πανδημίας 

COVID-19 και, ακολούθως, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέδειξε το ζήτημα 

της ευαλωτότητας των αλυσίδων αυτών σε εξωτερικούς παράγοντες, συνεπεία της 

λειτουργικής τους συγκέντρωσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Λόγω 

της κρισιμότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων στο διεθνές εμπορικό σύστημα ο Πρόεδρος 

Biden εξέδωσε την Εκτελεστική Απόφαση “America Supply Chains” (2/2021), βάσει της οποίας 



σχεδιάσθηκε ολοκληρωμένη κυβερνητική προσέγγιση σε τέσσερεις κατηγορίες προϊόντων 

υψηλής προτεραιότητας (ημιαγωγούς, μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, κρίσιμα ορυκτά / 

πρώτες ύλες και φαρμακευτικά / συστατικά φαρμακευτικών). Συνεχίζεται το έργο της α/ 

Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας “Supply Chain Trade Task Force” (αρμοδιότητας Γραφείου 

USTR, για εντοπισμό αθέμιτων εμπορικών πρακτικών ξένων χωρών και ευκαιριών 

αξιοποίησης των εμπορικών συμφωνιών ΗΠΑ), καθώς και οι σχετικές προσπάθειες συλλογικά 

με τους διεθνείς εταίρους ΗΠΑ (π.χ. σε πλαίσιο IPEF, Americas Partnership, με την ΕΕ και σε 

φόρα G7, G20, και APEC). 

 

Β. Αναδιάταξη της εμπορικής σχέσης ΗΠΑ-Κίνας. 

Η οικονομική/εμπορική σχέση ΗΠΑ-Κίνας έχει σημαντικές παγκόσμιες προεκτάσεις και 

επιπτώσεις, καθόσον πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο και οι 

περίπλοκες και ανταγωνιστικές διμερείς τους σχέσεις επηρεάζουν όχι μόνο τις δύο χώρες αλλά 

ολόκληρο το διεθνές οικονομικό/εμπορικό σύστημα. Η Διοίκηση Biden εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί κάθε δυνατότητα διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού έναντι της Κίνας, 

προσεγγίζοντας τα σχετικά ζητήματα ολιστικά και μακροπρόθεσμα. Διεθνώς, στο πλαίσιο του 

κοινού συστήματος αξιών ελεύθερης αγοράς, οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τους εμπορικούς 

εταίρους για καταπολέμηση των αθέμιτων κ/ πρακτικών. Στο εσωτερικό, στο πλαίσιο της 

πολιτικής Build Back Better, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά νέων ρυθμίσεων για 

ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, μέσω σειράς νέων νόμων όπως οι: 

IIJA από 11/2021 για ανάπτυξη/αναβάθμιση υποδομών, “CHIPS and Science Act” από 8/2022 

για ανάπτυξη/αναβάθμιση κρίσιμων τεχνολογιών, και IRA από 8/2022 για 

ανάπτυξη/αναβάθμιση καθαρών τεχνολογιών στον τομέα ενέργειας). 

 

Γ. Συνεργασία με εμπορικούς εταίρους και πολυμερείς οργανισμούς. 

Στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει προσέγγιση θετικής ατζέντας 

βελτίωσης του διεθνούς εμπορικού συστήματος, για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων, 

σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνεργασία με εμπορικούς εταίρους με τους οποίους συμφωνούν 

σε βασικές επιδιώξεις (ενίσχυση μεσαίας τάξης, μείωση εισοδηματικής ανισότητας, ενίσχυση 

πολιτικών περιβαλλοντικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής). Για 

επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση Biden έχει προτεραιοποιήσει τις διεθνείς συνέργειες 

με τους εμπορικούς εταίρους τόσο σε πολυμερές επίπεδο όσο και σε διμερές επίπεδο, έναντι 

μεμονωμένων χωρών/περιοχών. 

 

Σε πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας αναφέρονται οι ακόλουθες προσεγγίσεις: 

- Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-Ειρηνικού (IPEF): Η διατήρηση και ενίσχυση των εμπορικών 
δεσμών ΗΠΑ με τις χώρες της περιοχής IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) είναι 
κορυφαία προτεραιότητα της Διοίκησης Biden για το 2023, σύμφωνα με τις αρχικές 
δεσμεύσεις των εν λόγω χωρών τον Μάϊο 2022 και των όσων συμφωνήθηκαν στην πρώτη 
δια ζώσης Υπουργική Διάσκεψη τον Δεκέμβριο 2022. Η περιοχή IPEF είναι υψηλής 
στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ (για λόγους εθνικής ασφάλειας, διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης), ενώ εκεί δρουν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι 
(με υφιστάμενες διμερείς εμπορικές Συμφωνίες FTA). Συνεχίζονται εντατικές 
διαπραγματεύσεις για την επίτευξη πρωτοποριακής πολυμερούς συμφωνίας οικονομικής 
συνεργασίας που θα καλύπτει σειρά θεμάτων οικονομικής συνεργασίας. 

 



- Σύμπραξη της Αμερικής για Οικονομική Ευημερία (APEP): Τον Ιανουάριο 2023 εκπρόσωποι 
από τις ΗΠΑ και τις 11 χώρες του δυτικού ημισφαιρίου Μπαρμπάντος, Καναδάς, Χιλή, 
Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Μεξικό, Παναμάς, Περού και 
Ουρουγουάη συμμετείχαν στην πρώτη Υπουργική Διάσκεψη APEP (Americas Partnership 
for Economic Prosperity) και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στους κρίσιμους 
τομείς: περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, ανθεκτικότητας, ευημερίας, βιώσιμων 
επενδύσεων χωρίς αποκλεισμούς, και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Καθώς η 
ανωτέρω ομάδα χωρών αντιστοιχεί σε περίπου 90% του ΑΕΠ του δυτικού ημισφαιρίου, οι 
ΗΠΑ επιδιώκουν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας να διασφαλίσουν την οικονομική δυναμική 
της περιοχής, στην οποία έχουν ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς συμπεριλαμβανομένων 
συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με εννέα των παραπάνω χωρών. 

 

- Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ): Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης του 
Οργανισμού, για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του διεθνούς οικονομικού 
συστήματος, συμβάλλοντας στην πολυμερή συνεργασία για μεταρρύθμισή του. Μάλιστα, σε 
εφαρμογή των προτεραιοτήτων της εργατοκεντρικής προσέγγισης της Διοίκησης Biden, για 
την προστασία του περιβάλλοντος, των εργατικών δικαιωμάτων, και την αύξηση της 
παγκόσμιας ευημερίας, οι ΗΠΑ συμμετείχαν στην Διυπουργική ΠΟΕ (MC12), στη Γενεύη, τον 
Ιούνιο 2022, συμβάλλοντας στην επίτευξη των σχετικών αποτελεσμάτων. 

 

-  Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC): Κατά το 2023 οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν, 
σε διάφορες πόλεις ανά την επικράτεια, Υπουργική Διάσκεψη και σειρά συναντήσεων υψηλού 
επιπέδου των χωρών APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), στο πλαίσιο ενίσχυσης 
των σχέσεων τους με τις 21 οικονομίες της εν λόγω περιοχής στις οποίες αντιστοιχεί 47% 
περίπου του παγκόσμιου εμπορίου και οι οποίες είναι προορισμός για το 62% περίπου των 
εξαγωγών αγαθών ΗΠΑ. Υπό γενικό θέμα διεργασιών 2023 “Creating a Resilient and 
Sustainable Future for All” οι ΗΠΑ θα εξετάσουν με τους εμπορικούς τους εταίρους τρόπους 
συνεργασίας σε θέματα ανθεκτικότητας της παγκόσμιας οικονομίας, βιωσιμότητας, και 
ωφελειών του διεθνούς εμπορίου για όλους χωρίς αποκλεισμούς. 

 

- Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): Εξίσου σημαντικό για τις ΗΠΑ 
πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας, στη βάση της διεθνούς αναγνώρισης της σημασίας του 
διεθνούς εμπορίου υπό δίκαιους όρους, και της προώθησης της α/ εργατοκεντρικής 
προσέγγισης. Κρίσιμο θέμα για τη Διοίκηση Biden εξακολουθεί να είναι η αντιμετώπιση των 
επιβαρυντικών, για τις πολυεθνικές ΗΠΑ, φόρων ψηφιακών υπηρεσιών (DST), θέμα το οποίο 
οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά εν συνεχεία της συμφωνίας κατάργησης των φόρων DST που 
υιοθέτησαν ορισμένες χώρες, στο πλαίσιο της ιστορικής Συμφωνίας OECD/G20 (7/2021) για 
την καθιέρωση ελάχιστου παγκόσμιου φόρου μεταξύ των χωρών ΟΟΣΑ. Επίσης, για 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού έναντι της Κίνας, οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τους 
εταίρους τους στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ για καταπολέμηση των αθέμιτων κ/ πρακτικών, ιδίως 
όσον αφορά τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και τον ρόλο των κρατικών εταιρειών (SOEs). 

 

Σε διμερές επίπεδο, έναντι μεμονωμένων χωρών/περιοχών, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

- H Διοίκηση Biden χρησιμοποιεί την εμπορική πολιτική για ενίσχυση των σχέσεων με τους 
οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, και τη στήριξη της εργατοκεντρικής προσέγγισης σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένες συμπράξεις στηρίχθηκαν  σε υφιστάμενες εμπορικές 
συμφωνίες (FTA & TIFA), ενώ άλλες διαμορφώθηκαν κατόπιν διαπραγματεύσεων σε νέα 
βάση. Αναφέρονται ειδικότερες πτυχές της συνεργασίας ΗΠΑ με σειρά εταίρων κατά το 2023, 
όπως, μεταξύ άλλων: ΕΕ (βλ. παρακάτω), Ταϊβάν (US-Taiwan Initiative on 21st Century 
Trade), Κένυα (US-Kenya Strategic Trade and Investment Partnership), Ινδία (US-India 
Trade Policy Forum), Ιαπωνία (US-Japan Partnership on Trade), Κορέα (πλαίσιο Συμφωνίας 
KORUS), Σιγκαπούρη (US-Singapore Free Trade Agreement), Ηνωμένο Βασίλειο (US-UK 



SMEs Dialogue), και AfCFTA / African Continental Free Trade Area (MoU on Cooperation for 
Trade and Investment, με στόχο τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου αφρικανικών 
χωρών). 

- Ως προς την ΕΕ, οι ΗΠΑ θεωρούν τη διμερή σχέση κρίσιμης σημασίας για τη στήριξη των 
κοινών αξιών, σε παγκόσμιο επίπεδο, και την αντιμετώπιση των διεθνών γεωστρατηγικών 
προκλήσεων, όπως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο της διμερούς 
θετικής ατζέντας (συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για επίλυση υφιστάμενων 
προκλήσεων), γίνεται ειδικότερη αναφορά στα θέματα: α) των παγκόσμιων κανόνων καθαρής 
παραγωγής και διεθνούς εμπορίου προϊόντων χάλυβα/αλουμινίου (προσπάθεια για 
συμφωνία Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminum), β) της εμπορικής 
διαμάχης ΕΕ-ΗΠΑ για τις επιδοτήσεις στη βιομηχανία μεγάλων πολιτικών αεροσκαφών 
(Υπουργική Διάσκεψη, το 2022, της σχετικής ΟΕ), γ) των συνεχιζόμενων εργασιών στο 
πλαίσιο του διμερούς Συμβουλίου TTC / Trade and Technology Council (στενής οικονομικής, 
εμπορικής και τεχνολογικής συνεργασίας σε σειρά ζητημάτων παγκόσμιας σημασίας και 
εμβέλειας), δ) της έναρξης του Διαλόγου για το Εμπόριο και την Απασχόληση (Trade and 
Labor Dialogue), και ε) στη συνεργασία για ενίσχυση των ΜΜΕπιχ. (US-EU Small- and 
Medium-Sized Workshop). 
 

 

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

Για ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, και την εφαρμογή της α/ 

εργατοκεντρικής πολιτικής διάχυσης των ωφελειών του διεθνούς εμπορίου σε όλους (για 

οικονομική ευημερία ευρείας βάσης), η Διοίκηση Biden αποδίδει μεγάλη έμφαση στην επιβολή 

των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, για καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών που δεν 

συνάδουν με τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ επιδιώκουν την 

επιβολή ενδεδειγμένων εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, την υιοθέτηση 

προβλέψιμων κανονιστικών ρυθμίσεων που βασίζονται στην επιστήμη, και την προστασία και 

επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σχετικά παραδείγματα επιβολής της α/ 

εμπορικής νομοθεσίας κατά τη διετία 2021-2022 ήταν: α) η εφαρμογή της Συμφωνίας USMCA 

έναντι του Καναδά και του Μεξικού (όπως και παραπάνω στο σημείο Α1), β) η ετήσια 

δημοσίευση από το Γραφείο USTR των καταλόγων “Notorious Markets List” και “Watch List” 

για τις χώρες που έχουν ανεπαρκείς επιδόσεις σε θέματα προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, γ) η αφαίρεση της Αιθιοπίας, της Γουινέας, του Μάλι και της Μπουρκίνα Φάσο, το 

2022, από το πρόγραμμα προτιμησιακής εμπορικής πολιτικής AGOA / African Growth and 

Opportunity Act, λόγω μη συμμόρφωσής τους με σχετικές υποχρεώσεις, και δ) οι ειδικές 

διαπραγματεύσεις με ορισμένες υπό παρακολούθηση χώρες λόγω αθέμιτων νομισματικών 

πολιτικών που ζημιώνουν την α/ οικονομία (βλ. έκθεση FX Report, 11/2022, για Κίνα, Ιαπωνία, 

Κορέα, Γερμανία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν). Συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ 

Κογκρέσου και Διοίκησης Biden για εξέταση και αναθεώρηση των υφιστάμενων εργαλείων 

εμπορικής πολιτικής, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους, ή για δημιουργία νέων 

καταλληλότερων μέσων εμπορικής πολιτικής. 

 

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

μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η Διοίκηση Biden έχει δεσμευθεί για την εφαρμογή δίκαιης και μακροπρόθεσμα ανθεκτικής 

εμπορικής πολιτικής, για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς 

(μειονοτήτων, λόγω φύλου, φυλετικών διακρίσεων κλπ.), με τη συμμετοχή όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder engagement). Γι’ αυτό, στην εμπορική πολιτική ΗΠΑ 

ενσωματώνονται σχετικά στοιχεία από σειρά συναφών προεδρικών Εκτελεστικών Αποφάσεων 

(EOs), ενώ, ειδικότερα, το Γραφείο USTR υιοθετεί σειρά σχετικών πρωτοβουλιών για εφαρμογή 



επί μέρους σχετικών πολιτικών. Αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία της συμμετοχής όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της χώρας, διαχρονικά, 

και κατά το 2022, η Διοίκηση Biden συνεργάζεται στενά 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 

μέσω 28 συμβουλευτικών επιτροπών που καλύπτουν το φάσμα της σχετικής θεματολογίας (για 

θέματα π.χ. εργατικά, περιβαλλοντικά, κλάδων/βιομηχανιών κλπ.). 

Σημειώνεται ότι η εν θέματι έκθεση περιλαμβάνει δεύτερη ενότητα με τίτλο “The 2022 Annual 

Report Of The President οn The Trade Agreements Program”, σχετικά με ειδικότερα ζητήματα 

σε ευρύ φάσμα θεματολογίας διεθνούς εμπορίου (εμπορικές συμφωνίες, τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις, επιβολή εμπορικής νομοθεσίας, πολιτικές, ΠΟΕ κ.ά.). 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. “2023 Trade Policy Agenda & 2022 Annual Report”, 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/march/ustr-releases-

president-bidens-2023-trade-policy-agenda-and-2022-annual-report. 
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