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Ζητήματα εμπορικής πολιτικής εκλεγμένου Προέδρου Biden. 
 
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Joe Biden θα κληθεί να αντιμετωπίσει, από ανάληψης της 
διακυβέρνησης της χώρας στις 20.1.2021, πληθώρα θεμάτων και εκκρεμοτήτων εμπορικής 
πολιτικής που κληρονομεί από την Διοίκηση Trump, και θα πρέπει με τους νέους άμεσους 
συνεργάτες του να εξετάσουν πολύ προσεκτικά τη σχετική θεματολογία και τις αντίστοιχες 
επιλογές ανεξάρτητα από τις δηλωθείσες προτεραιότητες πολιτικής του περί έμφασης στο 
εσωτερικό της χώρας για υγειονομική ασφάλεια και αναζωογόνηση της οικονομίας (τα 
ζητήματα διεθνούς εμπορίου εμπίπτουν σε κάθε περίπτωση σε αυτόν τον σχεδιασμό). 
Ομολογουμένως, ο εκλεγμένος Πρόεδρος Biden έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να 
ολοκληρώσει νέες εμπορικές συμφωνίες προτού δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις για τους 
Αμερικανούς εργαζόμενους, μέσω “αύξησης των επενδύσεων, ιδίως για έρευνα/ανάπτυξη, σε 
τομείς όπως ενέργεια, βιοτεχνολογία, προηγμένα υλικά και τεχνητή νοημοσύνη”, ενώ, 
παράλληλα, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων του, έχει αναφερθεί σε ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, στήριξη πολιτικών καθαρής ενέργειας και έλεγχο 
των αθέμιτων κινεζικών εμπορικών πρακτικών. 
 
Σε κάθε περίπτωση, κοινή θέση αναλυτών είναι ότι η εμπορική πολιτική της Κυβέρνησης Biden 
θα είναι λιγότερο ασταθής, εν συγκρίσει με τις πολιτικές του απερχόμενου Προέδρου Trump 
(απειλές/μέτρα έναντι συμμάχων, εμπορικές συμφωνίες με διαδικασία TPA / Trade Promotion 
Authority περιορισμένης μόνο εμπλοκής του Κογκρέσου, σωρεία εμπορικών αντιμέτρων και 
πρόσθετων δασμών Sections 201, 301, 232 περί εμπορικής πολιτικής Διοίκησης Trump). 
 
Σημειώνεται δήλωση (17/12, ημερίδα CSIS / Center for Strategic and International Studies) 
του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή Portman (R-OH), οποίος προεδρεύει της (αρμόδιας και για 
θέματα διεθνούς εμπορίου) επιτροπής Γερουσίας Senate Finance Committee, ότι η 
Κυβέρνηση Biden θα πρέπει να είναι απολύτως προσηλωμένη στα ζητήματα εμπορικής 
πολιτικής ΗΠΑ δεδομένου του μεγάλου φάσματος εν εξελίξει ζητημάτων. 
 
Η Katherine Tai, η επιλογή του εκλεγμένου Προέδρου Biden για τη θέση του Εμπορικού 
Εκπροσώπου ΗΠΑ (USTR), οποία προτάθηκε (nominated) 11/12 και αναμένεται εγκριθεί από 
την Γερουσία αρχές του 2021 (βλ.1), τυγχάνει διακομματικού σεβασμού στο Κογκρέσο, όντας 
(από το 2017) ειδική σύμβουλος Δημοκρατικών για θέματα εμπορίου στην Επιτροπή της 
Βουλής House Ways and Means (δικαιοδοσία και για όλα τα δασμολογικά θέματα). Θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των διμερών και διεθνών υποχρεώσεων της Κίνας 
σε θέματα εμπορίου, έχοντας ήδη επιδείξει σημαντικό έργο σε θέματα επιβολής εμπορικής 
νομοθεσίας έναντι της Κίνας επί Προεδρίας Obama (ενώ πιο πρόσφατα ενεπλάκη στις 
διαπραγματεύσεις για τη συνομολόγηση της εμπορικής Συμφωνίας USMCA, με Καναδά και 
Μεξικό, ειδικά για αντιμετώπιση εργατικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων). Ο εκλεγμένος 

                                                   
1 Ως πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής για την εν λόγω θέση, από γονείς που, σημειωτέον, 

γεννήθηκαν στην Κίνα και κατέφυγαν στην Ταϊβάν προτού μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ, ενώ η ίδια 

γνωρίζει άπταιστη κινεζική. 



Πρόεδρος Biden δήλωσε ότι η επιλογή της Tai ως USTR θα επιτρέψει την ταχεία προσαρμογή 
της επικείμενης Administration στα τρέχοντα διεθνή εμπορικά ζητήματα, προκειμένου η χώρα 
να ανταπεξέλθει της τρέχουσας κρίσης λόγω της πανδημίας, προς όφελος των α/επιχειρήσεων 
και Αμερικανών εργαζομένων. 
 
Σημειώνεται ότι εκτός από την υποψήφια USTR (Tai), η Γερουσία πρέπει επίσης να εγκρίνει 
τέσσερα, επίσης υποψήφια, άλλα μέλη της ιεραρχίας της εμπορικής ομάδας Biden, τριών 
αναπληρωτών / Deputies USTR και του επικεφαλής διαπραγματευτή για θέματα γεωργίας 
(chief agriculture negotiator). Πάντως, εφόσον η Γερουσία ελέγχεται πλέον, μετά τις 
επαναληπτικές εκλογές στην Πολιτεία Georgia, από το κυβερνών κόμμα των Δημοκρατικών, 
δεν αναμένονται σημαντικά προβλήματα στο εσωτερικό για την εμπορική πολιτική Biden. 
 
Εκτός από τον ρόλο του για την έγκριση των ανωτέρω υποψηφίων, το 117ο Κογκρέσο 
(3.1.2021-2023) θα αντιμετωπίσει επίσης το ζήτημα της λήξης στις 31.12.2020 (λόγω μη 
διακομματικής συμφωνίας στο Κογκρέσο) τόσο του α/ εμπορικού προτιμησιακού καθεστώτος 
GSP / Generalized System of Preferences (οποίο επιτρέπει την αδασμολόγητη εισαγωγή στις 
ΗΠΑ προϊόντων σειράς επιλέξιμων χωρών), όσο και της δασμολογικής νομοθεσίας MTB / 
Miscellaneous Tariff Bill (που επιτρέπει βραχυπρόθεσμες δασμολογικές μεταβολές, επιλεκτικά 
για ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα). Η ανανέωση των GSP και MTB υποστηρίζεται από ευρύ 
φάσμα αμερικανικών βιομηχανιών, ωστόσο οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν μεταρρυθμίσεις του 
GSP και αποκλεισμό ορισμένων προϊόντων από τις προβλέψεις του επόμενου MTB.  
 
Επιπλέον τρέχον ζήτημα για το 117ο Κογκρέσο είναι η λήγουσα στις 31.6.2021 νομοθεσία TPA 
/ Trade Promotion Authority, σε οποία ανάγεται η διαδικασία έγκρισης εμπορικών συμφωνιών 
ΗΠΑ με συνοπτικές διαδικασίες Κογκρέσου (κατά συνήθη πρακτική Προέδρου Trump για 
συμφωνίες περιορισμένου εύρους, “mini-deals”), ενώ αν δεν ανανεωθεί η TPA θα απαιτείται 
πολύ πολυπλοκότερη διαδικασία έγκρισης Κογκρέσου (με σημαντικές καθυστερήσεις για εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις σύναψης FTA / Free Trade Agreement, π.χ. με Ηνωμένο Βασίλειο 
και Κένυα). 
 
Σε διεθνές επίπεδο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αντιμετωπίζει κατά το 2021 
συνθήκες λειτουργίας χωρίς ηγεσία (αντιρρήσεις ΗΠΑ για επιλογή του Νιγηριανού υποψηφίου 
στη θέση του Γενικού Δ/ντή ΠΟΕ), Εφετειακό Σώμα (παράλυση του Appellate Body λόγω 
παρακώλυσης από ΗΠΑ, από τα μέσα του 2017, της ανανέωσης μελών του) ή σαφή 
συμφωνία μεταξύ των μελών ΠΟΕ ως προς τις εξεταζόμενες απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 
Εκκρεμεί επίσης η διοργάνωση της επόμενης Υπουργικής Διάσκεψης (ίσως τέλη 2021), οποία 
αναβλήθηκε τον Ιούνιο 2020 λόγω της πανδημίας. Δεδομένης της γνωστής δέσμευσης του 
εκλεγμένου Προέδρου Biden στην πολυμερή προσέγγιση των διεθνών ζητημάτων, εκτιμάται 
ότι οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τα ζητήματα ΠΟΕ υπό πρίσμα διεθνούς συνεργασίας, όπως ήδη 
συζητείται ιδίως έναντι του ζητήματος Κίνας. 
 
Πρώτης προτεραιότητας ζήτημα θα είναι επίσης για τη νέα Διοίκηση Biden η θέση ΗΠΑ στο 
θέμα του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (DST), ενώ σε πλαίσιο ΟΟΣΑ εξελίσσονται διεργασίες 
μεταξύ των 130 μελών για, κατά το δυνατόν, διαμόρφωση διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου. 
Αναμένεται πιο θετικός ρόλος των ΗΠΑ στη συνδιαμόρφωση του διεθνούς αυτού πλαισίου με 
λοιπά μέλη ΟΟΣΑ. 
 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται επίσης οι θέσεις της Διοίκησης Biden ως προς τους 
πρόσθετους δασμούς Section 232, 25% χάλυβα και 10% αλουμινίου, για λόγους εθνικής 
ασφάλειας (σε κ-μ ΕΕ από 6/2018). Σύμφωνα με ανώτερο διοικητικό στέλεχος του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου ΗΠΑ (J.Murphy, Senior Vice President for International Policy, US Chamber of 
Commerce) η δήλωση (9/2020) του υποψήφιου (nominated) Υπουργού Εξωτερικών Blinken 
περί “ανάγκης διακοπής του εμπορικού πολέμου της Διοίκησης Trump που προκάλεσε ζημία 
στις διεθνείς σχέσεις ΗΠΑ”, ενδεχομένως αναφέρεται σε αυτούς τους δασμούς, λαμβανομένου 
υπόψη ότι εξάλλου απαιτείται πολυμερής συνεργασία για έλεγχο της υπερπροσφοράς εν λόγω 



προϊόντων από την Κίνα και συντονισμένη διεθνής πολιτική αντιμετώπισής της (J.Murphy). 
Ωστόσο, ο εκλεγμένος Πρόεδρος Biden ήδη (1/2021) ήταν αποδέκτης επιστολής παραγόντων 
της βιομηχανίας υπέρ της διατήρησης των δασμών αυτών λόγω των περιστάσεων της 
πανδημίας. 
 
Κίνα. 
 
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Biden έχει επανειλημμένως αναφέρει ότι οι πρόσθετοι δασμοί και οι 
εμπορικοί πόλεμοι της προηγούμενης Διοίκησης έπληξαν πολλαπλώς την αμερικανική 
βιομηχανία, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε 
βεβιασμένες κινήσεις έναντι της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δασμών 25% 
σε κινεζικά προϊόντα αξίας $ 370 δισ. (50% των κινεζικών εξαγωγών στις ΗΠΑ). Πέραν των 
δασμών, πρέπει επίσης να καθορισθούν οι θέσεις ως προς τις δικλείδες ασφαλείας και τους 
ελέγχους που επέβαλε η Διοίκηση Trump στις εξαγωγές αλλά και στις εισερχόμενες ξένες 
επενδύσεις, κυρίως για περιορισμό μεταφορών τεχνολογίας στην Κίνα. 
 
Η νέα Διοίκηση Biden κληρονομεί επίσης την εμπορική συμφωνία Phase One ΗΠΑ-Κίνας, σε 
πλαίσιο οποίας η Κίνα έχει δεσμευθεί για αγορά, κατά την διετία 2020-2021, επιπλέον αγαθών 
και υπηρεσιών ΗΠΑ αξίας περίπου $ 200 δισ. Ενώ η Κίνα ήδη αδυνατεί να καλύψει τις 
δεσμεύσεις της βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, εκτιμάται θα επιδιωχθούν 
διαπραγματεύσεις για την Phase Two (πρόθεση επίσης της Προεδρίας Trump πριν την 
εκδήλωση της πανδημίας και την ύψωση τόνων στη ρητορική έναντι της Κίνας). Ο εκλεγμένος 
Πρόεδρος Biden έχει δηλώσει διατεθειμένος να επιδιώξει εμπορική πολιτική με οποία θα 
υπάρξει πραγματική πρόοδος έναντι των αθέμιτων πρακτικών της Κίνας, ενώ για ουσιαστικό 
πλεονέκτημα (leverage) έναντι της Κίνας, οποίο δεν υπάρχει ακόμα (“in my view, we don’t 
have it yet”, συνέντευξη σε New York Times 1/2021), απαιτείται πρωτίστως διακομματική 
συμφωνία για διαμόρφωση κατάλληλης βιομηχανικής πολιτικής (“some good old American 
industrial policy”), για σημαντικές επενδύσεις σε εγχώρια έρευνα/ανάπτυξη (R&D), υποδομές 
και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού για διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών ανταγωνισμού 
με την Κίνα (fight like hell by investing in America first). Αναμένεται, επίσης, προχωρήσει σε 
διαβουλεύσεις με τους συμμάχους σε Ασία και Ευρώπη για διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής 
έναντι της Κίνας, ως καλύτερη δυνατή στρατηγική και στόχο υψηλής προτεραιότητας. 
 
Εφαρμογή της Συμφωνίας USMCA με Καναδά και Μεξικό. 
 
Η εφαρμογή της USMCA θα απασχολήσει ιδιαίτερα την νέα Διοίκηση Biden καθόσον 
υπάρχουν, όπως αναφέρεται από την Επιτροπή της Βουλής House Ways & Means, "σοβαρές 
ανησυχίες" ως προς τις δεσμεύσεις του Μεξικού για μεταρρυθμίσεις στην εγχώρια αγορά 
εργασίας, προς επίλυση σειράς παραβάσεων εργατικής νομοθεσίας, καθώς και για τη σχετική 
χρηματοδότηση από το Μεξικανικό Υπουργείο Εργασίας (ενώ το Κογκρέσο ΗΠΑ ήδη 
καταγγέλλει σημαντική καθυστέρηση του προγράμματος). Επίσης τη νέα Διοίκηση Biden θα 
απασχολήσουν οι εφαρμοστικές ρυθμίσεις επιβολής των διατάξεων της USMCA, 
λαμβανομένων υπόψη των καταγγελιών που περιήλθαν στην απερχόμενη Διοίκηση Trump. 
Σημειώνεται ότι αρχές 12/2020 ο απερχόμενος Εκπρόσωπος Εμπορίου ΗΠΑ Lighthizer 
(USTR) εκκίνησε διαβουλεύσεις επίλυσης διαφορών με τον Καναδά σχετικά με τις 
δασμολογικές ποσοστώσεις (TRQs) για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ ασκούνται πιέσεις 
από μέλη Κογκρέσου για περαιτέρω ενέργειες του Γραφείου USTR προς ενεργότερη επιβολή 
εφαρμοστικών διατάξεων της USMCA. 
 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Biden θα αναλάβει τον περαιτέρω χειρισμό μιας εν μέρει 
ολοκληρωμένης εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύθηκε η Διοίκηση Trump, καθόσον 
λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές 3/11 ολοκληρώθηκε με το ΗΒ ο πέμπτος γύρος 
διαπραγμάτευσης -- ενώ οι εξελίξεις σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (οποία 



ανακοινώθηκε 24.12.2020) ήταν μεγάλη πρόκληση για τις διαπραγματεύσεις ΗΒ-ΗΠΑ 
(προκειμένου να ληφθεί υπόψη η συμφωνία αποχώρησης στην post-Brexit εμπορική 
συμφωνία με τις ΗΠΑ). Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του απερχόμενου USTR, παρά την 
πρόοδο σε ευρεία θεματολογία παραμένουν δυσεπίλυτα ζητήματα στον αγροτικό τομέα και σε 
θέματα προτύπων. Επιδίωξη των δύο πλευρών ήταν (με Διοίκηση Trump) η ταχύτερη δυνατόν 
εξέλιξη και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων κατά το δυνατόν έως 1.4.2021, προκειμένου 
να υπογραφεί και εγκριθεί η συμφωνία εντός του α’ εξαμήνου 2021, προ της λήξης 1.7.2021 
της ισχύουσας νομοθεσίας/διαδικασίας TPA (όπως προαναφέρθηκε). 
 
Ευρώπη. 
 
Η ΕΕ θεωρείται, από πολλά μέλη Κογκρέσου και συμβούλους του εκλεγμένου Προέδρου 
Biden, εμπορικός εταίρος με οποίο η νέα Διοίκηση οφείλει να συνεργασθεί, ενώ σε δηλώσεις 
του 12/2020 ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας J. Sullivan αναφέρθηκε σε κατά 
προτεραιότητα διαβουλεύσεις ΗΠΑ-ΕΕ για εξέταση των κοινών ανησυχιών σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας. Όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ, ο εκλεγμένος Πρόεδρος 
Biden είχε ήδη επαφές με ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με ζητήματα της παγκόσμιας 
υγειονομικής κρίσης και οικονομικών προτεραιοτήτων για αντιμετώπισή της, ενώ, εξάλλου, η 
ΕΕ ανακοίνωσε 12/2020 κείμενο “A new EU-US agenda for global change” προτείνοντας 
ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας για καταπολέμηση της πανδημίας, στήριξη της 
οικονομικής ανάκαμψης, συνεργασία σε τομείς κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας και ασφάλειας 
(ως προς προηγούμενα υπενθυμίζεται πάντως η πρόσφατη Δασμολογική Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. 
Πέραν της ΕΕ, εξακολουθεί να συζητείται η προοπτική μιας FTA / Free Trade Agreement με 
την Ελβετία (διαβουλεύσεις ήδη από το 2019, σχετική δυναμική στις αρχές του 2020, αλλά 
χωρίς πρόοδο λόγω πανδημίας). Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ σε πρόσφατη 
(12/2020) έκθεσή του FX Report κατήγγειλε την Ελβετία για χειραγώγηση συναλλαγματικής 
ισοτιμίας (currency manipulator), λόγω αθέμιτων νομισματικών πρακτικών με δυνητική ζημία 
της α/ οικονομίας ή εργαζομένων και επιχειρήσεων ΗΠΑ (ενώ η χώρα συμπεριλαμβάνεται 
στον Κατάλογο "Watch List", εν λόγω έκθεσης, από το 2016). 
 
Κένυα. 
 
Οι δύο χώρες διαπραγματεύονται από 7/2020 εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
(FTA), σε πλαίσιο διαδικασίας TPA, ενώ έχουν πραγματοποιήσει δύο επίσημους γύρους 
συνομιλιών, χωρίς μεγάλη πρόοδο λόγω πανδημίας. Όπως και για το ΗΒ, οι εξελίξεις θα 
καθορισθούν βάσει του χρονοδιαγράμματος ισχύος της TPA (λήξης ή ανανέωσης την 
1.7.2021). 
 
Ο απερχόμενος ΕΑ Lighthizer (USTR) είχε δηλώσει ότι η συμφωνία με την Κένυα μπορεί να 
αποτελέσει μοντέλο για FTA και με άλλες χώρες της Υποσαχαρικής Αφρικής, λαμβανομένου 
ωστόσο υπόψη του προτιμησιακού, για αφρικανικές χώρες, εμπορικού καθεστώτος AGOA / 
African Growth and Opportunity Act, που λήγει το 2025. Επιπλέον παράγων που περιπλέκει 
την διαπραγμάτευση είναι η συμμετοχή της Κένυας στις συμφωνίες περιφερειακής 
ολοκλήρωσης α) East African Community και β) African Continental Free Trade Area (African 
Union), σε πλαίσιο οποίας οι εμπορικές δραστηριότητες καλύπτονται ήδη από 1.1.2021. 
 
Ινδία. 
 
Αναμένεται η επανάληψη των διμερών διαβουλεύσεων για περιορισμένου εύρους εμπορική 
συμφωνία Ινδίας-ΗΠΑ, οποία σχεδόν ολοκληρώθηκε από τη Διοίκηση Trump, με έμφαση σε 
θεματολογία πρόσβασης στην αγορά μετά την αφαίρεση της Ινδίας από το α/ προτιμησιακό 
εμπορικό καθεστώς GSP τον Ιούνιο 2019. 
 
 
 



Βραζιλία. 
 
Τον Οκτώβριο 2020 οι δύο χώρες κατέληξαν σε περιορισμένου εύρους συμφωνία και 
υπογραφή του νέου διμερούς πρωτοκόλλου "US - Brazil 2020 Protocol on Transparency and 
Trade Rules", για βελτίωση των εμπορικών κανόνων, της διαφάνειας, της τελωνειακής 
συνεργασίας, διευκόλυνση εμπορίου, εφαρμογή ορθών κανονιστικών πρακτικών και 
καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο απερχόμενος ΕΑ Lighthizer έχει αναφέρει ότι αν και 
πιθανότατα θα εξετάζονταν διμερή ζητήματα σταδιακά, εν τούτοις δεν αναμενόταν η επίτευξη 
μιας ευρύτερης FTA λόγω αντιθέσεων στο Κογκρέσο από Δημοκρατικούς Γερουσιαστές και 
Βουλευτές (κατακριτές της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ με καθεστώς Bolsonaro, μη σεβασμού 
για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον και εργαζόμενους). 
 
Εκουαδόρ. 
 
Στις 8.12.2020 οι δύο χώρες υπέγραψαν περιορισμένου εύρους εμπορική συμφωνία (mini 
deal), σχετικά με βέλτιστες πρακτικές κανονιστικών ρυθμίσεων, διευκόλυνση του εμπορίου, 
καταπολέμηση της διαφθοράς και συνεργασία για στήριξη των ΜΜΕπιχ. Από πλευράς του 
Προέδρου Εκουαδόρ Moreno υπήρξαν δηλώσεις για μελλοντικές διαβουλεύσεις διεύρυνσης 
της διμερούς συνεργασίας με ΗΠΑ, ωστόσο από την επιτροπή της Βουλής House Ways & 
Means αναφέρθηκαν ανησυχίες σχετικά με "τον τρόπο, την ταχύτητα και τον χρόνο" της 
"προσέγγισης" του (απερχόμενου) ΕΑ  Lighthizer (USTR) στις διαβουλεύσεις με το 
Εκουαδόρ. 
 
Ταϊβάν. 
 
Η προοπτική επίτευξης διμερούς εμπορικής συμφωνίας βελτιώθηκε σημαντικά κατά το 2020 
για γεωπολιτικούς και στρατηγικούς λόγους, βεβαίως λόγω Κίνας. Οι δύο χώρες 
πραγματοποίησαν 11/2020 διμερείς επαφές υψηλού επιπέδου, με επικεφαλής ΗΠΑ τον 
Α/Υφυπουργό Εξωτερικών Krach, αρμόδιο για Ανάπτυξη, Ενέργεια και Περιβάλλον 
(Undersecretary for Economic Growth, Energy and Environment, State Department) και από 
πλευράς Ταϊβάν τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Chen, κατ' ενόχληση της Κίνας οποία 
θεωρεί την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο τμήμα της χώρας. Κατά δηλώσεις εν λόγω Υπουργού 
Ταϊβάν η νέα Διοίκηση Biden αναμένεται θα επιδιώξει ενίσχυση των διμερών εμπορικών 
δεσμών ενώ ο Πρόεδρος της Ταϊβάν Ing-wen είχε ανακοινώσει 8/2020 ότι η χώρα προτίθεται 
να μειώσει τους περιορισμούς στις εισαγωγές βόειου και χοίρειου κρέατος από τις ΗΠΑ, ως 
προϋπόθεση για σύναψη διμερούς FTA. 
 
Ιαπωνία. 
 
Υπενθυμίζεται ότι 9/2019 υπεγράφη η περιορισμένου εύρους Εμπορική Συμφωνία USJTA 
(US-Japan Trade Agreement, σε ισχύ από 20.1.2020, σε οποία προβλέπεται διευκόλυνση 
πρόσβασης για α/ αγροδιατροφικά προϊόντα έναντι μείωσης α/δασμών σε ι/ βιομηχανικά 
προϊόντα, ενώ ο Πρόεδρος Trump είχε δεσμευθεί για διαβουλεύσεις ευρύτερης συμφωνίας 
Phase Two, οποίες ωστόσο καθυστέρησαν λόγω πανδημίας. Πλήθος μελών του Κογκρέσου 
υποστηρίζουν την μελλοντική αυτή εξέλιξη βάσει επιχειρηματολογίας μειονεκτημάτων 
πρόσβασης αμερικανικών προϊόντων στην ι/ αγορά, κενά τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν 
στην αρχική συμφωνία. 
 
CPTPP / Comprehensive and Progressive Agreement for TPP. 
 
Ο απερχόμενος Εμπορικός Αντιπρόσωπος ΗΠΑ Lighthizer αλλά και άλλοι προηγούμενοι 
USTR χαρακτήρισαν την συμφωνία με την Ιαπωνία (παραπάνω) ως σημαντική επιτυχία στην 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μετά την απόφαση του προέδρου Trump να αποσύρει τις ΗΠΑ από 
την εταιρική συνεργασία TPP / Trans-Pacific Partnership, ενώ η Ιαπωνία και οι άλλες 10 
χώρες TPP κατέληξαν στην Συνολική Συμφωνία CPTPP. Μέλη του Κογκρέσου και 



εκπρόσωποι της α/ βιομηχανίας εικάζουν ότι ίσως ο εκλεγμένος Πρόεδρος Biden -- οποίος 
ήταν υποστηρικτής της TPP στη Διοίκηση Obama -- επιδιώξει την προσχώρηση στην CPTPP 
κατόπιν διαπραγμάτευσης για τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων. 
 


