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Προτεραιότητες εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ έναντι Κίνας – Ομιλία USTR κας Tai 

(CSIS, 4.10.2021). 
 
Χαρακτηρίζοντας την οικονομική και εμπορική συνεργασία ΗΠΑ-Κίνας ως κεφαλαιώδους 

σημασίας, καθώς πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως, η Εμπορική 

Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR), κα Tai, παρουσίασε, σε ομιλία της στο Κέντρο Στρατηγικών και 

Διεθνών Σπουδών (CSIS), το βασικό περίγραμμα των αμερικανικών θέσεων για την 

επανεκκίνηση του διμερούς διαλόγου με την Κίνα σε κρίσιμα θέματα εμπορίου. 

Η διαχρονικά διττή προσέγγιση των ΗΠΑ έναντι της Κίνας, αφενός με τακτική διεξαγωγή 

Υψηλού επιπέδου διμερών διαβουλεύσεων και αφετέρου με προσφυγή στον ΠΟΕ έναντι των 

αθέμιτων κινεζικών πρακτικών, δεν απέδωσε. Αντιθέτως, τα τελευταία έτη η Κίνα απέκλινε 

ακόμη περισσότερο από τους κανόνες διεθνούς εμπορίου, προκαλώντας εν πολλοίς την 

προσέγγιση μονομερούς άσκησης πιέσεων από την κυβέρνηση Trump, αποτέλεσμα της 

οποίας ήταν η υπογραφή της Phase One Agreement. 

Πρωτίστως, η κα Tai επεσήμανε ότι η κινεζική πλευρά έχει αθετήσει τα συμπεφωνημένα στο 

πλαίσιο εμπορικής Συμφωνίας Phase One ΗΠΑ-Κίνας. Υπενθυμίζοντας ότι με εν λόγω 

συμφωνία (οποία υπεγράφη από την προηγούμενη Administration 12/2019) η Κίνα ανέλαβε τη 

δέσμευση επιπλέον αγοράς α / αγαθών και υπηρεσιών αξίας τουλάχιστον $ 200 δισ. κατά τη 

διετία 2020-21, πλέον, καταδεικνύεται, βάσει έρευνας του εγνωσμένου κύρους Peterson 

Institute of International Economics, ότι η Κίνα έχει καλύψει μέχρις στιγμής μόνο 62% αυτού 

του στόχου, ήτοι αγορές μόλις $ 124 δισ. Παράλληλα, η ίδια Συμφωνία περιελάμβανε ορισμένες 

προβλέψεις για ειδικά θέματα, όπως διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας, 

οποίες προβλέψεις όμως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από 

α/ πλευράς (βλ. ανωτέρω σχετικό). 

 

Τονίζοντας την ανάγκη αναθεώρησης της υπάρχουσας συμφωνίας μεταξύ των δύο 

οικονομικών υπερδυνάμεων, η Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ χαρακτήρισε την εμπορική 

σχέση ΗΠΑ-Κίνας ως σχέση μηδενικού αθροίσματος (zero-sum) σύμφωνα με τις επιδιώξεις της 

κ/ πλευράς, λαμβανομένου υπόψη του εντεινόμενου κρατικού παρεμβατισμού και της διαρκούς 

ενίσχυσης συγκεκριμένων κινεζικών βιομηχανιών εις βάρος της α/ οικονομίας. Προς επίρρωση 

των παραπάνω, παρουσίασε  σειρά παραδειγμάτων παραγωγικών κλάδων της εγχώριας α/ 

βιομηχανίας που υπέστησαν συντριπτικές ζημίες και οδηγήθηκαν σε μαρασμό, όπως α) 

ημιαγωγοί: το α/ μερίδιο παγκόσμιας αγοράς έχει περιοριστεί σε 12% από 40% την δεκαετία 

του ’90,  β) χάλυβας: η κινεζική παραγωγή πλησιάζει το 1 δισ. μετρικούς τόνους ετησίως (σε 

ένα μήνα η κ/ παραγωγή αντιστοιχεί στη συνολική παραγωγή αθροιστικά ΗΠΑ και λοιπών 

χωρών) κατακλύζοντας την παγκόσμια αγορά λόγω χαμηλού κόστους και αθέμιτων πρακτικών, 



ενώ η α/ παραγωγή έχει υποχωρήσει 40% από τις αρχές του 2000, και γ)  φωτοβολταϊκά: από 

κυρίαρχος της παγκόσμιας αγοράς οι ΗΠΑ έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες παραγωγικού 

δυναμικού, ενώ το 80% της παγκόσμιας παραγωγής μετατοπίσθηκε στην Κίνα). 

 

Εν προκειμένω, σκιαγραφώντας την πολιτική που θα ακολουθήσει η Διοίκηση Biden έναντι της 

Κίνας η κα Tai ανέφερε τις ακόλουθες προτεραιότητες: 

 

• Αναμόρφωση του συστήματος επιβολής δασμών επί των κινεζικών εξαγωγών κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται πληρέστερα στα α/ οικονομικά συμφέροντα. Στο πλαίσιο 

αυτό, δεν αποκλείεται και η χαλάρωση/κατάργηση ορισμένων περιορισμών που 

επιβάλλονται σε κινεζικές εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών, πάγιο 

αίτημα εκπροσώπων της α/ βιομηχανίας. 

• Διεύρυνση της διμερούς θεματολογίας διαβουλεύσεων με συμπερίληψη θεμάτων που 

δεν καλύφθηκαν στη Συμφωνία Phase One, κυρίως σχετικά με αθέμιτες εμπορικές 

πρακτικές κρατικού παρεμβατισμού οποίες δεν συνάδουν με το καθεστώς οικονομίας 

της αγοράς. 

• Ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους για 

συντεταγμένη προάσπιση των κανόνων ελεύθερου εμπορίου, όπως σε πλαίσιο 

συνεργασίας με ΕΕ (αναφορά στην πρόσφατη συνεδρίαση TTC / Συμβουλίου Εμπορίου 

και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ), με Η.Β. (για επίλυση, παράλληλα με ΕΕ, ζητήματος 

διαμάχης Airbus-Boeing), με ομάδες χωρών G7, G20 και με μέλη ΠΟΕ. 


