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Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών “FX Report” περί μακροοικονομικών και 

συναλλαγματικών πολιτικών των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ. 

Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε, 13.01.2020, την εξαμηνιαία έκθεση 

“Report on Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the 

United States” (FX Report), στην οποία εξετάζονται οι μακροοικονομικές και συναλλαγματικές 

πολιτικές των κυριότερων εμπορικών εταίρων της χώρας, με σκοπό την αναγνώριση και 

αξιολόγηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή μακροοικονομικών 

πολιτικών με αρνητικές επιπτώσεις στο εξωτερικό εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη των 

ΗΠΑ. 

Στην εν λόγω έκθεση, επισημαίνεται ότι, αν και κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο (έως 

και Ιούνιο 2019) καμία χώρα δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια αμερικανικής εμπορικής 

νομοθεσίας (“The 1988 Act” και “The 2015 Act”, βλ.1) ώστε να απαιτείται ενδελεχής 

περαιτέρω έλεγχος (enhanced analysis), ωστόσο οι δέκα χώρες Κίνα, Γερμανία, Ιρλανδία, 

Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ και Ελβετία πληρούν ορισμένα 

κριτήρια αναφοράς και, επομένως, συμπεριλαμβάνονται στον ειδικό Κατάλογο 

Παρακολούθησης / Monitoring List, ενώ εκ των αναφερόμενων χωρών η τελευταία 

συμπεριλαμβάνεται πρώτη φορά (πέραν των εννέα χωρών ήδη και στην προηγούμενη 

έκθεση, ως εις σχετικό). 

Ως προς τις συμπεριλαμβανόμενες σε Κατάλογο Παρακολούθησης τρεις χώρες ΕΕ 

σημειώνεται ότι αυτές εξακολουθούν, όπως και σε προηγούμενη έκθεση, να πληρούν 

νομοθετικά κριτήρια αναφοράς (σε “The 2015 Act”). Συγκεκριμένα, η Γερμανία και η Ιταλία 

πληρούν δύο από τα τρία εν λόγω κριτήρια, δηλαδή παρουσιάζουν σημαντικά πλεονάσματα 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αλλά και εμπορικού ισοζυγίου σε βάρος ΗΠΑ (αντίστοιχα, 

Γερμανία 7,3% του ΑΕΠ και $ 67 δισ., Ιταλία 2,8% του ΑΕΠ και $ 33 δισ.), ενώ η Ιρλανδία 

πλέον πληροί μόνο το κριτήριο πλεονάσματος εμπορικού ισοζυγίου έναντι των ΗΠΑ 

(αντίστοιχα, -0,8% του ΑΕΠ και $ 50 δισ.) και, εφόσον εξακολουθεί καλύπτει ένα μόνο 

κριτήριο, πρόκειται αφαιρεθεί από Κατάλογο Παρακολούθησης στην προσεχή FX. 

Ειδικότερα ως προς την Κίνα, επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών συνέδραμε 

ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις σύναψης της διμερούς εμπορικής συμφωνίας Πρώτης 

Φάσης ΗΠΑ-Κίνας (οποία υπεγράφη 15.1.2020), σε πλαίσιο οποίας η Κίνα δεσμεύθηκε για 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και εμπορική της πολιτική, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων νομισματικής πολιτικής και συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

                                                 
1 The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (the “1988 Act”) και The Trade Facilitation and 

Trade Enforcement Act of 2015 (the “2015 Act”). 

 



Ειδικότερα δε, δεσμεύθηκε αποφεύγει πρακτικές νομισματικής υποτίμησης ή άλλες 

παρεμβάσεις στην συναλλαγματική ισοτιμία του γιουάν/RMB για αποκόμιση ανταγωνιστικού 

οφέλους, καθώς και υποστηρίζει διαφάνεια τυχόν παρεμβάσεων μέσω της δημοσίευσης 

σχετικών πληροφοριών. Υπενθυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν καταγγείλει την Κίνα, στις 5.8.2019, 

για χειραγώγηση συναλλαγματικής ισοτιμίας (currency manipulator), στην εν λόγω τελευταία 

έκθεση FX επισημαίνεται ότι, και κατόπιν βελτίωσης της ισοτιμίας RMB / $, ήδη με ανατίμηση 

του γιουάν σε 6.93 RMB / $ (από 7.18 RMB προς $ στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019), το 

Υπουργείο Οικονομικών δεν θεωρεί πλέον ότι η Κίνα χειραγωγεί τη συναλλαγματική της 

ισοτιμία, ενώ βεβαίως παραμένει υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση. 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. έκθεση “Report on Macroeconomic and Foreign Exchange 

Policies of Major Trading Partners of the United States” σε ιστοσελίδα Treasury 

https://home.treasury.gov/system/files/136/20200113-Jan-2020-FX-Report-FINAL.pdf. 
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