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Εμπορική πολιτική ΗΠΑ σε γεωγραφικές ζώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
 

Παραθέτουμε στοιχεία για πρόσφατες εξελίξεις εμπορικής πολιτικής της Διοίκησης 

Biden-Harris, αναφορικά με γεωγραφικές ζώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

 

Ινδο-Ειρηνικός: Διυπουργική Συνάντηση με μέλη IPEF / Indo-Pacific Economic 

Framework for Prosperity. 
 

Πραγματοποιήθηκε, 26/7, διαδικτυακά, Διυπουργική Συνάντηση μεταξύ των 

συμμετεχουσών χωρών του Οικονομικού Πλαισίου Ινδο-Ειρηνικού (IPEF), το οποίο 

υιοθετήθηκε από τη Διοίκηση Biden (επίσημη έναρξη 5/2022, βλ. έγγραφό μας 1242 - 

25.5.2022) για ενίσχυση του ηγετικού ρόλου των ΗΠΑ στην περιοχή του Ινδο-

Ειρηνικού. Το Οικονομικό Πλαίσιο Ινδο-Ειρηνικού (IPEF) αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας, και ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των 

συμμετεχουσών χωρών, δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς, ιδιαίτερα μέσω συνεργασίας 

στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: α) εμπόριο, β) εφοδιαστικές αλυσίδες, γ) καθαρή 

ενέργεια, μείωση εκπομπών άνθρακα και υποδομές, και δ) φορολογία και 

καταπολέμηση της διαφθοράς. 
 

Για εκπροσώπηση των ΗΠΑ στη συνάντηση συμμετείχαν η Εμπορική Αντιπρόσωπος 

ΗΠΑ (USTR), κα Tai, με κύρια αρμοδιότητα για τον πυλώνα εμπορίου, και η Υπουργός 

Εμπορίου, κα Raimondo, με κύρια αρμοδιότητα για τους υπόλοιπους τρεις πυλώνες. 

Καθόσον 14 μέλη του Πλαισίου IPEF αντιπροσωπεύουν το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ, 

η πολυμερής αυτή συνέργεια αναμένεται θα συμβάλλει σημαντικά, σε κάθε 

συμμετέχουσα χώρα, στην αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας και των 

επενδύσεων, με σημαντικά επίσης οφέλη για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Ambassador Katherine Tai and Secretary of 

Commerce Gina Raimondo Virtual Indo-Pacific Economic Framework Ministerial 

Readout”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-

releases/2022/july/ambassador-katherine-tai-and-secretary-commerce-gina-

raimondo-virtual-indo-pacific-economic. 

 

Υποσαχάρια Αφρική: Διυπουργική Συνάντηση ΗΠΑ-χωρών AGOA / African Growth 

and Opportunity Act, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ- 

Αφρικής. 
 

Ανακοινώθηκε, 26/7, από το Γραφείο της Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) ότι 

θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω Διυπουργική Συνάντηση στις 13.12.2022, στο πλαίσιο 
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της Συνόδου Κορυφής των ηγετών ΗΠΑ-Αφρικής που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο τρ.έ. 

στην Ουάσιγκτων, προκειμένου να συζητηθούν θέματα εμπορικών και επενδυτικών 

σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και των χωρών που συμμετέχουν στο α/ προτιμησιακό καθεστώς 

AGOA / African Growth and Opportunity Act. Πέραν της ιδιαίτερης σημασίας ως προς 

τα ειδικότερα ζητήματα AGOA, η εν λόγω συνάντηση θεωρείται πολύ καλή ευκαιρία για 

ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των ΗΠΑ με τις χώρες της αφρικανικής 

ηπείρου. Σε συνέχεια της εν λόγω Διυπουργικής Συνάντησης, το 2023 θα 

πραγματοποιηθεί στη Ν. Αφρική η επόμενη σύνοδος του ετήσιου φόρουμ Εμπορικής 

και Οικονομικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Υποσαχάριας Αφρικής (AGOA Forum). 
 

Υπενθυμίζεται, το πρόγραμμα AGOA αποτελεί (από το 2000, όταν υιοθετήθηκε) 

ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής συνεργασίας των ΗΠΑ με την Υποσαχάρια Αφρική, 

καθώς συνέβαλε στην αύξηση των επενδύσεων στην αφρικανική ήπειρο, στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην περιφερειακή ολοκλήρωση, στην ενίσχυση 

της εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας της Αφρικής, και στην στήριξη των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων των αφρικανικών χωρών. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του 

Γραφείου Απογραφής ΗΠΑ (US Census Bureau), ο συνολικός όγκος εμπορίου αγαθών 

με την Υποσαχάρια Αφρική ανήλθε σε $ 44,9 δισ. το  2021, από $ 36,8 δισ. το  2019 

(+22%), ενώ το απόθεμα των αμερικανικών ΑΞΕ / άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

ίδια περιοχή διαμορφώθηκε σε $ 30,3 δισ. το 2021 (-5,3% από  το 2019). 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Ambassador Katherine Tai to Host African Growth 

and Opportunity Act Ministerial Meeting During Africa Leaders Summit on December 

13, 2022” https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-

releases/2022/july/ambassador-katherine-tai-host-african-growth-and-opportunity-act-

ministerial-meeting-during-africa. 

 

Κένυα: Έναρξη της Στρατηγικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Κένυα. 
 

Σε διαδικτυακή συνάντηση, 14/7, μεταξύ της Εμπορικής Αντιπρόσωπου ΗΠΑ (USTR) 

και της Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Κένυας, 

έγινε η επίσημη  έναρξη της Στρατηγικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας 

ΗΠΑ-Κένυας (STIP / Strategic Trade and Investment Partnership), με οποία 

διαμορφώνεται πλαίσιο στενότερης συνεργασίας και διμερών δεσμεύσεων σε ευρύ 

φάσμα τομέων κοινού ενδιαφέροντος, για αύξηση επενδύσεων, ενίσχυση της βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, και στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης της Αφρικής. 
 

Για επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ΗΠΑ και Κένυα διαμορφώνουν πλαίσιο δεσμεύσεων 

στα πεδία συνεργασίας: γεωργία, καταπολέμηση διαφθοράς, ψηφιακό εμπόριο, 

περιβαλλοντική προστασία και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κανονιστικές 

πρακτικές, στήριξη ΜΜΕπιχ., προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων, στήριξη της 

επιχειρηματικότητας γυναικών/νέων/μειονοτήτων, πρότυπα/προδιαγραφές, 

τελωνειακές διαδικασίες και διευκόλυνση εμπορίου. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “United States and Kenya Announce the Launch of 

the U.S.-Kenya Strategic Trade and Investment Partnership” https://ustr.gov/about-

us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/july/united-states-and-kenya-

announce-launch-us-kenya-strategic-trade-and-investment-partnership. 
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Ταϊβάν: Εναρκτήρια συνάντηση της Πρωτοβουλίας ΗΠΑ-Ταϊβάν για το Εμπόριο του 
21ου αιώνα. 

 

Η Βοηθός Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (Deputy USTR), κα Bianchi, και ο Υπουργός 
Άνευ Χαρτοφυλακίου της Ταϊβάν, κ. Deng, πραγματοποίησαν στις 27/6 την εναρκτήρια 
συνάντηση της Πρωτοβουλίας ΗΠΑ-Ταϊβάν για το Εμπόριο του 21ου αιώνα, υπό την 
αιγίδα του Αμερικανικού Ινστιτούτου στην Ταϊβάν (AIT) και Γραφείου Αντιπροσωπείας 
της Ταϊπέι στις ΗΠΑ (TECRO). 
 

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το κοινό ενδιαφέρον τους για ανάπτυξη των διμερών 
οικονομικών σχέσεων, βάσει αμοιβαία αποδεκτών αξιών, για προώθηση της καινοτομίας 
και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ειδικότερα, συζητήθηκε η ανάπτυξη ενός φιλόδοξου 
οδικού χάρτη για ανάληψη διμερών δεσμεύσεων, και ουσιαστικά οικονομικά 
αποτελέσματα, στα πεδία συνεργασίας: διευκόλυνση εμπορίου, κανονιστικές πρακτικές, 
γεωργία, καταπολέμηση διαφθοράς, στήριξη ΜΜΕπιχ., ψηφιακό εμπόριο, 

περιβαλλοντική προστασία, κρατικές επιχειρήσεις, και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. 
Στο περιθώριο εν λόγω συνάντησης πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες στρογγυλής 
τραπέζης, επί θεμάτων εμπορικής πολιτικής, με διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων από 
την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ, με συμμετοχή μελών του Κογκρέσου. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “United States and Taiwan Hold Inaugural Meeting of 
the U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade” https://ustr.gov/about-us/policy-
offices/press-office/press-releases/2022/june/united-states-and-taiwan-hold-
inaugural-meeting-us-taiwan-initiative-21st-century-trade. 
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