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Ετήσια Έκθεση του Γραφείου USTR προς το Κογκρέσο σχετικά με την συμμόρφωση 
της Κίνας στους κανόνες ΠΟΕ. 
 
Δημοσιεύθηκε, 15/1 (επέτειο της υπογραφής της Συμφωνίας US-China Phase One), προς 
υποβολή στο Κογκρέσο, η 19η ετήσια έκθεση “2020 Report to Congress On China’s WTO 
Compliance”, του Γραφείου USTR (Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ προηγούμενης 
Διοίκησης Trump), σε οποία εξετάζεται η συμμόρφωση της Κίνας στις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει από ένταξής της στον ΠΟΕ, αλλά και διμερώς έναντι των ΗΠΑ. 
 
Όπως στις προηγούμενες σχετικές εκθέσεις, στην έκθεση έτους 2020 καταγράφεται εκ νέου 
ότι η συμμόρφωση της Κίνας στους κανόνες ΠΟΕ, όπως καθορίζεται βάσει των όρων ένταξής 
της, παραμένει προβληματική. Η Κίνα εξακολουθεί να υιοθετεί προσεγγίσεις κρατικού 
παρεμβατισμού, όχι οικονομίας αγοράς, και μερκαντιλισμού, σε αντίθεση με τις προσδοκίες 
των μελών ΠΟΕ για από πλευράς της απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και υιοθέτηση 
ενός πιο ανοικτού συστήματος οικονομίας αγοράς σύμφωνα με κανόνες ΠΟΕ.  
 
Παράλληλα, λόγω του υφιστάμενου οικονομικού συστήματος κρατικού παρεμβατισμού της 
Κίνας, τα μέλη του ΠΟΕ εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές οικονομικές αρνητικές 
επιπτώσεις, μέσω σειράς πολιτικών (π.χ. βιομηχανικών που στρεβλώνουν συστηματικά 
κρίσιμους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, όπως χάλυβα, αλουμινίου, φωτοβολταϊκών, 
αλιείας, πολιτικών δημιουργίας εμποδίων πρόσβασης σε μεγάλης αξίας τομείς της κινεζικής 
οικονομίας, ιδίως κλάδων υπηρεσιών, για προστασία από τον ξένο ανταγωνισμό, ή/και 
πολιτικών αποκλεισμού ξένων επιχειρήσεων από νέους αναδυόμενους τομείς της 
παγκόσμιας οικονομίας, καθώς η κινεζική Κυβέρνηση παρεμβαίνει ουσιωδώς υπέρ των 
εγχώριων βιομηχανιών). 
 
Λόγω των αποτυχημένων πολυμερών και διμερών προσπαθειών, επί σχεδόν δύο δεκαετίες, 
των ΗΠΑ και άλλων μελών του ΠΟΕ να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις της ένταξης 
της Κίνας στον ΠΟΕ, η Διοίκηση Trump ακολούθησε πιο αυστηρή προσέγγιση έναντι της 
Κίνας, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων  των α/επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση 
των δυσμενών επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά των ΗΠΑ και την αποκατάσταση της 
ισορροπίας στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. 
 
Ως προς την Συμφωνία Phase One (σε ισχύ από 2/2020), αναφέρεται ικανοποιητική πρόοδος 
της Κίνας, καθόσον οι δύο χώρες διευθέτησαν επιτυχώς σειρά κινεζικών διαρθρωτικών 
εμποδίων (αναφέρονται συγκεκριμένα κινεζικές οικονομικές/εμπορικές μεταρρυθμίσεις σε 
ορισμένα θέματα IPR, μεταφοράς τεχνολογίας, αγροτικού τομέα, χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών και νομισματικής πολιτικής). Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν μια Συμφωνία Phase 
Two καθόσον εξακολουθούν να έχουν σοβαρές ανησυχίες για αρκετά ζητήματα αθέμιτων 
κινεζικών πρακτικών, οποία δεν εξετάστηκαν πλήρως στη συμφωνηθείσα πρώτη φάση 
(επιδοτήσεις, υπερβάλλουσα παραγωγή, κρατικές επιχειρήσεις / SOEs, κυβερνοκλοπή 
διανοητικής ιδιοκτησίας, πρότυπα, κυβερνοασφάλεια, προϋποθέσεις τήρησης τοπικών 
δεδομένων, περιορισμοί διασυνοριακών ανταλλαγών δεδομένων, πολιτική ανταγωνισμού, 



κανονιστική διαφάνεια, καθώς και ορισμένα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς 
τεχνολογίας και πρόσβασης υπηρεσιών στην αγορά). 
 
Εν κατακλείδι, οι ΗΠΑ προτρέπουν την Κίνα να προχωρήσει σε σημαντικές 
οικονομικές/εμπορικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την υιοθέτηση ενός πιο 
ανοικτού συστήματος οικονομίας αγοράς, ανάλογου των λοιπών μελών ΠΟΕ βάσει αρχών μη 
διακρίσεων, πρόσβασης στην αγορά, αμοιβαιότητας, δικαίου και διαφάνειας. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2021/january/ustr-releases-annual-reports-wto-compliance-china-and-russia. 
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