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Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών “FX Report”, περί μακροοικονομικών και
συναλλαγματικών πολιτικών των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ
(Απρίλιος 2021).
Το Υπουργείο Οικονομικών (Department of Treasury) δημοσίευσε, 16/4, την εξαμηνιαία
έκθεση “Report on Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners
of the United States” (επονομαζόμενη FX Report), σε οποία εξετάζονται οι μακροοικονομικές
και συναλλαγματικές πολιτικές των κυριότερων εμπορικών εταίρων της χώρας, με σκοπό την
αναγνώριση και αξιολόγηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών με αρνητικές επιπτώσεις στο
εξωτερικό εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. Σημειώνεται, ειδικότερα, σε εν
λόγω έκθεση εξετάζονται πρακτικές νομισματικής πολιτικής, συναλλαγματικής ισοτιμίας,
συναλλαγματικών αποθεμάτων, διακίνησης κεφαλαίων, καθώς και ανισορροπίες ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών και διμερούς εμπορίου έναντι ΗΠΑ, σύμφωνα με συγκεκριμένα
κριτήρια εμπορικής νομοθεσίας ΗΠΑ (“The 1988 Act” και “The 2015 Act”, βλ.1).
Στην FX Report Απριλίου 2021, το Υπουργείο Οικονομικών διερεύνησε στοιχεία για 20
σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με έκαστο των οποίων ο όγκος διμερούς
εμπορίου υπερβαίνει τα $ 40 δισ. ετησίως, σε συνολικό όγκο εμπορίου με τις ΗΠΑ $ 3,1 τρισ.
κατά το 2020 (ή 80% του συνόλου εμπορίου ΗΠΑ κατά το ίδιο διάστημα), διαπιστώνοντας ότι:
α) το Βιετνάμ, η Ελβετία και η Ταϊβάν πληρούν και τα τρία κριτήρια της εμπορικής νομοθεσίας
“The 2015 Act” (παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος, σημαντικό πλεόνασμα ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών και σημαντικό πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου με τις ΗΠΑ), κατά
την υπό εξέταση περίοδο. Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης των
μακροοικονομικών και συναλλαγματικών πολιτικών των εν λόγω χωρών, ενισχύει τη
στενότερη διμερή συνεργασία με αυτές (υπό διαμόρφωση έναντι της Ταϊβάν) παροτρύνοντάς
τες να αντιμετωπίσουν τα αίτια της υποτίμησης του νομίσματός τους και των υφιστάμενων
εξωτερικών ανισορροπιών.
β) δεν στοιχειοθετείται χειραγώγηση ισοτιμίας από το Βιετνάμ, την Ελβετία και την Ταϊβάν,
σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία “The 1988 Act”. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι
ο υφιστάμενος διάλογος με την Ελβετία και το Βιετνάμ, και η έναρξη ενισχυμένου διαλόγου με
την Ταϊβάν, θα επιτρέψει να διερευνηθεί αν οι εν λόγω χώρες παρενέβησαν στην αγορά
συναλλάγματος κατά το 2020 για αποτροπή της αποτελεσματικής προσαρμογής του
ισοζυγίου πληρωμών ή για αθέμιτο εμπορικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Γ) κανένας άλλος σημαντικός εμπορικός εταίρος των Η.Π.Α. δεν πληρούσε τα κριτήρια της
εμπορικής νομοθεσίας “The 2015 Act” και “The 1988 Act”, σχετικά με χειραγώγηση ισοτιμίας,
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The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (the “1988 Act”) και The Trade Facilitation and
Trade Enforcement Act of 2015 (the “2015 Act”).

παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος ή εξωτερικών ανισορροπιών κατά την περίοδο
αναφοράς.
Πέραν των ειδικότερων ανωτέρω συμπερασμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών
συμπεριλαμβάνει σε ειδικό Κατάλογο Παρακολούθησης (Monitoring List), των πρακτικών
στην αγορά συναλλάγματος, τις έντεκα χώρες Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Ινδία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Μεξικό, ενώ όλες εκτός από την Ιρλανδία
και το Μεξικό είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη Έκθεση FX Δεκεμβρίου 2020.
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https://home.treasury.gov/system/files/206/April_2021_FX_Report_FINAL.pdf.

Report

