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Εμπορική πολιτική ΗΠΑ για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Παρεμβάσεις USTR 

και Υπουργού Οικονομικών στη διαδικτυακή Σύνοδο Ηγετών για το Κλίμα (22-

23.4.2021). 

 

Η Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR), κα Tai, σε πρώτη δημόσια ομιλία της με τίτλο 

"Greening US Trade Policy", 15/4, σκιαγράφησε τις θέσεις της στο πεδίο άσκησης της 

εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ, ιδίως σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεδομένης της κορυφαίας προτεραιότητας της 

προστασίας του πλανήτη για τη Διοίκηση Biden-Harris (Build Back Better). 

 

Η USTR επεσήμανε ότι, υπό τη νέα Διοίκηση (από 20/1), οι ΗΠΑ επανήλθαν στη Συμφωνία 

των Παρισίων και πρόκειται να ανακοινώσουν νέο φιλόδοξο στόχο περιορισμού των 

εκπομπών ρύπων έως το 2030 (βλ. παρακάτω για εν θέματι Σύνοδο), ενώ ήδη έχει εκδοθεί 

Προεδρική Απόφαση (Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad, 

27/1) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο εσωτερικά, όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, για συλλογική διεθνή προσέγγιση του ζητήματος με τήρηση της αρχής της 

περιβαλλοντικής δικαιοσύνης (προβλέψεις για αποτροπή μεταφοράς ρυπογόνων 

βιομηχανιών σε χώρες με λιγότερο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα). Επιπλέον, μέσω του 

προσφάτως προταθέντος πακέτου ενίσχυσης της οικονομίας AJP / American Jobs Plan, έχει 

προβλεφθεί η ανοικοδόμηση της α/οικονομίας, μέσω επενδύσεων σε υποδομές, σε 

συνάρτηση με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών/κλιματικών προκλήσεων και με 

έμφαση στην καινοτομία και τη χρήση “καθαρής” ενέργειας. Ο ρόλος του Γραφείου USTR θα 

είναι κομβικός για την υλοποίηση των επί μέρους σχετικών πολιτικών σε επίπεδο διεθνών 

εξωτερικών σχέσεων, εθνικής ασφάλειας και οικονομικής πολιτικής. 

 

Σε διεθνές επίπεδο, κα Tai χαρακτήρισε αναχρονιστικές τις απόψεις, ως προς τη σχέση 

εμπορικής πολιτικής και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, α) ότι η απελευθέρωση του 

εμπορίου θα οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση του βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος, 

καθώς οι χώρες γίνονται πλουσιότερες, ενώ, αντίθετα, σε περιβάλλον παγκοσμιοποίησης και 

για προσέλκυση επενδύσεων δημιουργούνται οικονομικά κίνητρα ανταγωνισμού και 

συμπίεσης κόστους μέσω χαμηλότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών (race to the 

bottom), β) ότι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, εκλαμβανόμενες μονοδιάστατα ως 

εσωτερικού πολιτικοκοινωνικού χαρακτήρα, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε διεθνείς 

συμφωνίες, ως μη σχετιζόμενες με την οικονομία/εμπορική πολιτική, ενώ, αντίθετα, οι 

διαφορετικές εθνικές πολιτικές σε αυτό το ζήτημα, ύψιστης σημασίας για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής, συνιστούν διαφορική αντιμετώπιση της συλλογικής αυτής 

περιβαλλοντικής πρόκλησης, ενισχύοντας τον άνισο διεθνή ανταγωνισμό και την υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος, για οποίο θέμα απαιτείται μάλιστα αναβάθμιση των κανόνων ΠΟΕ. 

 

Σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο, οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθεια την τελευταία 15ετία, 

σε βάση διακομματικής συναίνεσης, συμπερίληψης βασικών περιβαλλοντικών κανόνων στις 



εμπορικές συμφωνίες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη Συμφωνία USMCA σε οποία 

περιλαμβάνονται κρίσιμες προβλέψεις περιβαλλοντικής προστασίας, μεταξύ άλλων προς 

αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας και αλιείας οποία είναι διεθνή ζητήματα που πρέπει 

να αντιμετωπισθούν σε επίπεδο ΠΟΕ. 

 

Σε εσωτερικό επίπεδο, για μετάβαση σε οικονομία μηδενικών ρύπων έως το 2050, θα 

στηριχθούν επενδύσεις για ανάπτυξη καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, αγαθών και 

υπηρεσιών, με έμφαση στην ενίσχυση των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού καθαρών 

τεχνολογιών και στην ανάπτυξη ανάλογου εγχώριου δυναμικού, όπως για παραγωγή 

μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων ή χρήση οικολογικής και βιώσιμης γεωργικής παραγωγής 

(π.χ. για δέσμευση ρύπων). Εν προκειμένω, η USTR τόνισε τις σημαντικές οικονομικές 

ευκαιρίες που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η 

εφαρμογή παράλληλων πολιτικών για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την απασχόληση 

και το εμπόριο μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "Remarks from Ambassador Katherine Tai on Trade Policy, 

the Environment and Climate Change", https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2021/april/remarks-ambassador-katherine-tai-trade-policy-environment-

and-climate-change. 

 

Σύνοδος Ηγετών για το Κλίμα 

 

Πραγματοποιήθηκε, 22-23/4 διαδικτυακά, η Σύνοδος Ηγετών για το Kλίμα, κατόπιν 

πρωτοβουλίας Προέδρου Biden για συνάντηση 40 Ηγετών κατά την οποία ο ίδιος 

ανακοίνωσε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα σε ποσοστό 50-

52% έως το 2030, ως προς τα επίπεδα του 2005, και δεσμεύτηκε ότι η Διοίκηση του θα 

εργαστεί για τη βιωσιμότητα, την ισότητα και την ευημερία. Βλ. σχετικό Ανακοινωθέν “Fact 

Sheet” Λευκού Οίκου https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2021/04/23/fact-sheet-president-bidens-leaders-summit-on-climate/. 

 

Σε παρέμβασή της σε εν λόγω Σύνοδο, η Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR) κα Tai 

επανέλαβε συνοπτικά τις ανωτέρω προτεραιότητες εμπορικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί κατάλληλη προσέγγιση μέσω οποίας στηρίζεται 

η καινοτομία και δημιουργούνται ευκαιρίες, εφόσον οι πολιτικές προστασίας του 

περιβάλλοντος, απεξάρτησης από τον άνθρακα και μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 

συνεπάγονται σημαντικά οικονομικά οφέλη όπως η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων 

θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της περιεκτικής οικονομικής πολιτικής (ένταξης 

περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων). Βλ. "Closing Remarks from Ambassador 

Katherine Tai at the Leaders' Summit on Climate", https://ustr.gov/about-us/policy-

offices/press-office/press-releases/2021/april/closing-remarks-ambassador-katherine-tai-

leaders-summit-climate. 

 

H Υπουργός Οικονομικών κα Yellen επίσης συμμετείχε με παρέμβασή της, τονίζοντας την 

αναγκαιότητα άμεσης δράσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η 

Διοίκηση Biden για εξάλειψη των εκπομπών ρύπων έως το 2050. Έθεσε δύο καίρια ζητήματα 

οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής: α) την πρόκληση, ιδίως για ασθενέστερες 

οικονομικά χώρες, του συγκερασμού πολιτικών αφενός για μείωση των ρύπων και αφετέρου 

για οικονομική ανάπτυξη, σε τρέχον μάλιστα πλαίσιο αντιμετώπισης των οικονομικών 

επιπτώσεων της πανδημίας, και β) τη δυσκολία χρήσης δημοσίων πόρων για ενεργοποίηση 

των απαραίτητων και πολύ σημαντικότερων ιδιωτικών επενδύσεων με οποίες θα 

χρηματοδοτηθεί αποτελεσματικά η πράσινη παγκόσμια ανάπτυξη. Εν προκειμένω, οι ΗΠΑ θα 
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αξιοποιήσουν σειρά διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων διεθνών οργανισμών, για αντιμετώπιση των προκλήσεων 

της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών θα υποστηρίξει και 

προσελκύσει, μέσω παροχής τεχνογνωσίας στους διεθνείς εταίρους, τις ιδιωτικές επενδύσεις 

σε τεχνολογίες περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ σε πλαίσιο G20 θα συμβάλει στην 

κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης χρηματοοικονομικής (χρηματοδότησης επιχειρήσεων που 

στηρίζουν την κλιματική μετάβαση), για παροχή κατάλληλης πληροφόρησης σε επενδυτές για 

φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές. Κα Yellen επεσήμανε τη σημασία της συλλογικής 

δράσης για επίτευξη των εν λόγω στόχων σε διεθνές επίπεδο. Βλ. "Remarks by Secretary of 

the Treasury Janet L. Yellen at the Leaders' Summit on Climate", 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0143. 

 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0143

