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Θέμα: 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. 

 

Μεξικό. Οικονομικός Διάλογος Υψηλού Επιπέδου ΗΠΑ-Μεξικού (HLED). 
 

Στις 9/9 τρ.ε. πραγματοποιήθηκε η πρώτη, υπό τη διοίκηση Biden, διμερής συνάντηση 

Οικονομικού Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΗΠΑ-Μεξικού (HLED / High-Level Economic 

Dialogue), λαμβανομένου υπόψη ότι η αξία του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των 

δύο χωρών εκτιμάται άνω του $ 1,5 δισ. ημερησίως, ενώ για τις ΗΠΑ το Μεξικό είναι κρίσιμος 

στρατηγικός σύμμαχος και εμπορικός εταίρος, μεταξύ των κορυφαίων προορισμών των α/ 

εξαγωγών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπουργού Εμπορίου κας Raimondo, 

συμφωνήθηκε οικοδομηθεί στενότερη συνεργασία στους τέσσερις τομείς κύριου 

ενδιαφέροντος: οικονομική ανάκαμψη, ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στο νότιο Μεξικό και 

στην Κεντρική Αμερική, ανάπτυξη μεθόδων διαχρονικής ενίσχυσης της ευημερίας, και συνεχής 

στήριξη εμπορίου / επενδύσεων προς όφελος όλων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 

Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) κας Tai, προτεραιότητες του διμερούς Διαλόγου 

HLED αφορούν στην α) ενίσχυση των στρατηγικών οικονομικών συνεργειών των δύο χωρών 

για μεγαλύτερη περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση της 

ευημερίας (με έμφαση σε ΜΜΕπιχ., καινοτομία, εκπαίδευση/ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

και επαγγελματικών δεξιοτήτων), και β) μείωση της φτώχειας και της ανισότητας. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Statement from Ambassador Katherine Tai on the Re-Launch 

of the U.S.-Mexico High-Level Economic Dialogue” https://ustr.gov/about-us/policy-

offices/press-office/press-releases/2021/september/statement-ambassador-katherine-tai-re-

launch-us-mexico-high-level-economic-dialogue και "Secretary of Commerce Gina M. 

Raimondo Co-chairs U.S.-Mexico High Level Economic Dialogue" 

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/09/secretary-commerce-gina-m-

raimondo-co-chairs-us-mexico-high-level. 

 

Νοτιοανατολική Ασία. Σύνοδος Υπουργών Οικονομικών ASEAN. 
 

Στην ετήσια σύνοδο Υπουργών Οικονομικών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

13/9, η Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR) υπογράμμισε τη δέσμευση της Διοίκησης Biden 

για ενίσχυση της οικονομικής/εμπορικής σχέσης ΗΠΑ-ASEAN, η οποία στηρίζεται στην μεταξύ 

των δύο πλευρών Συμφωνία-Πλαίσιο Εμπορίου και Επενδύσεων TIFA (Trade and Investment 

Framework Arrangement), με προτεραιότητα στη συνεργασία για αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και σε άλλες εκατέρωθεν αναληφθείσες (στο πλαίσιο της 
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TIFA) δεσμεύσεις στους τομείς εργασίας, περιβάλλοντος και ΜΜΕπιχ., για στήριξη της 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Katherine Tai’s Meeting with ASEAN 

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

releases/2021/september/readout-ambassador-katherine-tais-meeting-asean-economic-

ministers. 

 

Ανατολική Ασία. Διάσκεψη Κορυφής Υπουργών Οικονομικών EAS. 
 

Στη Διάσκεψη Κορυφής των Υπουργών Οικονομικών Ανατολικής Ασίας EAS (East Asia 

Summit), η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 15/9, η Εμπορική Αντιπρόσωπος ΗΠΑ 

(USTR) τόνισε τη δέσμευση της Διοίκησης Biden για ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με τη 

Νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, καθώς και για τη στήριξη της 

εμπορικής πολιτικής με επίκεντρο τους εργαζόμενους. Επίσης συζητήθηκαν θέματα 

συνεργασίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής, 

καθώς και άλλα επί μέρους διμερή ζητήματα οικονομικής/εμπορικής συνεργασίας. Η Εμπορική 

Αντιπρόσωπος ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Myanmar (για 

ΗΠΑ Burma) προτρέποντας τα μέλη της διεθνούς κοινότητας να παρέμβουν για καταστολή της 

βίας και αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Katherine Tai’s Participation in the 

East Asia Summit Economic Ministers’ Meeting”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2021/september/readout-ambassador-katherine-tais-participation-east-

asia-summit-economic-ministers-meeting. 

  

 

Αφρική. Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου για την Αφρική (TACA, βλ.1). 
 

Σε διαδικτυακή συνάντηση, 1/9, με τα μέλη της αμερικανικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Εμπορίου για την Αφρική (TACA / Trade Advisory Committee on Africa), η Εμπορική 

Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR) υπογράμμισε τη δέσμευση του Γραφείου USTR για διαμόρφωση 

ισχυρής οικονομικής/εμπορικής εταιρικής σχέσης με την αφρικανική ήπειρο, βάσει πλέγματος 

πολιτικών με επίκεντρο τον εργαζόμενο και τις εμπορικές πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς, 

παράλληλα με την προσπάθεια ΗΠΑ για αποστολή εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων στην 

Αφρικανική Ένωση (AU) για αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Εμπορική Αντιπρόσωπος 

αναφέρθηκε επίσης στις ισχύουσες α/ εμπορικές πολιτικές για την Αφρική, στη σπουδαιότητα 

αξιοποίησης της αφρικανικής διασποράς, και στην ανάπτυξη συνεργειών με ΜΜΕπιχ., ενώ 

δεσμεύτηκε για περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων ΗΠΑ-Αφρικής. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Katherine Tai's Virtual Meeting With 

the Trade Advisory Committee on Africa”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2021/september/readout-ambassador-katherine-tais-virtual-meeting-

trade-advisory-committee-africa. 

 

Νότια Κορέα. Συνάντηση με Υπουργό Εμπορίου Ν. Κορέας. 
 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 13/9 με τον Υπουργό Εμπορίου Ν. Κορέας, η Εμπορική 

Αντιπρόσωπος ΗΠΑ (USTR) τόνισε τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των επιτροπών και 

ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΗΠΑ-

Κορέας (KORUS FTA / Free Trade Agreement) για αντιμετώπιση και επίλυση των διμερών 

                                                 
1 TACA, https://ustr.gov/about-us/advisory-committees/trade-advisory-committee-africa-taca. 
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ζητημάτων, υποστηρίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης κοινού προγράμματος στήριξης των 

εργασιακών δικαιωμάτων και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα, συζητήθηκαν 

εμπορικά θέματα σε περιφερειακή και παγκόσμια διάσταση, όπως σχετικά με την ενίσχυση των 

εφοδιαστικών αλυσίδων (συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών), προσβλέποντας επίσης 

στην επιτυχία της επικείμενης 12ης Υπουργικής Διάσκεψης ΠΟΕ (τέλη Νοεμβρίου τρ.έ.), με 

συμφωνία στα θέματα των επιδοτήσεων στον τομέα αλιείας και των μεταρρυθμίσεων του 

οργανισμού. Η κα Tai (USTR) αναφέρθηκε στη δέσμευση της Διοίκησης Biden για αύξηση της 

ευημερίας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, λαμβανομένου υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει 

τη διοργάνωση  της επόμενης Διάσκεψης APEC / Asia-Pacific Economic Cooperation, το 2023. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. “Readout of Ambassador Katherine Tai's Meeting with South 

Korea’s Trade Minister Yeo Han-Koo”, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-

office/press-releases/2021/september/readout-ambassador-katherine-tais-meeting-south-

koreas-trade-minister-yeo-han-koo. 
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