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Σύνοδος Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), 19-20 Νοεμβρίου 
2020. 
 
Κατά τη Σύνοδο Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC Economic Leaders’ 
Meeting / AELM), οποία διοργανώνεται μέσω τηλεδιάσκεψης στη Μαλαισία 19-20 Νοεμβρίου, οι 
ηγέτες των 21 χωρών - μελών APEC εστιάζουν στο θέμα “Optimising Human Potential Towards 
a Resilient Future of Shared Prosperity: Pivot. Prioritise. Progress”, με προτεραιότητες στους 
τρεις τομείς Εμπόριο & Επενδύσεις, Ψηφιακή Οικονομία & Τεχνολογία, Καινοτομία & 
Βιωσιμότητα, βλ. https://www.apec.org/2020-Malaysia-Priorities. 
 

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προγραμματισθεί συμμετοχή του Προέδρου Trump, στις 19/11, με 
παρέμβασή σχετικά με “το μέλλον του εμπορίου", κατά την επί μέρους διοργάνωση APEC CEO 
DIALOGUES (βλ. https://www.apecceodialogues.com/), εστίασης στις “προτεραιότητες κατά την 
μετά COVID-19 εποχή”. Μεταξύ άλλων ηγετών, όπως Κ/ΠΘ Trudeau, Ρ/Π Putin, ΝΖ/ΠΘ Ardern 
και Ι/ΠΘ Suga, έχει επίσης προγραμματισθεί αντίστοιχη παρέμβαση του Προέδρου Κίνας Xi 
Jinping σχετικά με “το μέλλον της διεθνούς συνεργασίας”. 
 

Σημειώνεται ότι κατά τη Σύνοδο Υπουργών Εμπορίου APEC, 5 Μαΐου τρ.έ., συμφωνήθηκε η 
διευκόλυνση του εμπορίου βασικών αγαθών και υπηρεσιών εν μέσω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, καθώς και η διατήρηση ανοικτών εμπορικών διαύλων (trading links), αλλά και η 
ενίσχυση των διαβουλεύσεων APEC για ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας (βλ. 
https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2020_trade). Εν 
συνεχεία, κατά τη Σύνοδο Υπουργών Εμπορίου APEC, 25 Ιουλίου τρ.έ., συμφωνήθηκε ότι όσα 
εμπορικά μέτρα επεβλήθησαν κατά τη διάρκεια και λόγω της πανδημίας πρέπει να ελεγχθούν ως 
προς τη συμβατότητά τους με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς και 
ότι απαιτείται κατάλληλος συντονισμός για εξάλειψη των “περιττών” εμποδίων στο εμπόριο 
βασικών αγαθών (βλ.  https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/0725_VMRT). 
 

Από πλευράς Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR) έχει αναφερθεί, έναντι της 
θεματολογίας APEC, ότι εν μέσω των σημαντικών προκλήσεων κατά την πανδημία του 
κορωνοϊού, όπως οι σχετικές αδυναμίες λόγω της αλληλεξάρτησης και παγκόσμιας διάρθρωσης 
των εφοδιαστικών αλυσίδων αγαθών, απαιτείται συντονισμένη δράση για άρση των υφιστάμενων 
εμποδίων στο εμπόριο, σε οποίο πλαίσιο καθοριστική είναι η λήψη μέτρων για ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών. 
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