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Έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου.
Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) δημοσίευσε 5/5 ανακοίνωση σχετικά με την
έναρξη διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου για σύναψη εμπορικής συμφωνίας
(FTA / Free Trade Agreement).
Στην ανακοίνωση επισημαίνονται οι μακρόχρονοι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως σε
οικονομική διάσταση, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου μεγέθους των δύο οικονομιών και
του βαθμού στενής συνεργασίας, καθόσον ο όγκος διμερούς εμπορίου ανέρχεται σε $ 270 δισ.
ενώ οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής του ΗΒ και αντίστροφα, απασχολώντας, έκαστος
εταίρος μέσω θυγατρικών, περί το 1 εκατ. εργαζόμενους.
Σκοπός των διαπραγματεύσεων αναφέρεται η σύσφιξη των εμπορικών δεσμών μέσω της
σύναψης εμπορικής συμφωνίας υψηλών απαιτήσεων στον τομέα ψηφιακής οικονομίας και σε
άλλους τομείς υπηρεσιών, καθώς και η εξάλειψη εμποδίων στο εμπόριο και η υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η έναρξη διαβουλεύσεων καθυστέρησε κατά το τρ.έ. λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού, ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων διάρκειας δύο εβδομάδων θα
καλύψει το πλήρες εύρος της θεματολογίας, μέσω τηλεδιασκέψεων 30 διαφορετικών
διαπραγματευτικών ομάδων εργασίας, ενώ οι επόμενοι γύροι διαπραγματεύσεων θα
διεξάγονται ανά έξι εβδομάδες.
Οι δύο πλευρές θεωρούν ότι η υπό διαμόρφωση FTA έχει βαρύνουσα σημασία ως προς την
συμβολή της στην ανάκαμψη των δύο οικονομιών από την κρίση της πανδημίας Covid-19, ενώ
ο USTR Lighthizer ανέφερε ότι οι παράμετροι της συμφωνίας θα είναι σύμφωνες με τις
προτεραιότητες εμπορικής πολιτικής ΗΠΑ και τη διαπραγματευτική εντολή του Κογκρέσου.
Δεν έχει αναφερθεί προθεσμία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων ενώ από πλευράς
Ηνωμένου Βασιλείου θεωρείται σαφές, κατά δηλώσεις αξιωματούχου εδώ Πρεσβείας ΗΒ
(British Trade Commissioner for North America) ότι λαμβάνεται υπόψη το χρονοδιάγραμμα των
αμερικανικών εκλογών Νοεμβρίου τρ.έ., χωρίς όμως σχετικές δεσμεύσεις, όπως επίσης και η
λήξη ισχύος της νομοθεσίας TPA / Trade promotion Authority (τον Ιούλιο 2021, από
προηγούμενη 3ετή έγκριση Κογκρέσου), δυνατότητας του A/Προέδρου για σύναψη εμπορικής
συμφωνίας fast-track. Αναλυτές αναφέρουν δηλώσεις άλλων εδώ εκπροσώπων Πρεσβείας ΗΒ
σύμφωνα με οποίες οι δύο εταίροι θα διαπραγματευθούν εφ’ όλης της ύλης με στόχο την ταχεία
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι και ΗΒ βρίσκεται σε
παράλληλο χρονοδιάγραμμα εξελίξεων έναντι των διαβουλεύσεων συμφωνίας post-Brexit με
την ΕΕ έως τέλους τρ.έ.
Αναμένεται ότι οι δύο πλευρές θα αντιμετωπίσουν διαπραγματευτικές προκλήσεις σε
ορισμένους τομείς, ιδίως στη γεωργία όπου αναμένονται ισχυρές πιέσεις ΗΠΑ για μεγαλύτερη
πρόσβαση στην βρετανική αγορά. Αν και το ΗΒ θα εφαρμόζει το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο
ΕΕ έως τον Δεκέμβριο 2020, Βρετανοί αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί σε αδυναμία χαλάρωσης
των εθνικών κανονισμών ασφάλειας και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων, ενώ και από

πλευράς ΗΠΑ, η Υπηρεσία FAS / Foreign Agricultural Service του Υπουργείου Γεωργίας
(USDA) δεν αναμένει, στο εγγύς μέλλον, άνοιγμα της βρετανικής αγοράς σε αγροτικά
βιοτεχνολογικά προϊόντα. Παρά τις σχετικές δηλώσεις, επίσης, του Γερουσιαστή Chuck
Grassley (R-IA), Προέδρου της επιτροπής Senate Finance Committee, περί επιθυμητής
συμφωνίας FTA των δύο πλευρών με άνοιγμα της βρετανικής αγοράς για αμερικανικά γενετικά
τροποποιημένα προϊόντα (GMO) και ορμονούχο βοδινό κρέας, καθώς και περί ηπιότερων
ενστάσεων του ΗΒ σε θέματα προστασίας GIs / Γεωγραφικών Ενδείξεων, αναφορικά με το
σύνολο κ-μ ΕΕ. Σημειώνεται ότι και άλλα μέλη του Κογκρέσου έχουν επανειλημμένως
αναφερθεί σε ανάγκη συμπερίληψης της γεωργίας στην εν λόγω FTA για στήριξη και έγκριση
Κογκρέσου, ενώ τυχόν επιτυχία σε εν λόγω ζητήματα χρησιμοποιηθεί και ως μοχλός πίεσης
έναντι παράλληλων διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΠΑ.
Σύμφωνα με αξιωματούχους Πρεσβείας ΗΒ στην Ουάσιγκτον, στον τομέα γεωργίας θα
επιδιωχθεί από πλευράς τους η μείωση/εξάλειψη των πρόσθετων δασμών 25% Section 301
στα τυροκομικά προϊόντα και στο ουίσκι, στο πλαίσιο της διαμάχης Airbus (υπόθεσης ΠΟΕ).
Πέραν αυτών, άλλα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν παράλληλα τους
διαπραγματευτές είναι οι προθέσεις ΗΒ για επιβολή φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (DST),
καθώς και οι συνεχιζόμενοι πρόσθετοι δασμοί Section 232 χάλυβα (25%) και αλουμινίου (10%).
Ως αναμενόμενο, επιχειρηματικοί κύκλοι και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξέφρασαν
θετικές τους απόψεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΗΒ. Από πλευράς Εμπορικού
Επιμελητηρίου ΗΠΑ (US Chamber of Commerce) υπήρξε αναφορά σε “ζωτική ευκαιρία”
σύναψης πρότυπης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο στενών εταίρων, ενώ ο Σύνδεσμος
Βρετανικών Βιομηχανιών (Confederation of British Industry) αναφέρθηκε σε “φιλόδοξη”
συμφωνία, ως θετικότατη εξέλιξη για τις βρετανικές επιχειρήσεις εν μέσω της τρέχουσας
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.
Για πληρέστερη ενημέρωση, σχετικό υλικό διατίθεται από Γραφείο USTR σε ιστοσελίδα
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/may/statement-ustrrobert-lighthizer-launch-us-uk-trade-negotiations.

