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Συνομολόγηση αρχικής εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιαπωνίας.
Περί ανακοίνωσης Λευκού Οίκου αρχικής εν θέματι συμφωνίας (βλ.1), λεπτομέρειες οποίας
δεν είναι ακόμα γνωστές, σημειώνεται πρωτίστως ότι η συνομολογηθείσα αυτή προωθείται
από Πρόεδρο Trump υπό εκτελεστική του δικαιοδοσία TPA / Trade Promotion Authority
ταχείας προώθησης (fast-track), κατά οποία διαδικασία το Κογκρέσο μπορεί να εγκρίνει τη
συμφωνία αλλά όχι να την καθυστερήσει ή τροποποιήσει.
Η συμφωνία με την Ιαπωνία είναι α) σαφώς περιορισμένης εμβέλειας (μέχρι στιγμής, ενώ
αναφέρονται προσδοκίες νομοθετών και ιδιωτικού τομέα για κατά το δυνατόν επέκτασή της),
με πεδίο εφαρμογής κυρίως στα δασμολογικά θέματα, αλλά και στο ψηφιακό εμπόριο (“by
Executive Agreement”, σε δεύτερο χρόνο), και β) αφορά σε περιορισμένες δασμολογικές
περικοπές καθόσον, λόγω TPA, σε ταχείας (fast-track) έγκρισης συμφωνίες επιτρέπονται
μειώσεις μόνο σε ισχύοντες δασμούς ύψους έως 5%.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις εκατέρωθεν δασμολογικές μειώσεις, οι ΗΠΑ παραχωρούν σε
Ιαπωνία περικοπές μόνο σε βιομηχανικά προϊόντα (ή ενδεχομένως παραχωρηθεί μόνο
αύξηση α/ποσόστωσης για ιαπωνικό βοδινό κρέας) ενώ η Ιαπωνία και σε αγροτικά (ιδίως σε
βόειο και χοιρινό κρέας, σταδιακά και σε αμερικανικά κρασιά), συμπεριλαμβανομένης, όπως
αναφέρεται, αύξησης αγορών / εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων (εικάζεται ότι
Πρόεδρος Trump προτίθεται αναδείξει συμφωνία με Ιαπωνία ως “νίκη” ΗΠΑ προς όφελος των
Αμερικανών αγροτών). Παράλληλα, διατάξεις της συμφωνίας τελούν ακόμα υπό επεξεργασία
αναφορικά με παραχωρηθείσα εξαίρεση της Ιαπωνίας από τυχόν μελλοντικούς δασμούς σε
εισαγωγές αυτοκινήτων / ανταλλακτικών, επί μέρους ζήτημα οποίο αφενός ώθησε την
Ιαπωνία σε δασμολογικές μειώσεις στα αγροτικά προϊόντα (παρεμφερώς με παραχωρήσεις
που Ιαπωνία είχε αποδεχθεί ήδη σε πλαίσιο πρώην Trans-Pacific Partnership / TPP, από
οποία ΗΠΑ αποχώρησαν, εν συνεχεία CPTPP χωρίς ΗΠΑ) και οποίο, αφετέρου, αναμένεται
προσδιοριστεί περαιτέρω κατά τις συνομιλίες Προέδρου Trump - ΠΘ Abe στο περιθώριο της
Γενικής Συνέλευσης ΗΕ (17-24.9.2019).
Αν και από πλευράς Λευκού Οίκου εκφράζεται επίσης επιθυμία δυνητικής επέκτασης της
εμβέλειας της εν λόγω συμφωνίας, ωστόσο, πηγές αναφέρουν επιτάχυνση των εκατέρωθεν
διαδικασιών για ταχεία ολοκλήρωση της περιορισμένης συνομολογηθείσης αυτής και,
ενδεχομένως, υπογραφή της έως τέλους τρέχοντος μηνός.
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