
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

12 Φεβρουαρίου 2020 

 

Επίσκεψη Επιτρόπου Εμπορίου κ. Hogan στις ΗΠΑ, Ουάσιγκτων (6/2) και συνάντηση 
με Εμπορικό Αντιπρόσωπο ΗΠΑ (USTR). 

 

Ο Επίτροπος Hogan συναντήθηκε στις 6/2 με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο ΗΠΑ (USTR) 
Lighthizer, κατά οποία συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα ανοικτά ζητήματα που εξακολουθούν 
να απασχολούν τις δύο πλευρές, ενώ, ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως σε 
θέματα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (SPS), για οποία συμφωνήθηκε ενίσχυση 
του διμερούς διαλόγου, καθώς απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος σε εν λόγω κατηγορία. 

Όσον αφορά ζήτημα επιβολής πρόσθετων δασμών Section 301, λόγω επιδοτήσεων, Airbus, 
καταρχήν αναμένεται κατά άμεσο προσεχές διάστημα, ενδεχομένως έως και τέλος τρέχουσας 
εβδομάδας, σχετική ανακοίνωση α/πλευράς. Βάσει αμερικανικής νομοθεσίας (Section 407, 
Trade and Development Act of 2000), το Γραφείο USTR καλείται να επανεξετάσει, τυχόν 
αναθεωρήσει, αντίποινα βάσει κανόνων ΠΟΕ 120 ημέρες μετά την θέση των αντιποίνων σε 
ισχύ, και, εφεξής, ανά 180 ημέρες. Λαμβανομένου υπόψη, ότι τα δασμολογικά αντίποινα λόγω 
Airbus ετέθησαν σε ισχύ 18.10.2019, στις 14.2.2020 συμπληρώνεται το πρώτο προαναφερθέν 
χρονικό διάστημα (ενώ η περίοδος υποβολής σχολίων, σε πλαίσιο προτιθέμενης αναθεώρησης 
έληξε 13.1.2020). Από πλευράς Γραφείου ΕΑ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία σχετική ένδειξη. 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη αναφορικά με δασμούς Section 232 σε εισαγόμενα 
αυτοκίνητα από ΕΕ, παρά τις συνεχιζόμενες σχετικές απειλές της α/∆ιοίκησης, όπως Προέδρου 
Trump στο Νταβός 21/1, αλλά και Υπουργού Εμπορίου Ross 23/1. Σημειώνουμε, επ’ αυτού, 
ωστόσο, ότι πληθαίνουν τελευταίως γνώμες αναλυτών σύμφωνα με οποίους ο Πρόεδρος 
Trump έχει απεμπολήσει σχετικό δικαίωμά του, επιβολής εν λόγω δασμών, βάσει αμερικανικής 
νομοθεσίας (Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962), λόγω αδράνειάς του, μη 
απόφασης, σε σχετική προθεσμία του νόμου στις 13.11.2019 (έως και σχετικό άρθρο γνώμης, 
σε The Hill, υψηλόβαθμων στελεχών του μεγαλύτερου Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ / US 
Chamber of Commerce). 

Ως προς την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ αναφέρθηκε ότι ΕΑ Lighthizer επεσήμανε 
τρέχουσες προτεραιότητες σύναψης εμπορικών συμφωνιών με το Ηνωμένο Βασίλειο (ήδη 
πρώτες αναφορές εδώ για προσεχείς διμερείς διαβουλεύσεις, με ορίζοντα  ολοκλήρωσης 
συμφωνίας έως τέλος τρ.έ., πιθανόν περιεκτικής, συμπεριλαμβανομένων αγαθών, υπηρεσιών, 
προτύπων και δημοσίων προμηθειών), την Κένυα (ήδη ανακοινώθηκαν επίσημες 
διαβουλεύσεις μάλλον περιεκτικής συμφωνίας υπό διαδικασία TPA, όχι mini-deal όπως 
πρόσφατες με Ιαπωνία και Κίνα), και την Ινδία (οποία ο ΕΑ επισκέπτεται ήδη από 11/2, ενώ 
αναφέρεται επίσημη επίσκεψη Προέδρου Trump 24-25 Φεβρουαρίου, με ζητούμενο α/πλευράς 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε ινδική αγορά για ιατρικές συσκευές και αγροτικά προϊόντα, μάλλον 
mini-deal λόγω ταχύτατων διαδικασιών) 



Γενικώς, η συνάντηση Επιτρόπου Hogan - ΕΑ Lighthizer θεωρείται εξελίχθηκε σε θετικό κλίμα 
παρά την απουσία σημαντικών εξελίξεων σε τρέχοντα διμερή ζητήματα ΕΕ-ΗΠΑ. 

 


