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Προεδρική Διακήρυξη εξάμηνης αναβολής δασμών σε ΕΕ και Ιαπωνία για
εισαγόμενα αυτοκίνητα / ανταλλακτικά.

Ο Πρόεδρος Trump υπέγραψε 17.5.2019 Διακήρυξη “Adjusting Imports of
Automobiles and Automobile Parts Into the United States”, ανακοινώνοντας τις
απόψεις του για την έκθεση Section 232 του Υπουργείου Εμπορίου περί εισαγωγών
αυτοκινήτων και ανταλλακτικών στις ΗΠΑ (βλ.1), βάσει οποίας είχε προταθεί η
επιβολή δασμών (25% κατά δηλώσεις Προέδρου Trump) σε αμερικανικές εισαγωγές
για λόγους εθνικής ασφάλειας (λόγω μείωσης, κατά το Υπ. Εμπορίου, του μεριδίου
των Αμερικανών κατασκευαστών στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά, καθώς και
ζημίας στο παραγωγικό δυναμικό, ιδίως έρευνας και ανάπτυξης, της εγχώριας
αυτοκινητοβιομηχανίας).

Με την εν λόγω Διακήρυξη, ο Πρόεδρος ΗΠΑ δίνει εντολή στον Εμπορικό
Αντιπρόσωπο (USTR) να “συνεχίσει τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών που
εξετάζονται βάσει της νομοθεσίας 19 U.S.C. 1862(c)(3)(A)(i) για αντιμετώπιση της
απειλούμενης ζημίας στην εθνική ασφάλεια από τις εισαγωγές αυτοκινήτων και
ορισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και
οποιαδήποτε άλλη χώρα κατά κρίση του ΕΑ”, αναβάλλοντας την επιβολή δασμών,
πέραν της προηγουμένως καθορισθείσης προθεσμίας 18ης Μαΐου, σε νέα προθεσμία
180 ημερών, προκειμένου οι προαναφερθείσες χώρες να περιορίσουν (“limit or
restrict”) τις εξαγωγές αυτοκινήτων / ανταλλακτικών στις ΗΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση,
θα υπάρξει νέα τότε Προεδρική απόφαση περί του πρακτέου (επιβολή δασμών ή
άλλο).

Η νέα αυτή εξέλιξη σχετίζεται με ανησυχίες ΗΠΑ ότι η επιβολή νέων δασμών σε
εισαγωγές ΗΠΑ, και σε άλλες χώρες πλην ΕΕ και Ιαπωνίας, θα προκαλέσει επιπλέον
δυσχέρειες στις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, την Ιαπωνία και
την ΕΕ.

Από πλευράς ΕΕ, επίσημη θέση της Επιτροπής εκφράσθηκε ήδη 17.5.2019 μέσω
δημόσιας τοποθέτησης (tweet) της Επιτρόπου Malmstrom, σε οποία αναφέρεται ότι
παρά ορισμένες διαφορές οι δύο πλευρές παραμένουν πιστές στη συμφωνία Ιουλίου
2018 των Προέδρων Trump και Junker, περί μη επιβολής πρόσθετων δασμών κατά
τη διάρκεια των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ θεωρεί ότι προέχει η
συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου για επίτευξη ισόρροπης διμερούς συμφωνίας,
σε βάση αμοιβαιότητας, ενώ οι δύο πλευρές θα πρέπει να αποφύγουν επιβάρυνση
των υφιστάμενων σχέσεων μέσω εμπορικού πολέμου καθόσον, εξάλλου, είναι εταίροι

1 Αυτοκίνητα (“sedans, sport utility vehicles, crossover utility vehicles, minivans, cargo vans,
and light trucks”) και ανταλλακτικά (“engines and engine parts, transmissions and
powertrain parts, and electrical components”).



σε θέματα ασφάλειας και δεν μπορεί να συνιστούν απειλή, σε αυτό το πεδίο, μεταξύ
τους. Οι εργασίες της Ομάδας Executive Working Group θα συνεχισθούν ενώ οι
Πρόεδροι Juncker και Trump θα συναντηθούν στο πλαίσιο της Διάσκεψης G20, στην
Οσάκα, για περαιτέρω συνομιλίες επί της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ιουλίου
2018.

Σημειώνεται ότι από πλευράς συνδέσμου κατασκευαστών αυτοκινήτων Global
Automakers, ομίλου που εκπροσωπεί και ξένους κατασκευαστές αυτοκινήτων στις
ΗΠΑ, αναφέρεται ότι η επιβολή δασμών θα επέφερε σημαντική ζημία στην
αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και στους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ “η
άποψη ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ΗΠΑ απειλούνται από τις εισαγωγές
αυτοκινήτων / ανταλλακτικών είναι ριζικά λανθασμένη" και δεν πρέπει να επιβληθούν
δασμοί ή ποσοστώσεις. Ομοίως, από πλευράς φορέα American International
Automobile Dealers Association θεωρείται ότι η αναβολή της τελικής απόφασης του
Προέδρου για οριστική αναίρεση της απειλής δασμών στον κλάδο αυτοκινήτων
συνιστά παράγοντα συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και συγκράτησης της ανάπτυξης
στην εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση,
17.5.2019, του φορέα Automotive Policy Council, οποίος εκπροσωπεί τους τρείς
μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων ΗΠΑ, “τυχόν επιβολή δασμών θα ζημίωνε
την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και θα
προκαλούσε αντίποινα των εταίρων, προς περαιτέρω ζημία στις επενδύσεις και στη
δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ”.,


