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Σύναψη εμπορικής συμφωνίας “Πρώτης Φάσης” (Phase One) ΗΠΑ-Κίνας.

Ανακοινώσεις 13.12.2019, Λευκού Οίκου “President Donald J. Trump Has Secured a Historic
Phase One Trade Agreement with China” και Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ
(USTR), περί σύναψης της εμπορικής συμφωνίας Πρώτης Φάσης / Phase One ΗΠΑ - Κίνας.

Με εν λόγω συμφωνία θεωρείται διαμορφώνονται ισότιμοι όροι εμπορίου και επιτυγχάνεται
εξισορρόπηση της εμπορικής σχέσης των δύο πλευρών, αποφέροντας σημαντικά οφέλη για
τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις ΗΠΑ. Ειδικότερα, προβλέπονται διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και τροποποιήσεις από πλευράς Κίνας σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
μεταφοράς τεχνολογίας, γεωργίας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και διαχείρισης
του εθνικού νομίσματος και της συναλλαγματικής του ισοτιμίας. Επιπλέον, η Πρώτη Φάση της
συμφωνίας περιλαμβάνει δέσμευση της Κίνας ότι θα πραγματοποιήσει σημαντικές πρόσθετες
αγορές αμερικανικών αγαθών και υπηρεσιών, εντός επόμενων ετών, ενώ οι ΗΠΑ
συμφώνησαν σε σημαντικές αλλαγές των δασμολογικών τους αντιποίνων έναντι της Κίνας.
Εξίσου σημαντικό θεωρείται το γεγονός πρόβλεψης, αποδεκτού και από τις δύο πλευρές,
συστήματος επίλυσης διαφορών για ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας.

Επισημαίνεται ότι η Ανακοίνωση USTR συνοδεύεται από Ενημερωτικό Δελτίο / Fact Sheet,
προσβάσιμο στην ιστοσελίδα
https://ustr.gov/sites/default/files/US-China-Agreement-Fact-Sheet.pdf, σε οποίο αναφέρονται
σημαντικότερα σημεία, για αμερικανική πλευρά:

- Προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IPR): Προβλέψεις σε ζητήματα
διαχείρισης του εμπορικού απορρήτου, καθώς και προστασίας IPR για φαρμακευτικά
προϊόντα, γεωγραφικές ενδείξεις, εμπορικά σήματα, όπως και επιβολής νόμου για πειρατικά
προϊόντα και απομιμήσεις.

- Μεταφορά Τεχνολογίας: Δεσμευτικές υποχρεώσεις Κίνας κατά των αθέμιτων πρακτικών
μεταφοράς τεχνολογίας, όπως αυτές επισημάνθηκαν σε πλαίσιο αμερικανικής έρευνας
Section 301 (αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας για πρόσβαση στην αγορά, διοικητικές
εγκρίσεις κλπ.), καθώς και ως προς ζητήματα διαφάνειας και εφαρμογής νόμου σε
διοικητικές διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας και αδειοδοτήσεων, υπό όρους αγοράς.

- Γεωργία: Εξάλειψη διαρθρωτικών εμποδίων στο εμπόριο για αύξηση των εξαγωγών
αγροδιατροφικών προϊόντων ΗΠΑ, μέσω ευνοϊκών ρυθμίσεων ως προς μη δασμολογικά
εμπόδια για σειρά προϊόντων (κρέας, πουλερικά, ιχθυηρά, ρύζι, γαλακτοκομικά, βρεφικές
τροφές, φυτοκομικά, ζωοτροφές και πρόσθετα αυτών, τροφές οικιακών ζώων, αγροτικά
βιοτεχνολογικά).

- Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Ευνοϊκές ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως
τραπεζικών, ασφαλιστικών, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας.

https://ustr.gov/sites/default/files/US-China-Agreement-Fact-Sheet.pdf


- Νόμισμα και συναλλαγματική ισοτιμία: δεσμεύσεις μακροοικονομικής σταθερότητας, όπως
για ζητήματα πολιτικής και διαφάνειας σε νομισματικά θέματα, κατά των αθέμιτων
πρακτικών διαχείρισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας για ανταγωνιστικά εμπορικά οφέλη,
με πρόβλεψη μηχανισμού απόδοσης ευθυνών και επιβολής μέτρων.

- Επέκταση εμπορίου: δεσμεύσεις Κίνας για εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών κατά την
επόμενη διετία σε ύψος τουλάχιστον ανάλογο των ετήσιων εισαγωγών από ΗΠΑ το 2017, με
κατώτατο όριo τα $ 200 δισ. (σύμφωνα με ορισμένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων $ 40-50
δισ. για αγροτικά προϊόντα). Σε εν λόγω δεσμεύσεις καλύπτεται ποικιλία αμερικανικών
μεταποιημένων προϊόντων, όπως διατροφικά, ενεργειακά προϊόντα, αλλά και υπηρεσιών,
ενώ οι εισαγωγές αναμένεται να συνεχιστούν και μελλοντικά, προς εξισορρόπηση του
διμερούς εμπορίου.

- Επίλυση διαφορών: Προβλέπεται μηχανισμός διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής
της συμφωνίας, ισότιμα και γρήγορα, μέσω τακτικών διμερών διαβουλεύσεων τόσο σε
επίπεδο ηγεσίας όσο και σε επίπεδο ομάδων εργασίας (σύμφωνα με ορισμένες πηγές,
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης εκ νέου επιβολής πρόσθετων δασμών).

Ως προς τους αμερικανικούς πρόσθετους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, σε πλαίσιο Πρώτης
Φάσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας, οι ΗΠΑ δεν επέβαλαν τελικώς, όπως είχε
εξαγγελθεί, πρόσθετους δασμούς 15% στα κινεζικά προϊόντα Καταλόγου / List 4B στις 15
Δεκεμβρίου (αξίας εισαγωγών $ 155 δισ.). Επίσης ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να
μειώσουν τους πρόσθετους δασμούς στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα Καταλόγου / List 4Α
από 15% σε 7,5% (αξίας εισαγωγών περί τα $ 110 δισ.), ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του ΕΑ
(USTR) η μείωση θα τεθεί σε ισχύ 30 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οποία, όπως
αναφέρεται, θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο 2020 στην Ουάσινγκτων. Παραμένουν σε ισχύ οι
πρόσθετοι δασμοί Καταλόγων / Lists 1, 2 και 3 (πρόσθετου δασμού 25% σε εισαγωγές αξίας
$ 250 δισ.).
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