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Διαπραγματεύσεις εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ινδίας.
Ασαφές θεωρείται το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης της υπό διαπραγμάτευση εμπορικής
συμφωνίας ΗΠΑ - Ινδίας, περιορισμένου εύρους (limited), λαμβανομένου υπόψη ότι οι
προεδρικές εκλογές ΗΠΑ (3/11) διέκοψαν τις εν εξελίξει διμερείς διαβουλεύσεις. Σημειώνεται
ότι οι δύο πλευρές συζητούν το πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, κυρίως θεματολογίας
πρόσβασης στην αγορά, από τον Ιούνιο 2019, όταν ο Πρόεδρος Trump αφαίρεσε την Ινδία
από το πρόγραμμα προτιμησιακού δασμολογικού καθεστώτος GSP / Generalized System of
Preferences, ενώ οι βάσεις της διαπραγμάτευσης είχαν τεθεί από το 2018, μέσω διμερούς
συνεργασίας στο πλαίσιο του US-India Trade Policy Forum (σε αδράνεια έκτοτε).
Υπογραμμίζεται ότι η εν λόγω συμφωνία είναι περιορισμένου μόνο εύρους, καλύπτοντας
συγκεκριμένα θέματα αύξησης πρόσβασης για ιατρικό εξοπλισμό, δασμολογικές μειώσεις και
άνοιγμα αγοράς για τα αγροτικά προϊόντα, ενώ, όπως αναφέρεται, ο Εμπορικός
Αντιπρόσωπος ΗΠΑ Lighthizer (USTR) επεξεργαζόταν συμπληρωματική πρόταση α/πλευράς
για θέματα προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σχετική ασάφεια εξελίξεων της διαπραγμάτευσης αφορά σε ενδεχόμενα: α) υπογραφή της
συμφωνίας από τον απερχόμενο Πρόεδρο Trump, οποίος ίσως εκμεταλλευτεί την περίοδο
συνεδριάσεων του Κογκρέσου “lame duck” (μετά τις εκλογές και προ σχηματισμού νέας
Βουλής τον Ιανουάριο 2021, ενώ σε περίοδο lame-duck υπεγράφη και η NAFTA το 1992),
λαμβανομένου υπόψη ότι το μοντέλο συμφωνιών Trump/Lighthizer αφορά ακριβώς σε
mini-deals κυρίως για άνοιγμα αγοράς και χωρίς εκτεταμένη παρέμβαση του Κογκρέσου, αν
και, σε κάθε περίπτωση, ήδη υπάρχει διακομματική υποστήριξη της συγκεκριμένης συμφωνίας
τόσο στη Βουλή Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, β) υπογραφή της συμφωνίας από τη
νέα Κυβέρνηση Biden, λαμβανομένου υπόψη ότι αν και οι προτεραιότητες Biden θα αφορούν
κυρίως στο εσωτερικό της χώρας (domestic), όπως υγειονομική ασφάλεια αλλά και, σε κάθε
περίπτωση, στήριξη της οικονομίας, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ινδία εμπίπτει στον
γενικότερο σχεδιασμό πολιτικής, εφόσον το άνοιγμα της αγοράς οδηγεί σε αύξηση εξαγωγών
και, συνακόλουθα, θέσεων εργασίας.
Παρεμφερώς, αναλυτές αναφέρουν ότι ενώ οι δύο χώρες έχουν να επιδείξουν επιτυχή
παραδείγματα συνεργασίας στους τομείς ασφάλειας και διπλωματίας, υφίσταται σχετικό
έλλειμμα ανάπτυξης των διμερών εμπορικών σχέσεων, και ενώ η υπό διαπραγμάτευση
συμφωνία είναι περιορισμένου εύρους θα είναι, σε κάθε περίπτωση, η σημαντικότερη
εμπορική τέτοια μεταξύ των δύο χωρών, διασφαλίζοντας παράλληλα την επανεισδοχή της
Ινδίας στο προτιμησιακό πρόγραμμα GSP.

