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Επιστολή Επιτρόπων Malmstrom και Moscovici για τροποποίηση κανονισμού
επιβολής αντισταθμιστικών δασμών ΗΠΑ λόγω νομισματικής υποτίμησης. Καταγγελία
της Κίνας από τις ΗΠΑ για χειραγώγηση συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Αποστέλλεται επιστολή Επιτρόπων Εμπορίου Malmstrom και Οικονομικών Moscovici,
από 24.7.2019, προς ομολόγους τους A/Υπουργούς Οικονομικών Mnuchin και
Εμπορίου Ross αναφορικά με προσφάτως προταθείσα τροποποίηση του κανονισμού
επιβολής αντισταθμιστικών δασμών ΗΠΑ λόγω υποτίμησης του νομίσματος ξένων
χωρών.

Συγκεκριμένα, η προταθείσα ρυθμιστική τροποποίηση “Modification of Regulations
Regarding Benefit and Specificity in Countervailing Duty Proceedings”, οποία
δημοσιεύθηκε, 28.5.2019 (βλ.1, φύλλο α/EK Federal Register), από την Υπηρεσία
International Trade Administration (ITA) Υπουργείου Εμπορίου (DoC), αφορά στις
διερευνητικές διαδικασίες και στα κριτήρια επιβολής αντισταθμιστικών δασμών (CVD)
ΗΠΑ λόγω επιδότησης από εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ υπό μορφή υποτίμησης
του εθνικού τους νομίσματος (ως προς το δολάριο ΗΠΑ). Ειδικότερα, στον
προτεινόμενο κανονισμό διευκρινίζεται ότι, στο πλαίσιο εξέτασης παραμέτρων
επιβολής αντισταθμιστικού δασμού, οι εταιρείες ενός τομέα (οποίες εμπορεύονται τα
υπό διερεύνηση προϊόντα) μπορούν να εκλαμβάνονται ως ομάδα επιχειρήσεων
προκειμένου να καθορισθεί ότι η επιδότηση είναι συγκεκριμένη, ενώ επίσης
καθορίζονται ειδικά κριτήρια για απόφαση επιβολής αντισταθμιστικού δασμού λόγω
νομισματικής υποτίμησης. Όπως εξηγείται περαιτέρω σε σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου Εμπορίου (βλ.2), με τον προτεινόμενο κανονισμό θα είναι δυνατόν να
επιβληθεί αντισταθμιστικός δασμός σε χώρες οποίες υποτιμούν το νόμισμά τους ως
προς το δολάριο με αποτέλεσμα την επιδότηση των εξαγωγών τους, λαμβανομένου
υπόψη ότι το εμπορικό δίκαιο ΗΠΑ ορίζει ως αντισταθμίσιμη επιδότηση την
χρηματοδοτική στήριξη από κρατική ή δημόσια οντότητα προς όφελος ξένου
παραγωγού ή εξαγωγέα.

Εν προκειμένω, στην επιστολή Επιτρόπων Malmstrom και Moscovici επισημαίνεται ότι,
αφενός, τυχόν απόκλιση της ισορροπίας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή της
ισοτιμίας ενός νομίσματος μπορεί να είναι αποτέλεσμα μακροοικονομικής συγκυρίας
και όχι παρέμβασης ρυθμιστικού παράγοντα, ενώ αφετέρου, η προτεινόμενη
κανονιστική τροποποίηση μπορεί να εκληφθεί ως μονομερής απόκλιση από τους

1 Federal Register, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-28/pdf/2019-11197.pdf.
2 DoC / Department of Commerce,
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/05/department-commerce-amends-counterva
iling-duty-process.



κανόνες του θεσμικού διεθνούς εμπορικού οικοδομήματος και αντίθετη με τις
υποχρεώσεις των ΗΠΑ έναντι του ΠΟΕ και της Συμφωνίας για τις Επιδοτήσεις και τα
Αντισταθμιστικά Μέτρα (ASCM). Επιπλέον, επίσης επισημαίνεται ότι στην
προτεινόμενη τροποποίηση δεν διασαφηνίζεται το εύρος εφαρμογής του νέου
κανονισμού, με διάκριση μεταξύ οικονομιών αγοράς και μη, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία ανησυχιών για δυνητικούς συσχετισμούς έναντι της ΕΕ, λαμβανομένου
υπόψη ότι τα κ-μ Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία είχαν συμπεριληφθεί (βλ. σχετική
προηγούμενη αλληλογραφία), στην εξαμηνιαία έκθεση “Report on Macroeconomic
and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States”
(Έκθεση FX), του Υπουργείου Οικονομικών (Treasury), από 28.5.2019, σε οποία
εξετάσθηκαν οι μακροοικονομικές και συναλλαγματικές πολιτικές των σημαντικότερων
εμπορικών εταίρων της χώρας κατά το 2018 (συγκεκριμένα 21 χωρών / περιοχών,
βλ.3), προς αξιολόγηση και ταυτοποίηση τυχόν αθέμιτων πρακτικών συναλλάγματος ή
μη ισορροπημένων μακροοικονομικών πολιτικών με αρνητικές επιπτώσεις στο
εξωτερικό εμπόριο και στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. Εν κατακλείδι, οι
Επίτροποι Malmstrom και Moscovici εγείρουν μεθοδολογικό και εννοιολογικό ζήτημα
υιοθέτησης του εν λόγω προταθέντος κανονισμού CVD και προτείνουν στενότερη
συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ, σε πλαίσιο ΔΝΤ (ως προς τις ισοτιμίες και τις μακροοικονομικές
ανισορροπίες) και ΠΟΕ (ως προς τις εμπορικές επιπτώσεις).

Συναφώς, επισημαίνεται ότι, σε πλαίσιο υφιστάμενης αμερικανικής εμπορικής
νομοθεσίας (“The 1988 Act” και “The 2015 Act”, βλ.4) περί εξέτασης πολιτικών ξένων
χωρών με οποίες διαμορφώνεται αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα εις βάρος των ΗΠΑ,
στις 5 Αυγούστου 2019 το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ (Treasury) εξέδωσε
ανακοίνωση (βλ.5) καταγγέλλοντας ευθέως την Κίνα για χειραγώγηση
συναλλαγματικής ισοτιμίας (“currency manipulator”), παρά το γεγονός ότι στην
προαναφερθείσα Έκθεση FX είχε αναφερθεί ότι οι παρεμβάσεις της Κεντρικής
Τράπεζας της Κίνας (PBC / People’s Bank of China) στην αγορά συναλλάγματος ήταν
περιορισμένες κατά το 2018.

Ως νέο δικαιολογητικό υπόβαθρο εν λόγω καταγγελίας, αναφέρεται ότι η Κίνα, με
γνωστή μακρά ιστορία παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στην αγορά συναλλάγματος
για διαχείριση της ισοτιμίας του εθνικού της νομίσματος γιουάν (RMB), έλαβε
τελευταίως μέτρα υποτίμησης ενώ παρέμεινε άπρακτη έναντι πιέσεων στο γιουάν
χωρίς να χρησιμοποιήσει τα σημαντικά διαθέσιμα συναλλαγματικά αποθέματά της,
συγκυρία οποία θεωρείται αποτέλεσμα σκοπιμότητας υποτίμησης του νομίσματος για
απόκτηση αθέμιτου διεθνούς εμπορικού πλεονεκτήματος.

Κατά τις ΗΠΑ αυτό το πρότυπο δράσης συνιστά παραβατική στάση της Κίνας έναντι
των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της συνεργασίας των χωρών G20 περί αποφυγής
αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω νομισματικής υποτίμησης. Βάσει της
νέας αυτής καταγγελίας της Κίνας για χειραγώγηση συναλλαγματικής ισοτιμίας (έναντι
προηγούμενης, ευθέως, μόνο στις αρχές του 1990), και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην α/εμπορική νομοθεσία (“The 2015 Act”, Sec.701 /c/Remedial

3 China, Mexico, Germany, Japan, Ireland, Vietnam, Italy, Malaysia, India, Canada, Thailand,
Switzerland, Korea, France, Taiwan, United Kingdom, Singapore, Brazil, Belgium, Netherlands,
καθώς και (ΑΔΠ) Hong Kong.

4 The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (the “1988 Act”) και The Trade Facilitation and
Trade Enforcement Act of 2015 (the “2015 Act”).

5 US Treasury, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm751.



Action), ανακοινώθηκε ότι ο ΥΠΟΙΚ Mnuchin θα ζητήσει στενότερη συνεργασία με το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για αύξηση της επιτήρησης της Κίνας (ως προς τις
πρακτικές διαχείρισης συναλλαγματικής ισοτιμίας) και εξεύρεση λύσεων για εξάλειψη
του αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που, τεχνηέντως κατά τις ΗΠΑ,
συντηρείται προς όφελος της εν λόγω χώρας.

Σημειώνεται, παρεμφερώς, ότι η πλειοψηφία των αναλυτών εκλαμβάνουν την κάμψη
αξίας του γιουάν όχι ως χειραγώγηση ισοτιμίας, όπως καταγγέλλουν οι ΗΠΑ, αλλά
μάλλον ως έλλειψη στοχευμένης παρέμβασης. Άλλως, η PBC ανακοίνωσε σχετικά ότι
η κάμψη της αξίας του γιουάν οφείλεται στην κλιμάκωση των αμερικανικών δασμών,
οποία τοποθέτηση εντούτοις δεν καλύπτει τις ΗΠΑ που θεωρούν ότι η υποτίμηση του
κινεζικού νομίσματος συνιστά προσπάθεια αποφυγής του αντίκτυπου των α/δασμών.

Συναφώς, ως προς δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ Mnuchin περί εμπλοκής και διαμεσολάβησης
του ΔΝΤ, προς διευκόλυνση των περαιτέρω διμερών διαβουλεύσεων με την Κίνα στα
ρυθμιστικά ζητήματα προσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας γιουάν / δολαρίου,
το ΔΝΤ δεν φαίνεται να προτίθεται κρίνει ότι η Κίνα όντως προέβη σε χειραγώγηση
συναλλαγματικής ισοτιμίας υπό τους όρους που τίθενται στο Άρθρο IV του
καταστατικού του οργανισμού ("Article IV consultations"), λαμβανομένου υπόψη ότι
την Παρασκευή 9 Αυγούστου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση (βλ.6) με οποία
υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες παρεμβάσεις της PBC στην αγορά συναλλάγματος ήταν
περιορισμένες ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 επιχείρησε μάλιστα να στηρίξει την
αξία του γιουάν έναντι του δολαρίου.

Πάντως, αν και ο Πρόεδρος Trump είχε εξαγγείλει προεκλογικά, το 2016, ότι θα
κατήγγειλε τη χειραγώγηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας από τη Κίνα την πρώτη
ημέρα της Προεδρίας του, έκτοτε η Κίνα συμπεριλαμβανόταν στον “Κατάλογο
Παρακολούθησης” (Monitoring List) της Έκθεσης FX, χωρίς όμως ποτέ επίσημη
καταγγελία της (εκτός χρονοδιαγράμματος τώρα ενώ η επόμενη FX αναμένεται 15
Οκτωβρίου τρ.έ.). Εξέλιξη αυτή, επίσημης καταγγελίας δια του Υπουργείου
Οικονομικών, πλέον επήλθε αφού το κινεζικό RMB μειώθηκε ως προς το δολάριο σε
περίπου 7 προς 1, ή, σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις του P. Navarro, Συμβούλου
του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, αφού η αξία του γιουάν μειώθηκε κατά 10% από
τότε που, έναν χρόνο πριν, ο Πρόεδρος Trump άρχισε να επιβάλει πρόσθετους
δασμούς στην Κίνα.

Ως επακόλουθο εν λόγω εξέλιξης, αναζωπυρώνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας,
ενώ ήδη, όλως προσφάτως, προηγήθηκαν αφενός η ανακοίνωση του Προέδρου
Trump (1/8) ότι από 1η Σεπτεμβρίου τρ.έ. θα επιβληθεί νέος πρόσθετος δασμός 10%
σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα συνολικής αξίας $ 300 δισ. (βλ. σχετική προηγ.
αλληλογραφία), καλύπτοντας πλέον με πρόσθετους δασμούς το σύνολο των κινεζικών
εξαγωγών στις ΗΠΑ, και, αφετέρου, ανακοίνωση του Πεκίνου ότι η Κίνα θα διακόψει
την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, ευαίσθητο ζήτημα και ιδιαίτερο
επιζητούμενο για τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών (ενώ σύμφωνα με
στοιχεία α/Υπουργείου Γεωργίας / USDA οι εξαγωγές αμερικανικών αγροτικών
προϊόντων στην Κίνα εμφάνισαν κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου 2018 - Ιουνίου

6 People’s Republic of China : 2019 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; Staff Statement
and Statement by the Executive Director for China,
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/08/Peoples-Republic-of-China-2019-Article-I
V-Consultation-Press-Release-Staff-Report-Staff-48576).



2019 γενική επιδείνωση σε $ 103 δισ. από $ 111 δισ. της προηγούμενης αντίστοιχης
περιόδου, και ιδίως ως προς τη σόγια με διαφορά πωλήσεων $ 6,5 δισ.).

Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία χειραγώγησης συναλλαγματικής ισοτιμίας ενισχύει
αιτιολογικά την εξαγγελθείσα νέα αύξηση δασμών καθώς και, παράλληλα,
διαμορφώνει προϋποθέσεις αντιμετώπισης, από το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ, του
υποτιμημένου κινεζικού νομίσματος ως κρατική επιδότηση, κατά την εξέταση
υποθέσεων επιβολής αντισταθμιστικών δασμών. Επίσης, η καταγγελία μπορεί να
εκληφθεί και συμβολικά, με πολλαπλούς αποδέκτες, αναφορικά με τους
προβληματισμούς για την πορεία της οικονομίας ΗΠΑ λόγω των συνεχιζόμενων
αρνητικών εξελίξεων του εμπορικού πολέμου με την Κίνα (βλ.7), ενώ, άλλως,
ενισχύονται υποθέσεις δυνητικών εσωτερικών εδώ εξελίξεων που ίσως οδηγήσουν σε
υποτίμηση του δολαρίου, δεδομένης της ανησυχίας του Προέδρου ότι το
υπερτιμημένο δολάριο επιβαρύνει τις εξαγωγές (όπως είχαμε αναφέρει αναλυτικότερα,
βλ.8, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve η αξία του
δολαρίου εκτιμάται 19% υψηλότερη του τελευταίου 10ετούς μέσου όρου του, έναντι
των νομισμάτων των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ).

Σημειώνεται ότι εκφράζεται εδώ από αναλυτές διάχυτη ανησυχία περαιτέρω
κλιμάκωσης εμπορικού - νομισματικού - οικονομικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας καθώς
μειώνονται τα περιθώρια εμπορικής συμφωνίας των δύο πλευρών και εξακολουθούν
να υφίστανται ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας ΗΠΑ.

Αν και έως μέσα προηγούμενης εβδομάδας εθεωρείτο γνωστό ότι είχαν
προγραμματισθεί διμερείς διαβουλεύσεις με την Κίνα στις αρχές Σεπτεμβρίου ο
Πρόεδρος Trump ανέφερε δημοσίως, Παρασκευή 9/8, ότι υπάρχει σχετική
αβεβαιότητα για τον επικείμενο γύρο συνομιλιών και τις τρέχουσες εξελίξεις.

7 Σχετικό έγγραφό μας “Εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας ΗΠΑ κατά το 2019”.
8 Σχετικό έγγραφό μας “Εξωτερικό εμπόριο έτους 2018 και έκθεση εμπορικής πολιτικής 2019 ΗΠΑ”.


