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Ανακοίνωση αρχικής εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας
Ο Πρόεδρος Trump ανακοίνωσε (βλ.1) την αρχική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας, στο πλαίσιο του
τελευταίου γύρου εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών την προηγούμενη
εβδομάδα.
Σε εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνονται επί μέρους κύρια σημεία:
1. Αύξηση βαθμού προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) σε Κίνα.
Αναφέρθηκε ότι καλύπτεται ευρεία θεματολογία του αντικειμένου (broad-based), ιδίως ζήτημα
επιβολής νόμου κατά της πειρατείας. Σχετικά διαλαμβανόμενα συμφωνίας χαρακτηρίσθηκαν
αναλυτικής επεξεργασίας, με ισχυρές κινεζικές δεσμεύσεις.
2. Συμφωνία για αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από Κίνα. Σε σχετική ενημέρωση
DAS Turley δεν αναφέρθηκε μέγεθος, ωστόσο ΥΠΟΙΚ ΗΠΑ Mnuchin έχει αναφέρει αγορά $
40-50 δισ. ετησίως, σε οποίο πλαίσιο Κίνα πρόκειται α) άρει δασμολογικά αντίποινα που
έχουν επιβληθεί σε αγροτικά αγαθά ΗΠΑ και β) ρυθμίσει ποσοστώσεις εισαγωγών
ευνοϊκότερα για ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, Πρόεδρος Trump αποφάσισε τη μη εφαρμογή αύξησης
5% των πρόσθετων α/δασμών σε κινεζικά προϊόντα που επρόκειτο επιβληθεί 15.10.2019
(καταλόγων 1-2-3 αξίας $ 250 δισ., βλ. έγγραφό μας ΑΠ: 2010 - 3.9.2019). Επίσης,
αναφέρθηκε συμφωνία συνεργασίας για επίλυση φυτοϋγειονομικών τεχνικών εμποδίων
(SPS), με ισχυρές για ΗΠΑ κινεζικές δεσμεύσεις (αναφέρθηκε έναντι βοδινού, χοίρειου
κρέατος, πουλερικών, GMOs).
3. Ορισμένου βαθμού άνοιγμα κινεζικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (χωρίς άλλες
διευκρινίσεις σε αυτό το στάδιο).
4. Αντιμετώπιση ζητήματος διαχείρισης συναλλαγματικής ισοτιμίας κινεζικού νομίσματος
rmb/γιουάν (χωρίς άλλες διευκρινίσεις σε αυτό το στάδιο). Ωστόσο, υπενθυμίζοντας την
ανακοίνωση, 5.8.2019, Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ (Treasury) καταγγελίας της Κίνας για
χειραγώγηση συναλλαγματικής ισοτιμίας (“currency manipulator”, βλ. έγγραφό μας ΑΠ: 1886
- 12.8.2019), επισημαίνεται γεγονός ότι η σχετική εξαμηνιαία έκθεση “Report on
Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United
States” (Έκθεση FX, προηγούμενη στις 28.5.2019) δεν δημοσιεύθηκε, όπως αναμενόταν
15.10.2019. Σχετικώς, ΥΠΟΙΚ Mnuchin έχει αναφέρει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά
στην οριστικοποίηση ειδικής συμφωνίας.
5. Κάποιες διασφαλίσεις, περιορισμένα, σχετικά με κινεζικές αθέμιτες πρακτικές αναγκαστικής
μεταφοράς τεχνολογίας α/εταιρειών (forced tech).
Συμπληρωματικά των παραπάνω, επισημαίνεται:
 Έχει συμφωνηθεί η εφαρμογή ειδικού μηχανισμού ενίσχυσης / εντατικοποίησης των διμερών
διαβουλεύσεων και, ιδίως, επίλυσης διαφορών (dsm).
 Η συμφωνία πρώτης-φάσης έχει περιορισμένες μόνο αναφορές σε βιομηχανικά προϊόντα,
ενώ δεν καλύπτονται θέματα μη δασμολογικών εμποδίων (ntb), βιομηχανικών επιδοτήσεων,
αγορές υπηρεσιών πέραν της χρηματοπιστωτικής (non-financial) και κυβερνοασφάλεια.
Προαναφερθέντα ίσως καλυφθούν σε επόμενες φάσεις επί μέρους συμφωνιών.
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 Δεν είναι σαφές τι θα αποφασισθεί για εξαγγελθέντες πρόσθετους α/δασμούς σε κινεζικά
προϊόντα, προγραμματισμένης θέσης σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου τρ.έ. (δεύτερου μέρους 4ου
καταλόγου / List 4B, αξίας $ 155 δισ., βλ. προαναφερθέν έγγραφό μας ΑΠ: 2010 - 3.9.2019).
 Συμφωνία περιορισμένης εμβέλειας phase-one με Κίνα δεν απαιτεί έγκριση Κογκρέσου
 Ζήτημα αμερικανικών κυρώσεων έναντι κινεζικής Huawei δεν συμπεριλαμβάνεται σε πλαίσιο
εν λόγω διαβουλεύσεων, αλλά εξετάζεται ξεχωριστά, ως ειδικό θέμα εθνικής ασφάλειας ΗΠΑ.
 Έχει συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα διαβουλεύσεων για οριστικοποίηση των λεπτομερειών
της συμφωνίας phase-one, προκειμένου αυτή να υπογραφεί κατά την ετήσια Διάσκεψη
Κορυφής χωρών APEC, στη Χιλή 16-17 Νοεμβρίου τρ.έ, ενώ παράλληλα δρομολογηθούν
διαβουλεύσεις για συμφωνία phase-two και, δυνητικά, επόμενες φάσεις, χωρίς σαφή, περί
αυτών, μέχρι στιγμής εικόνα.

