Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ:
Η ''Πρώτη Φάση'' της συμφωνίας
ίσως να μην υπογραφεί πριν τις
15/12
22/Νοε/2019 14:35
ΟιΗΠΑ και Κίνα ενδέχεται να μη καταφέρουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία ''Πρώτης Φάσης''
στις εμπορικές διαπραγματεύσεις τους πριν λήξει η προθεσμία για την εφαρμογή νέων δασμών
στα κινεζικά αγαθά στα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Οενθουσιασμός που υπήρχε για θετική κατάληξη στις διαπραγματεύσεις έχει υποχωρήσει από τη
τελευταία επίσκεψη του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης, Λιού Χε, στην Ουάσινγκτον τον
Οκτώβριο, δήλωσε στο CNBC ο Myron Brilliant, αντιπρόεδρος και επικεφαλής των διεθνών
υποθέσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ.
"Έχωεξηγήσει στον Λιου ότι πρέπει να συμβιβαστούν σε κάποια ζητήματα. Η Κίνα πρέπει να
προσφέρει περισσότερα στο τραπέζι", δήλωσε ο Brilliant την Παρασκευή.
''Έχω κάτσει με τον Λιου έξι φορές στο ίδιο τραπέζι. Του είπα να μην είναι υπερβολικοί στις
απαιτήσεις τους. Η Κίνα θέλει πολύ να "δει" μια μείωση στους δασμούς. Το ίδιο όμως επιθυμεί και
η αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα'', είπε, προσθέτοντας ότι ''οι δασμοί έχουν επηρεάσει τους
καταναλωτές, τους λιανοπωλητές, τους κατασκευαστές και τους αγρότες''.
"Αλλάδεν πρόκειται να δούμε την εξάλειψη όλων των δασμών μετά την υπογραφή της "πρώτης
φάσης" στις εμπορικές διαπραγματεύσεις''.
Ηπροθεσμία για την εφαρμογή των επόμενων δασμών είναι η 15η Δεκεμβρίου. Όταν ρωτήθηκε αν
πίστευε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι τότε, ο Brilliant είπε: "Έχουμε μόλις
μερικές εβδομάδες μπροστά μας και δεν είμαι βέβαιος ότι θα πέσουν οι υπογραφές μέχρι τότε'', και
τόνισε στη συνέχεια ότι ''θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος από ότι υπάρχει μέχρι τις 15
Δεκεμβρίου''.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε στο Bloomberg ότι η Κίνα επιθυμεί να
βρεθεί η λύση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και να αποφύγει έναν εμπορικό

πόλεμο, αλλά δεν φοβάται και να αντιδράσει ανάλογα εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.
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