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ΓΝΩΜΗ

Η νέα Κομισιόν
και ο εμπορικό
πόλεμοι

Μία
από τις πιο βασικές προτεραιότητες

της νέας προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα

φον ντερ Αάιεν είναι η βελτίωση
των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις

Ηνωμένες Πολιτείες Η επιλογή του ιρλανδού
πολιτικού Φιλ Χόγκαν στη θέση του επιτρόπου
Εμπορίου είναι ενδεικτική της αποφασιστικότητας

της Ευρώπης να αντιπαρατεθεί με τις πρακτικές

προστατευτισμού
Αν και σύμφωνα με ορισμένες μελέτες οι ευρωπαϊκές

εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από
τον σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο αυξάνοντας

τις εξαγωγές τους τόσο προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες όσο και προς την
Κίνα το γενικότερο κλίμα
αβεβαιότητας δεν ευνοεί

την Ευρωπαϊκή Ενωση
Η θέση των Βρυξελλών είναι

εξαιρετικά λεπτή Μία
ενδεχόμενη στροφή τους
προς το Πεκίνο εναντίον

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ της Ουάσιγκτον ξεφεύγει
Ν ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ από το στενό οικονομικό

πλαίσιο και αγγίζει το πολιτικό

οδηγώντας σε σφυρηλάτηση καινούργιων
συμμαχιών σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος

Οργανισμός Εμπορίου
Από τον Ιούλιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Ενωση

και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τη
γεφύρωση των εμπορικών διαφορών τους πάνω
στη βάση της σχετικής συμφωνίας Τραμπ Γι
ούνκερ Πρακτικά η Ευρώπη ανοίγει περισσότερο

την αγορά της σε αμερικανικά προϊόντα
Τον περασμένο μήνα για παράδειγμα δέχθηκε
να εισαγάγει μεγαλύτερη ποσότητα αμερικανικού

βοδινού κρέατος Στη συνέντευξη Τύπου
στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
έκανε όπως ο ίδιος είπε χιούμορ λέγοντας πως
προχωρεί σε επιβολή δασμών 25 στην εισαγωγή

γερμανικών αυτοκινήτων

Τα
διαθέσιμα στοιχεία των πρώτων επτά

μηνών του 2019 δείχνουν πως οι αμερικανικές

εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξάνονται

σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι
Το ίδιο συμβαίνει και τις αμερικανικές εισαγωγές

από την Ευρώπη προφανώς λόγω του εμπορικού

πολέμου με την Κίνα Ουδείς μπορεί αυτήν
τη στιγμή να γνωρίζει αν ο Τραμπ επιβάλει τελικά

δασμούς στην εισαγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων

κυρίως αυτοκινήτων και εξαρτημάτων
τους Πιθανή ημερομηνία είναι τα μέσα Νοεμβρίου

αν δεν υπάρξει νέα παράταση Θα είναι
η ίδια χρονική περίοδος που ίσως συναντηθεί με
τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Χυ\η

Έν μέσω αστάθειας και λόγω του απρόβλεπτου
του χαρακτήρα του αμερικανού προέδρου

η νέα Κομισιόν πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη

για την επιβολή αντιμέτρων στις Ηνωμένες
Πολιτείες παρόλο που είναι το τελευταίο

που επιθυμεί
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