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Τροποποίηση του ειδικού καθεστώτος μεταχείρισης του Χονγκ Κονγκ. 

Στις 29.5.2020 ο Πρόεδρος Trump ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας αναστολής του ειδικού 
καθεστώτος μεταχείρισης που ισχύει από πλευράς ΗΠΑ για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του 
Χονγκ Κονγκ, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του α/Υπουργού Εξωτερικών Pompeo περί 
ελλιπούς πλέον αυτονομίας της ΕΔΠ, λόγω της νέας νομοθεσίας εθνικής ασφαλείας που 
ενέκρινε η CPC / Κεντρική Επιτροπή του Κομουνιστικού Κόμματος της Κίνας. 

Η αναστολή του ειδικού καθεστώτος θα αφορά σε νέα μέτρα ΗΠΑ τόσο για τις εισαγωγές από 
το Χονγκ Κονγκ όσο και για τις εξαγωγές προς αυτό. 

Ως προς τις α/εισαγωγές, αναμένεται η ανάκληση της ειδικής μεταχείρισης του Χονγκ Κονγκ ως 
διαφορετικής, από την Κίνα, τελωνειακής περιοχής, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την 
επέκταση των πρόσθετων δασμών Section 301 (που ήδη επιβάλλονται σε εισαγόμενα 
προϊόντα από την Κίνα) και σε προϊόντα Χονγκ Κονγκ, καθώς και την επιβολή των πρόσθετων 
δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών (ήδη σε εισαγόμενα από Κίνα) και στα αντίστοιχα 
του Χονγκ Κονγκ. Άλλες πιθανές επιπτώσεις ενδεχομένως είναι: 1) νέες προϋποθέσεις 
σήμανσης προϊόντων  προέλευσης Χονγκ Κονγκ, 2) μη αναγνώριση πιστοποιητικών και 
διοικητικών εγγράφων από Αρχές Χονγκ Κονγκ, 3) αναθεώρηση κανονισμών τραπεζικών / 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 4) τροποποίηση φορολογικών διατάξεων που αφορούν το 
Χονγκ Κονγκ, και 5) καθεστώς αναγνώρισης πλοίων / αεροσκαφών νηολογίων Χονγκ Κονγκ. 

Ως προς τις α/εξαγωγές, αναμένεται η τροποποίηση του α/συστήματος ελέγχου εξαγωγών 
προϊόντων / τεχνολογίας διττής χρήσης (dual-use technology) προς το Χονγκ Κονγκ, με έννοια 
αυστηρότερων περιορισμών των συναφών εξαγωγών. 

Περαιτέρω, σε γενικότερο πλαίσιο σχέσεων ΗΠΑ-Χονγκ Κονγκ, Πρόεδρος Trump αναφέρθηκε 
σε επικείμενες θεσμικές αλλαγές σε ζητήματα ταξιδίων και θεωρήσεων εισόδου, ακαδημαϊκής 
ερευνητικής συνεργασίας, εισαγωγής κινεζικών εταιρειών σε  α/χρηματιστήρια, και 
μεταχείρισης αξιωματούχων Χονγκ Κονγκ και Κίνας οποίοι εμπλέκονται σε διεργασίες 
απώλειας της αυτονομίας της ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ. 

Σημειώνεται ότι το καθεστώς ειδικής μεταχείρισης του Χονγκ Κονγκ από τις ΗΠΑ ανάγεται στην 
α/νομοθεσία US-Hong Kong Policy Act (1992), βάσει της οποίας η εν λόγω ΕΔΠ έχει καταστεί 
πόλος έλξης αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και στην ευρύτερη 
περιοχή. Αναλυτές επισημαίνουν σχετικό βαθμό γενίκευσης, ή έλλειψης εξειδίκευσης, των 
αναφερθέντων μέτρων αναστολής του ειδικού καθεστώτος, λαμβανομένου υπόψη ότι τυχόν 
πλήρης αναστολή των παραμέτρων ενδεχομένως έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις εκεί 
εγκατεστημένες εταιρείες ΗΠΑ, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αναφέρεται παρεμφερώς 
ότι στο Χονγκ Κονγκ διαβιούν περίπου 85.000 Αμερικανοί πολίτες, οποίοι απασχολούνται σε 
άνω των 1.300 εκεί δραστηριοποιούμενων αμερικανικών εταιρειών. 

 



Επίσης επισημαίνεται, σε εδώ αναλύσεις, ότι αν και κατά τελευταίες αυτές ανακοινώσεις 
Προέδρου Trump δεν αναφέρθηκε υπαναχώρηση από τις δεσμεύσεις της αρχικής Συμφωνίας 
Πρώτης Φάσης, σε ισχύ από 2/2020, προς γενική ανακούφιση επενδυτών και Αμερικανών 
αγροτών, ωστόσο, θεωρείται ότι η εμπορική στρατηγική των ΗΠΑ ως προς την Κίνα 
ενδεχομένως αρχίζει να εξαντλείται προ επίτευξης των γενικών επιδιώξεών της: ενώ η 
περιορισμένη Συμφωνία Πρώτης Φάσης υποδήλωνε πρόθεση και επόμενων άλλων 
συμπληρωματικών συμφωνιών, σε πιο ουσιαστικά και ακανθώδη ζητήματα διμερών σχέσεων 
ΗΠΑ-Κίνας, βάσει των τρεχουσών εξελίξεων επιδείνωσης σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας δεν αναμένεται 
υπάρξουν επόμενες. 

 


