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Υπογραφή Συμφωνίας USMCA, ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, από τον Πρόεδρο Trump.  

  

Υπεγράφη από Πρόεδρο Trump, 29.1.2020, η Συμφωνία USMCA, αφού προηγουμένως είχε 

ψηφισθεί στη Βουλή Αντιπροσώπων 19.12.2019 και στη Γερουσία 16.1.2020, σε επίσημη 

τελετή Λευκού Οίκου εν μέσω προσκεκλημένων Ρεπουμπλικάνων Κογκρέσου, εκπροσώπων 

Κυβερνήσεων του Μεξικού και Καναδά, Α/αξιωματούχων και επιχειρηματιών. Σχετική αίσθηση 

προκάλεσε το γεγονός της μη πρόσκλησης Δημοκρατικών εκπροσώπων Κογκρέσου, παρά τον 

σημαντικό ρόλο τους στη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης της συμφωνίας (προϊόν μακρών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ του Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ Lighthizer και ομάδας 9 

Δημοκρατικών) και ψήφισή της, με μεγάλες πλειοψηφίες τόσο στη Βουλή Αντιπροσώπων όσο 

και στη Γερουσία.  

Οι αλλαγές, από την αρχική έκδοση της Συμφωνίας USMCA που είχε υπογράψει ο Πρόεδρος 

Trump το 2018 (σε πλαίσιο αρμοδιοτήτων Προέδρου υπό διαδικασία TPA / Trade Promotion 

Authority, με οποία απαιτείται έγκριση Κογκρέσου), αφορούσαν τους  μηχανισμούς εφαρμογής 

της συμφωνίας, τα εργατικά κανονιστικά ζητήματα, τις διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος 

και τα ζητήματα τιμολόγησης φαρμάκων.  

Παρεμφερώς, ως προς τα ζητήματα αγοράς εργασίας, ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση 

Trump, αμέσως μετά την υπογραφή της USMCA, ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν στο Μεξικό περί τα 

$ 27 εκατ. ως βοήθεια για την εφαρμογή των αυστηρότερων εργασιακών διατάξεων της 

Συμφωνίας (κυρίως, εφαρμογή κανονισμών συνθηκών εργασίας, επιτήρηση των εκλογών στα 

εργατικά σωματεία κ.ά.). Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ,  η εν λόγω βοήθεια 

συμβάλλει σε αποθάρρυνση της χρήσης ξένου φθηνότερου εργατικού δυναμικού από 

αμερικανικές επιχειρήσεις και στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.  

Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι μετά την κύρωση και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη 

(υπενθυμίζοντας ότι Μεξικό ήδη κύρωσε τον Ιούνιο 2019 ενώ σε Οττάβα η διαδικασία κύρωσης 

εκκίνησε μόλις στις 22/1 και εκτιμάται ολοκληρωθεί περί τον Μάρτιο), και προ θέσης της 

Συμφωνίας σε ισχύ, θα απαιτηθεί επιπλέον πολύμηνο χρονικό διάστημα προκειμένου 

διαμορφωθεί τελική εφαρμοστική νομοθεσία (implementation) και από τα τρία μέρη, η 

ολοκλήρωση του οποίου σταδίου, επόμενου της κύρωσης, θα συμφωνηθεί βάσει επίσημων 

ειδοποιήσεων (notifications). Ακολούθως, η Συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ περίπου 60 

ημέρες ααργότερα. Εδώ αναλυτές θεωρούν ότι η USMCA μπορεί τεθεί σε ισχύ το συντομότερο 

τον Ιούλιο 2020, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις περί Ιανουαρίου 2021, ή, ίσως, προ Νοεμβρίου 

/ προεδρικών εκλογών τρ.έ.  



Εξάλλου, υπενθυμίζεται, εκ των κυριότερων αλλαγών από τη NAFTA στη USMCA είναι οι 

αυστηρότεροι κανόνες με τους οποίους πληρούνται οι προϋποθέσεις μειωμένων δασμών στο 

εμπόριο προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταξύ χωρών Βόρειας Αμερικής, βάσει της 

πεποίθησης Προέδρου Trump ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα ανακτηθούν αμερικανικές θέσεις 

εργασίας σε εν λόγω τομέα. Οι κανονιστικές αλλαγές, με πρόθεση αύξησης της παραγωγής 

αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, προϋποθέτουν σημαντικές και δαπανηρές παρεμβάσεις στην 

παραγωγή, ενώ οι κατασκευαστές διαθέτουν τρία έως επτά χρόνια, αναλόγως τύπου οχήματος, 

για την πλήρη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις.  

Συναφώς, η διασφάλιση συμμόρφωσης του Μεξικού, ως προς τις σημαντικές δεσμεύσεις για τα 

κανονιστικά ζητήματα αγοράς εργασίας, και η εφαρμογή των νέων κανονισμών παραγωγής 

στην αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να καθυστερήσουν τη θέση της USMCA σε ισχύ.  

Πάντως, τα οικονομικά αποτελέσματα της USMCA, όταν τεθεί σε ισχύ, δεν εκτιμώνται 

θεαματικά, δεδομένου ότι ήδη με την NAFTA είχε εξαλειφθεί το μεγαλύτερο μέρος δασμών 

μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις της α/Υπηρεσίας US ITC / 

International Trade Commission, Υπουργείου Εμπορίου, η USMCA θα συμβάλει σε αύξηση του 

αμερικανικού ΑΕΠ κατά $ 68,2 δισ., ή 0,35%, ενώ, κατά την ίδια περίοδο, θα δημιουργήσει 

επιπλέον 176.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, αυξάνοντας την απασχόληση κατά 0,12%.  

Άλλες προτεραιότητες μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών ΗΠΑ αναφέρονται, πέραν της ΕΕ 

σε πλαίσιο τρεχουσών διαπραγματεύσεων, έναντι Ηνωμένου Βασιλείου, Ινδίας, Βραζιλίας, 

Βιετνάμ, Φιλιππίνων, Ταϊβάν, Κένυας. Θεωρείται αβέβαιο ότι Κυβέρνηση Trump θα 

διαπραγματευθεί τέτοιες άλλες συμφωνίες υπό διαδικασία TPA (με έγκριση Κογκρέσου) ενώ, 

μάλλον, όπως με Κίνα και Ιαπωνία (σε ισχύ η US-Japan από 1/2020), ΗΠΑ φαίνεται να 

προχωρήσουν με περιορισμένες συμφωνίες (mini-deals) χωρίς εμπλοκή Κογκρέσου. 

Παρεμφερώς, οι εδώ αναλυτές αναφέρουν ότι τα mini-deals μπορεί να προσβάλλονται στον  

ΠΟΕ (WTO-challengeable) λόγω δυνητικής μη εφαρμογής των περιφερειακών εμπορικών 

δεσμεύσεων των συμβαλλόμενων σε ευρύτερο πλαίσιο κανόνων ΠΟΕ.  

  

  


