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Αύξηση των αμερικανικών δασμών σε κινεζικά προϊόντα κατά 5%.  
Έναρξη ισχύος νέου δασμού 15% από 1.9.2019 

 

Σε ισχύ ετέθη την Κυριακή 1.9.2019 αμερικανικός δασμός 15% σε εισαγόμενα κινεζικά 
προϊόντα, σύμφωνα με ανακοίνωση, από 30/8 (βλ.1), του Γραφείου Εμπορικού 
Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), σε υλοποίηση σχετικής πρόσφατης απόφασης του Προέδρου 
Trump (23/8, βλ.2 ανακοίνωση Γραφείου USTR) περί αύξησης α/δασμών κατά 5% στο 
σύνολο των, αξίας περίπου $ 550 δισ., εισαγωγών από Κίνα. 

Ειδικότερα: 

- Οι δασμοί 25% που έχουν ήδη επιβληθεί σε κινεζικά προϊόντα συνολικής αξίας εισαγωγών 
$250 δισ. θα αυξηθούν σε 30% από 1/10 τρ.έ. (εν συνεχεία διαδικασίας δημόσιου 
σχολιασμού). 

- Οι δασμοί 10% σε κινεζικά προϊόντα αξίας $ 300 δισ., που ανακοινώθηκαν αρχές 
Αυγούστου, θα αυξηθούν σε 15%. Υπενθυμίζεται ότι εκ των δύο καταλόγων κινεζικών 
προϊόντων τους οποίους αφορούν οι εν λόγω δασμοί, για τον πρώτο (List 4A), αξίας $110 
δισ., οι δασμοί ήδη ετέθησαν σε ισχύ (1 Σεπτεμβρίου), ενώ για τον δεύτερο κατάλογο (List 
4B), αξίας $155 δισ., σε οποίο περιλαμβάνονται δημοφιλή προϊόντα, όπως κινητής 
τηλεφωνίας, υποδήματα και είδη ρουχισμού, οι δασμοί θα επιβληθούν από 15 Δεκεμβρίου 
τρ.έ., προκειμένου, σύμφωνα με δηλώσεις Προέδρου Trump τα προϊόντα αυτά “να μην 
έχουν μεγάλη σχέση με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων” (ώστε οι 
καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους πριν αυξηθούν οι τιμές στα συγκεκριμένα 
προϊόντα). 

Σημειώνεται ότι η αύξηση των α/δασμών κατά 5% αποτελεί “απάντηση” του Α/Προέδρου (βλ. 
υποσημείωση 2, ανακοίνωση USTR από 23/8) στα τελευταία αντίμετρα της κ/πλευράς 
(πρόσθετοι δασμοί 5%-10% σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα αξίας περίπου $75 δισ.), 
έναντι των τελευταίων α/δασμών (Καταλόγου 4). Έκτοτε, ο Α/Πρόεδρος έχει αναφερθεί, με 
δηλώσεις του και αναρτήσεις twitter, σε επανεκκίνηση των διμερών συνομιλιών, προς 
επίτευξη επιδιωκόμενης εμπορικής συμφωνίας, χωρίς όμως επιβεβαίωση από την κ/πλευρά 
οιασδήποτε σχετικής θετικής εξέλιξης, αν και οι δύο πλευρές αναφέρουν προ ημερών ότι 
εξακολουθεί να συζητείται, με δυσκολία ως προς τη θεματολογία της ημερήσιας διάταξης, η 
οριστικοποίηση ημερομηνίας επόμενου γύρου διμερών συνομιλιών εντός τρέχοντος μηνός. 

 

                                                 
1 Federal Register, https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/30/2019-18838/notice-of-

modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to. 
2 USTR, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/august/ustr-

statement-section-301-tariff. 
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