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       Μαδρίτη, 4 Οκτωβρίου 2019 

   

 

Ισχυρό πλήγμα από δασμούς των Η.Π.Α. στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 

της Ισπανίας 

 

Οι δασμοί, οι οποίοι ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., κ. Donald Trump, στις 2 

Οκτωβρίου τ.έ., η έναρξη επιβολής των οποίων ορίστηκε για τις 18 Οκτωβρίου, αναμένεται να 

πλήξουν έντονα τα αγροτικά προϊόντα της Ισπανίας και την οικονομία των περιοχών, στις οποίες 

αυτά παράγονται. Σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας, η συνολική επίπτωση 

αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ, ενώ τα προϊόντα, τα οποία πλήττονται περισσότερο είναι 

το ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες ελιές, ο οίνος, τα τυροκομικά καθώς και το χοιρινό κρέας.  

Συγκεκριμένα, το προϊόν που πλήττεται περισσότερο είναι το ισπανικό ελαιόλαδο, καθώς το 

σύνολο των εξαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος στις ΗΠΑ για το 2018, έφθασε τα 424 εκ. 

ευρώ. Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή της Ισπανικής Ένωσης Παραγωγών Ελαιόλαδου 

(Asoliva), ο κλάδος προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, καθώς οι δασμοί κατά 25% 

ουσιαστικά θα αποκλείσουν το ισπανικό ελαιόλαδο από την αμερικανική αγορά. Σημειώνεται 

ότι ο δασμός θα εφαρμοστεί μόνο στο ισπανικό ελαιόλαδο ενώ οι ανταγωνιστές της 

Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας μαζί με την Ιταλία και την 

Πορτογαλία, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν.  

Σημαντικές μειώσεις θα εμφανιστούν και στις επιτραπέζιες ελιές και κυρίως τις πράσινες. Οι 

εξαγωγές ισπανικών μαύρων επιτραπέζιων ελιών έχουν ήδη μειωθεί, εξαιτίας, κυρίως, της 

αντικατάστασής τους από την παραγωγή της Πολιτείας της Καλιφόρνια. Για τις πράσινες όμως 

ελιές οι επιπτώσεις θα είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα των δασμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 

τον Γενικό Γραμματέα της Ισπανικής Ένωσης Εξαγωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς (Asemesa), καμία 

άλλη χώρα δεν μπορεί να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στην αγορά των Η.Π.Α. στο εν 

λόγω προϊόν, επομένως ως αποτέλεσμα θα μειωθεί η κατανάλωσή τους. 

Πέραν του ελαιόλαδου και της ελιάς, σημαντική επίπτωση θα υπάρξει και στην αγορά του 

ισπανικού οίνου, των οποίων οι εξαγωγές το 2018 στις Η.Π.Α. ανήλθαν σε 315 εκ. ευρώ. Οι 

Η.Π.Α. αποτελούν τον τέταρτο μεγαλύτερο αποδέκτη ισπανικών κρασιών, με τις τιμές πώλησής 

τους στην αγορά αυτή να είναι αρκετά υψηλές. Πάντως οι δασμοί θα αφορούν μόνο τα κρασιά 

με περιεκτικότητα σε αλκοόλ μικρότερη του 14 βαθμών. 

Τέλος, ισχυρό πλήγμα αναμένεται και στις εξαγωγές των τυροκομικών και του χοιρινού κρέατος, 

χωρίς όμως να πλήττονται σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο τα προαναφερθέντα προϊόντα. Αξίζει να 

τονιστεί ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί σε ένα από τα εθνικά προϊόντα της χώρας, το jamón 

curado και το paleta (είδος αλλαντικού).  
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Σχετικά με τις περιοχές της Ισπανίας, οι οποίες θα ζημιωθούν περισσότερο, αυτές είναι οι 

Αυτόνομες Κοινότητες της Καταλονίας, της Καστίλης-Λα Μάντσα αλλά ιδιαίτερα της 

Ανδαλουσίας. Η τελευταία, θα απορροφήσει το ήμισυ των ζημιών, εξαιτίας της μεγάλης 

παραγωγής ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών και υπολογίζεται ότι οι εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. 

θα μειωθούν κατά 516,31 εκ. ευρώ. Η επίπτωση στην Κοινότητα της Καταλονίας προβλέπεται 

στα 163,7 εκ. ευρώ καθώς εκεί παράγονται μεγάλες ποσότητες οίνου και χοιρινού κρέατος ενώ 

η Καστίλη-Λα Μάντσα πλήττεται κυρίως εξαιτίας της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων και 

υπολογίζεται στα 85,9 εκ. ευρώ.                                                                                      
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