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Ανακοίνωση τελικού καταλόγου προϊόντων της ΕΕ σε οποία επιβάλλονται πρόσθετοι 
δασμοί 10-25%, ως αντίποινα για επιδοτήσεις Airbus. 

 

Εκδόθηκε ανακοίνωση, 2.10.2019 (βλ.1), Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) 

αναφορικά με την απόφαση ΠΟΕ (βλ. προηγούμενες αναρτήσεις), επίσης 2.10.2019, περί 

δικαιώματος $ 7,5 δισ. δυνητικών δασμολογικών αντιποίνων ΗΠΑ, σε πλαίσιο διαμάχης 

επιδοτήσεων Airbus. Επισημαίνεται ότι παράλληλα με την εν λόγω ανακοίνωση ο ΕΑ 

δημοσιοποίησε τον τελικό, πλην τυχόν εξαιρέσεων προ δημοσίευσης (προσεχώς) σε Federal 

Register, κατάλογο προϊόντων της ΕΕ σε οποία επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί 10-25% (βλ. 

παρακάτω σχετική ανάλυση). 

Στην ίδια ανακοίνωση Γραφείου ΕΑ αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν ήδη (2/10) αίτημα 

έκτακτης σύγκλησης, στις 14 Οκτωβρίου τρ.έ., του Σώματος Επίλυσης Διαφορών ΠΟΕ 

(DSB), προκειμένου ληφθεί έγκριση (authorization) εφαρμογής των αντιποίνων (σύμφωνα με 

κανονισμό λειτουργίας DSB, αμέσως, στην ίδια συνεδρίαση). 

Πέραν της δρομολογηθείσης έγκρισης, αναφέρεται ρητά ότι ΗΠΑ προτίθενται αρχίσουν 

σταδιακή εφαρμογή των πρόσθετων δασμών από 18ης Οκτωβρίου, ενώ, ωστόσο, οι ΗΠΑ 

επίσης προτίθενται διαπραγματευθούν με ΕΕ προς επίλυση του ζητήματος. 

Επίσης, αναφέρεται, οι πρόσθετοι δασμοί θα εφαρμοσθούν σε σειρά προϊόντων που 

εισάγονται από κ-μ ΕΕ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των δασμών θα επιβληθεί στις εισαγωγές 

από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στις τέσσερις χώρες 

(επιχειρηματικού σχήματος Airbus) που έχουν ωφεληθεί από τις επιδοτήσεις. Τονίζεται ότι αν 

και ο ΕΑ ΗΠΑ έχει δικαιοδοσία επιβολής δασμών ύψους έως και 100%, στα επιλεχθέντα 

τελικού καταλόγου προϊόντα, οι αρχικοί δασμοί περιορίζονται σε 10% για τα μεγάλα πολιτικά 

αεροσκάφη και 25% για αγροτικά, κυρίως, και ορισμένα άλλα προϊόντα, με δικαίωμα 

αναθεώρησης σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Όσον αφορά στον δημοσιοποιηθέντα κατάλογο προϊόντων, σε οποία επιβληθούν πρόσθετοι 

δασμοί 10-25% (βλ.2), επισημαίνεται καταρχάς ότι αυτός αναφέρεται ενημερωτικά, 

λαμβανομένου υπόψη ότι ενδεχομένως υπάρξουν ορισμένες περαιτέρω τροποποιήσεις (ως 

προς το αμερικανικό δασμολόγιο HTSUS / US Harmonized Tariff System) προ της 

εφαρμοστικής δημοσίευσης, αρμοδιότητας Γραφείου USTR, στην Εφημερίδα Κυβέρνησης 

(Federal Register). Επαναλαμβάνεται, ημερομηνία έναρξης ισχύος των πρόσθετων δασμών 

είναι η 18η Οκτωβρίου 2019. 

 

 

                                                 
1    U.S. Wins $7.5 Billion Award in Airbus Subsidies Case, https://ustr.gov/about-us/policy-

offices/press-office/press-releases/2019/october/us-wins-75-billion-award-airbus. 

2   “Section 301 Investigation, EU Large Civil Aircraft, Final Product List”, προσβάσιμο, μέσω της εν 

θέματι ανακοίνωσης, σε ιστοσελίδα 

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/EU_Large_Civil_Aircraft_Final_Prod

uct_List.pdf. 
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Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι ο εν λόγω κατάλογος προϊόντων διακρίνεται σε 

δεκαπέντε επί μέρους Ενότητες / Sections, σε ορισμένες εκ των οποίων στοχοποιούνται 

προϊόντα μόνο ορισμένων χωρών (με δασμό 10% μόνο στην Ενότητα 1, ενώ σε όλες τις 

άλλες ο δασμός είναι 25%), επισημαίνουμε ότι προϊόντα Ελλάδας αναφέρονται μόνο στις 

Ενότητες 8 έως και 15, αλλά όχι στις Ενότητες 1-7 (κυρίως προϊόντα χωρών σχήματος 

Airbus) για τις οποίες, τελευταίες, συνοπτικά αναφέρουμε: Ενότητα-1 / μεγάλα πολιτικά 

αεροσκάφη 4 χωρών (δασμός 10%), Ενότητα-2 / προϊόντα Η.Β. (25%), Ενότητα-3 / προϊόντα 

Γερμανίας (25%), Ενότητα-4 / προϊόντα Γερμανίας ή/και Η.Β. (25%), Ενότητα-5 / προϊόντα 

Γερμανίας, Ισπανίας ή/και Η.Β. (25%), Ενότητα-6 / προϊόντα (αλκοολούχα) Γερμανίας, 

Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ισπανίας ή/και Η.Β. (25%), Ενότητα-7 / προϊόντα Γαλλίας, Γερμανίας, 

Ισπανίας ή/και Η.Β. (25%). 

Αναφορικά με Ενότητες 8 έως και 15, στις οποίες στοχοποιούνται και ελληνικής προέλευσης 
προϊόντα (με δασμό 25%), συνοπτικά επισημαίνεται ότι τα αμερικανικά αντίποινα θα 
επηρεάσουν αμερικανικές εισαγωγές ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων συνολικής αξίας 
$ 52 εκ. (2018). Τα σημαντικότερα κατ’ αξία (άνω των $ 10 εκ.) εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα, 
οποία θα επιβαρυνθούν με επιπλέον δασμό 25%, είναι τα επεξεργασμένα/διατηρημένα 
ροδάκινα (κομπόστες) και τα τυριά από πρόβειο γάλα (φέτα). 

Ειδικότερα: 

 Μεταξύ των προϊόντων του συνολικού τελικού καταλόγου, 8ψήφιας δασμολογικής 
ανάλυσης, η χώρα μας εξάγει περίπου 15 προϊόντα σε ετήσια βάση (ένα εμφανίζεται μόνο 
το 2016), η συνολική αξία των οποίων ήταν $ 52.037.189 το 2018  

 Το υψηλότερο ποσό εξαγωγών, μεταξύ των 15 προϊόντων, εντοπίζεται στον κωδικό 
USHTS 2008.70.20 που αφορά επεξεργασμένα/διατηρημένα ροδάκινα-κομπόστες ($25,3 
εκ. το 2018 – 17ο προϊόν στη γενική κατάταξη των εισαγόμενων ελληνικών προϊόντων στις 
ΗΠΑ 

 Δεύτερος κατ’ αξία εξαγωγών είναι ο κωδικός USHTS 0406.90.57, τυριά από πρόβειο γάλα 
($ 12,7 εκ. το 2018 – 30ό προϊόν στη γενική κατάταξη των εισαγόμενων ελληνικών 
προϊόντων 

 Ακολουθούν άλλα αγροδιατροφικά προϊόντα όπως, κατεψυγμένα φρούτα, διάφορα τυριά 
από αγελαδινό γάλα, επεξεργασμένα/διατηρημένα κεράσια, άλλα 
επεξεργασμένα/διατηρημένα φρούτα, γιαούρτια, λεμόνια, τυρί τύπου cheddar άλλα 
πρόβεια τυριά, βούτυρο, διατηρημένα/επεξεργασμένα αχλάδια και άλλα γαλακτοκομικά 
(βούτυρα, τυριά) πολύ μικρής αξίας.  

Επισημαίνεται ότι απεφεύχθη η επιβολή πρόσθετων δασμών στο ελαιόλαδο, στις ελιές και 
στα ιχθυηρά ελληνικής προέλευσης. 

 

 

 


