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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΗΠΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

   23 Αυγούστου, 2019                           του Κων/νου Πεϊμανίδη 
                                     ΔιευθύνωνΣύμβουλος EUCAT SA 

 

 
Την επιβολή δασμών ύψους 100% της εμπορικής αξίας ευρωπαϊκών προϊόντων που εισάγονται 
στις ΗΠΑ επεξεργάζεται ο Πρόεδρος D. Trump.  Μεταξύ των προϊόντων που αναφέρονται σε δυο 
καταλόγους που έχει εκδώσει το Office of the U.S. Trade Representative (USTR) 
συμπεριλαμβάνονται και προϊόντα νευραλγικής σημασίας τόσο για την τοπική, όσο και την εθνική 
μας οικονομία, όπως: 
 
1509.10.40 ............... Virgin olive oil and its fractions, whether or not refined, not chemically modified, weighing with the immediate 

container 18kg or over. 
1509.90.20 ............... Olive oil, other than virgin olive oil, and its fractions, not chemically modified, weighing with the immediate container 

under 18 kg. 
1509.90.40 ...............Olive oil, other 
0711.20.18 .............  Olives, n/pitted, green, in saline sol., in contain. >8 kg, drained wt, for repacking or sale, subject to add. US note 5 

to Ch.7. 
0711.20.28 .............  Olives, n/pitted, green, in saline sol., in contain. >8 kg, drained wt, for repacking or sale, not subject to add. US 

note 5 to Ch. 7. 
0711.20.38 .............  Olives, n/pitted, nesoi. 
0711.20.40 .............  Olives, pitted or stuffed, provisionally preserved but unsuitable in that state for immediate consumption 
2005.70.12 .............  Olives, green, not pitted, in saline, not ripe. 
2005.70.08 ............... Olives, green, not pitted, in saline, not ripe, in containers holding o/8 kg for repkg, not subject to add. US note 4 to 

Ch.20. 
2005.70.16 ............... Olives, green, in saline, place packed, stuffed, in containers holding n/o 1 kg, aggregate quantity n/o 2700 m ton/yr. 
2005.70.23 ............... Olives, green, in saline, place packed, stuffed, not in containers holding 1 kg or less. 
2005.70.25 ............... Olives, green, in a saline solution, pitted or stuffed, not place packed. 
2008.40.00 .............  Pears, otherwise prepared or preserved, nesoi. 
2008.60.00 .............  Cherries, otherwise prepared or preserved, nesoi. 
2008.70.20 .............  Peaches (excluding nectarines), otherwise prepared or preserved, not elsewhere specified or included. 
0403.10.90 ...............Yogurt, not in dry form, whether or not flavored or containing add fruit or cocoa. 
1509.10.20 ............... Virgin olive oil and its fractions, whether or not refined, not chemically modified, weighing with the immediate 

container under 18 kg. 
1605.55.60 ............... Octopus, prepared or preserved. 
1605.58.05 ............... Products of snails, other than sea snails, containing fish meat; prepared meals of snails other than sea snails. 
2202.99.37 ............... Fruit or vegetable juices, fortified with vitamins or minerals, mixtures of juices in non-concentrated form. 
2204.10.00 ............... Sparkling wine, made from grapes. 
2204.21.20 ............... Effervescent grape wine, in containers holding 2 liters or less. 
2204.21.30 ............... Tokay wine (not carbonated) not over 14% alcohol, in containers not over 2 liters. 
2204.21.50 ............... Wine other than Tokay (not carbonated), not over 14% alcohol, in containers not over 2 liters. 
2204.21.60 ............... ‘‘Marsala’’ wine, over 14% vol. alcohol, in containers holding 2 liters or less. 
2204.21.80 ............... Grape wine, other than ‘‘Marsala‘‘, not sparkling or effervescent, over 14% vol. alcohol, in containers holding 2 

liters or less. 
2204.22.20 ............... Wine of fresh grapes, other than sparkling wine, of an alcoholic strength by volume <=14% in containers holding 

over 2 liters but not over 4 liters. 
2204.22.40 ............... Wine of fresh grapes, other than sparkling wine, of an alcoholic strength by volume >14% in containers holding 

over 2 liters but not over 4 liters. 
2204.22.60 ............... Wine of fresh grapes, other than sparkling wine, of an alcoholic strength by volume <=14% in containers holding 

over 4 liters but not over 10 liters. 
2204.22.80 ............... Wine of fresh grapes, other than sparkling wine, of an alcoholic strength by volume >14% in containers holding 

over 4 liters but not over 10 liters. 
2204.29.61 ............... Wine of fresh grapes, other than sparkling wine, of an alcoholic strength by volume <=14% in containers holding 

>10 liters. 
2204.29.81 ............... Wine of fresh grapes, other than sparkling wine, of an alcoholic strength by volume >14% in containers holding >10 

liters. 
 
Οι επικείμενοι δασμοί αναμένεται να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, ειδικότερα 
σε μια περίοδο υπέρ-δεκαετούς οικονομικής, βιομηχανικής και κοινωνικής κρίσης.  Αυτοί που θα 
πληγούν περισσότερο όλων είναι επιχειρήσεις που εξάγουν ελιές, ελαιόλαδο και κρασί στις ΗΠΑ.  
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του US International Trade Commission, η αξία μόνο των 
εισαγόμενων ελληνικών ελαιολάδων και ελιών στις ΗΠΑ είναι της τάξης των 90 εκ. δολαρίων σε 
ετήσια βάση. 
 
 

http://www.eucat.gr/xmsAssets/vita.pdf
https://ustr.gov/search.html?q=Tariffs+on+EU+products
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Σήμερα, 23/8/2019, ο σύνδεσμος εισαγωγέων ελαιολάδου στις ΗΠΑ, “NORTH AMERICAN OLIVE 
OIL ASSOCIATION (NAOOA)” μας ενημερώνει πως είναι πολύ πιθανόν ο Δ.Ο.Ε. (WTO) στις αρχές 
Σεπτεμβρίου να εγκρίνει την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων ύψους $6 δισ. Δολαρίων αντί των 
αρχικά προτεινόμενων $11 δισ. Δολαρίων από τις ΗΠΑ. Επομένως το μόνο σίγουρο είναι πως θα 
επιβληθούν δασμοί σε εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα στις ΗΠΑ που αναφέρονται στους δυο 
Καταλόγους που εξέδωσε ο USTR. Το ενθαρρυντικό για τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα, ιδιαίτερα 
για το ελαιόλαδο και ελιές που είναι και υγειπορστατευτικά, είναι ότι πλέον διαφαίνεται μια 
πιθανότητα στον ορίζοντα, είτε οι δασμοί να είναι σημαντικά μικρότεροι του αρχικά προτεινόμενου 
100%, είτε λόγω και της εσωτερικής αντίδρασης από καταναλωτές και επιχειρήσεις των ΗΠΑ, 
τουλάχιστον αρχικά να μην επιβληθούν επιπλέον δασμοί στα προϊόντα αυτά.  

O NAOOA μας ενημερώνει επίσης πως 19 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου κατέθεσαν στον 
USTR ενυπόγραφη επιστολή υπέρ της εξαίρεσης των ευρωπαϊκών ελαιολάδων, γεγονός 
ελπιδοφόρο και για τα ελληνικά ελαιόλαδα, αλλά που δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. 

Από τον ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου), μαθαίνουμε 
επίσης πως στις 6 Αυγούστου 2018, η ΕΕ σε απάντηση προς σχετική ερώτηση του FEDOLIVE 
(Federation of the Olive Oil Industry of the EEC), θεωρεί πως η διαφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ 
πρέπει να επιλυθεί σε διπλωματικό επίπεδο και γόνιμο διάλογο.  Παρόλα ταύτα, η ΕΕ έχει εκδώσει 
πολυσέλιδο Ευρωπαϊκό Κατάλογο με προϊόντα αμερικανικής προέλευσης αξίας περίπου $20 δισ. 
Δολαρίων, που περιλαμβάνει αγροτικά προϊόντα όπως αποξηραμένα φρούτα, αλλά και κέτσαπ, 
ψάρια, καπνό, βαλίτσες, αεροσκάφη, ελικόπτερα, τρακτέρ και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, κ.α. 
πολλά, και στα οποία προτίθεται να βάλει φόρους εισαγωγής στην περίπτωση που οι ΗΠΑ 
προβούν στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα. 

 
ΑΣΤΑΘΕΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Η αστάθεια που δημιουργεί η προβληματική και αβέβαιη αυτή κατάσταση οδηγεί τους Έλληνες 
εξαγωγείς σε αδιέξοδο, δεδομένου ότι πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για το ύψος δασμών στις ΗΠΑ, 
ώστε έγκαιρα να αντιδράσουν και αναθεωρήσουν τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό. 

Με την επιβολή δασμών 100% επί της αξίας των εμπορευμάτων, ένα container τυποποιημένου 
ελαιολάδου αξίας $80,000, θα δασμολογηθεί με επιπλέον $80,000 κατά την εισαγωγή του στις 
ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό κόστος εμπορεύματος σε $160,000 !! 
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ 

Το μόνο σίγουρο είναι πως βιώνουμε περίοδο ανοικτού εμπορικού και οικονομικού πολέμου που θα 
πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και αμεσότητα. 

Επομένως, πρέπει όλοι όσοι επηρεάζονται από την επιβολή δασμών σε προϊόντα των δυο 
Καταλόγων που εξέδωσε ο USTR ΗΠΑ, αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις εισαγωγείς προϊόντων 
αμερικανικής προέλευσης, θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση. 
 
Ειδικότερα προτείνονται ενέργειες όπως: 
 

1. Επιμελητήρια τα μέλη των οποίων επηρεάζονται, να πρωτοστατήσουν και ενημερώσουν τα 
μέλη τους, συνδέσμους, συνεταιρισμούς, και εν γένει οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
προϊόντα που θίγονται (κρασί, τυρί, λάδι, ελιές, κλπ.), και επιθυμούν να διατηρήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά των ΗΠΑ.  Να ενημερωθούν Περιφέρειες, αρμόδια 
Υπουργεία, και Φορείς, ώστε έγκαιρα να προβούν σε σειρά προληπτικών ενεργειών. 

2. Έλληνες εξαγωγείς, να επικοινωνήσουν άμεσα και ενημερώσουν πελάτες τους στις ΗΠΑ, 
ώστε αυτοί με τη σειρά τους να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες όπως η ενημέρωση 
καταναλωτών, η νομική αντιπροσώπευση, παρουσία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, και 
ειδικότερα, άσκηση επιρροής σε μέλη του Κογκρέσου της περιοχής τους ώστε να 
υποστηρίξουν τα εν λόγω ελληνικά προϊόντα που προμηθεύονται.   

http://www.eucat.gr/xmsAssets/OliveOilLettertoUSTRonWTOImportDutiesv3_0.pdf
https://uia.org/s/or/en/1100009133
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1842&title=EU-publishes-list-of-US-products-for-potential-re-balancing-duties
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157861.pdf
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3. Ειδικότερα για το ελαιόλαδο, και με δεδομένο πως η αντίδραση εκ των έσω (δηλαδή μέσα 
από τις ΗΠΑ), είναι πιο αποτελεσματική, οι εξαγωγείς μας καλό θα ήταν να προτρέψουν 
πελάτες τους να ασκήσουν κριτική έναντι της επιβολής δασμών επικοινωνίας με την USTR.  
Θεμιτό δε είναι να επικοινωνήσουμε και δηλώσουμε την ένθερμη στήριξη και ευχαριστίες 
προς τα δεκα-εννέα (19) μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου που απέστειλαν την επιστολή 
εξαίρεσης ευρωπαϊκών ελαιολάδων από ενδεχόμενους δασμούς. 

4. Aρμόδιοι Φορείς, προτρέπονται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα της ΕΕ που 
χειρίζεται το θέμα της επιβολής δασμών τόσο από μέρους ΗΠΑ, όσο και από την ΕΕ ως 
αντίποινα.  Η Επίτροπος κα. Cecilia Malmstrom στις 6 Αυγούστου, 2019 απέστειλε σχετική 
ενημερωτική απαντητική επιστολή προς το FEDOLIVE αναφέροντας πως η ΕΕ προσπαθεί 
να επιλύσει το θέμα μέσω της διπλωματικής οδού, παρόλα ταύτα η ΕΕ έχει εκδώσει δικό της 
κατάλογο με αμερικανικά προϊόντα στα οποία προτίθεται να δασμολογήσει σε αντίποινα.  
Δηλαδή, οι ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρήσεις ενδέχεται να πληρώνουν ακριβότερα 
αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα, και οι δικές τους εξαγωγές προς ΗΠΑ, να στοιχίζουν 
περισσότερο στον αμερικανό καταναλωτή.  Διπλά χαμένοι όλοι δηλαδή αν δεν προσέξουμε!  

 

https://www.regulations.gov/docket?D=USTR-2019-0003
http://www.eucat.gr/xmsAssets/OliveOilLettertoUSTRonWTOImportDutiesv3_0.pdf
http://www.eucat.gr/xmsAssets/OliveOilLettertoUSTRonWTOImportDutiesv3_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/malmstrom_en

