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Επιβολή νέων δασμών 25% σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα Καταλόγου 3 και
αναγγελία επιβολής δασμών 25% σε κινεζικά προϊόντα Καταλόγου 4.

Αναφορικά με την δυστοκία των εν εξελίξει διμερών διαβουλεύσεων ΗΠΑ-Κίνας
(εντατικά από τον Δεκέμβριο 2018, μετά τη συνάντηση G20 στην Αργεντινή των
Προέδρων Trump και Xi) για σύναψη εμπορικής συμφωνίας, υπήρξε επίσημη
ανακοίνωση 10.5.2019 του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (βλ.1) σχετικά
με την απόφαση του Προέδρου Trump, βάσει εμπορικής νομοθεσίας Section 301 of
the Trade Act of 1974, αύξησης δασμών σε 25% (από 10% προηγουμένως), από τις
10.5.2019, σε εισαγωγές προϊόντων Κίνας Καταλόγου / Tranche 3 αξίας εισαγωγών
περί τα $ 200 δισ., ενώ, παράλληλα, δρομολογήθηκε διαδικασία προσδιορισμού
προϊόντων και επιπέδου δασμών για το υπόλοιπο του συνόλου αμερικανικών
εισαγωγών από την Κίνα, προϊόντων Καταλόγου / Tranche 4 αξίας περίπου $ 300
δισ.

Υπενθυμίζονται προηγούμενα:
Κατάλογος / Tranche 1, επιβολή δασμών 25% από 6.7.2018.
Αφορά σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα Καταλόγου 1 (βλ.2), 818 δασμολογικών
κωδικών HTSUS, αξίας εισαγωγών $ 34 δισ. Προθεσμία υποβολής, από αμερικανικές
επιχειρήσεις, αιτημάτων εξαίρεσης από τους δασμούς ήταν η 9.10.2018, ενώ βάσει
τελευταίας ενημέρωσης (10.5.2019) εγκρίθηκαν συνολικά 125 εξαιρέσεις (ετήσιας
ισχύος).
Κατάλογος / Tranche 2, επιβολή δασμών 25% από 23.8.2018.
Αφορά σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα Καταλόγου 2 (βλ.3), 279 δασμολογικών
κωδικών HTSUS, αξίας εισαγωγών $ 16 δισ. Προθεσμία υποβολής, από αμερικανικές
επιχειρήσεις, αιτημάτων εξαίρεσης από τους δασμούς ήταν η 18.12.2018, ενώ βάσει
τελευταίας ενημέρωσης (10.5.2019) απορρίφθηκαν 956 αιτήσεις και εξετάζονται
ακόμα 1.964.

Κατάλογος / Tranche 3, επιβολή δασμών 25% από 10.5.2019.
Αφορά σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα Καταλόγου 3 (βλ.4), 5.733 δασμολογικών
κωδικών HTSUS, αξίας εισαγωγών $ 200 δισ. Σύμφωνα με εφαρμοστική ανακοίνωση
10.5.2019 της Υπηρεσίας τελωνείων ΗΠΑ (βλ.5), οι νέοι δασμοί 25% θα επιβληθούν:
α) σε προϊόντα που εξήχθησαν στις ΗΠΑ από τις 10.5.2019 και έκτοτε, καθώς και β)

1 Statement By U.S. Trade Representative Robert Lighthizer on Section 301 Action,
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/may/statement-us-t
rade-representative.

2 https://www.strtrade.com/assets/htmldocuments/USTR%20301%20List%201.pdf.
3 https://www.strtrade.com/assets/htmldocuments/USTR%20Final%20List%202.pdf.
4 https://www.strtrade.com/assets/htmldocuments/USTR%20301%20List%203.pdf.
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σε προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ από 1.6.2019, ανεξαρτήτως ημερομηνίας
εξαγωγής.
Επισημαίνεται ότι για προϊόντα Καταλόγου 3 που εξήχθησαν προς ΗΠΑ πριν τις 10
Μαΐου και εισάγονται πριν την 1η Ιουνίου θα ισχύει δασμός 10% (αλλά οπωσδήποτε
25% μετά την 1η Ιουνίου). Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί διαδικασία υποβολής
αιτημάτων εξαίρεσης από τους νέους δασμούς Καταλόγου 3.

Υπενθυμίζεται ότι στα προϊόντα Καταλόγου 3 είχαν επιβληθεί επιπλέον δασμοί 10%
από 24.9.2018, ενώ είχε αναγγελθεί η αύξησή τους σε 25% την 1.1.2019. Ωστόσο,
υπήρξε αναβολή επιβολής έως 2.3.2019 και εν συνεχεία αναβολή “μέχρι νεοτέρας”
λόγω “σημαντικής προόδου” στις εν εξελίξει διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Κατάλογος / Tranche 4, αναγγελία μελλοντικής επιβολής δασμών 25%.
Στις 13.5.2019 το Γραφείο ΕΑ ανακοίνωσε τον προτεινόμενο Κατάλογο 4 κινεζικών
προϊόντων που εξάγονται σε ΗΠΑ (βλ.6), 3,805 δασμολογικών κωδικών HTSUS και
αξίας εισαγωγών περί τα $ 300 δισ., σε οποία θα επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί 25%.
Ο εν λόγω Κατάλογος καλύπτει ουσιαστικά όλα τα προϊόντα που δεν υπόκεινται ήδη
σε επιπλέον δασμούς νομοθεσίας Section 301, αγροδιατροφικά, καταναλωτικά
(μεταξύ άλλων, ρουχισμό, υποδήματα, ηλεκτρονικά) και βιομηχανικά προϊόντα (αλλά
με εξαιρέσεις όπως φαρμακευτικά, ιατρικά προϊόντα, σπάνιες γαίες, κρίσιμα
μεταλλεύματα).

Το Γραφείο ΕΑ έχει καθορίσει διαδικασία δημόσιων διαβουλεύσεων, με προθεσμία 17
Ιουνίου, για προσδιορισμό του τελικού εν λόγω Καταλόγου. Οι νέοι αυτοί δασμοί
μπορεί να εφαρμοσθούν σε οποιοδήποτε ποσοστό ανά κωδικό, έως 25% άνω του
ισχύοντος δασμολογικού συντελεστή, οποτεδήποτε μετά τις 24 Ιουνίου όπως
αναφέρεται από αναλυτές, ενώ αναμένεται συνάντηση των Προέδρων Trump και Xi
στη Διάσκεψη Κορυφής G-20 Ιαπωνίας, 28-29 Ιουνίου.

----------------------------

Σημειώνεται ότι η Κίνα προχώρησε άμεσα, στις 10.5.2019, μέσω ανακοίνωσης του
Υπουργείου Εμπορίου (περί αναγκαστικής αντίδρασης “στην μονομέρεια και στον
προστατευτισμό των ΗΠΑ”), στην επιβολή, από την 1η Ιουνίου τρ.έ., πρόσθετων
δασμών 10% σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα αξίας εισαγωγών $ 60 δισ., ως
αντίποινα έναντι των νέων δασμών Καταλόγου 3 ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
εδώ πηγές, οι δασμοί αφορούν σε τέσσερις ξεχωριστούς καταλόγους εισαγόμενων
αμερικανικών προϊόντων, ως ακολούθως:

- σε 595 δασμολογικούς κωδικούς, ο δασμός θα παραμείνει 5%
- σε 974 δασμολογικούς κωδικούς, ο δασμός θα αυξηθεί από 5% σε 10%
- σε 1.078 δασμολογικούς κωδικούς, ο δασμός θα αυξηθεί από 10% σε 20%
- σε 2.493 δασμολογικούς κωδικούς, ο δασμός θα αυξηθεί από 10% σε 25%

Συναφώς, καθορίσθηκε διαδικασία υποβολής αιτημάτων εξαιρέσεων (ετήσιας ισχύος
όπως σε ΗΠΑ) από τους ανωτέρω δασμούς για κινεζικές επιχειρήσεις που εισάγουν ή
χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα προϊόντα.

----------------------------

Από πλευράς ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις κλιμάκωσης του διμερούς εμπορικού
πολέμου οφείλονται (σύμφωνα με ορισμένες εδώ πηγές, αν και ο Υπουργός
Οικονομικών Mnuchin δήλωσε ότι οι διμερείς συνομιλίες ήταν “εποικοδομητικές”,
χωρίς λοιπά σχόλια) στην επιδίωξη της Κίνας να αναθεωρηθούν βασικά μέρη της υπό
εξέταση συμφωνίας την τελευταία στιγμή (αφού έως την προηγούμενη εβδομάδα
αναφερόταν σημαντική πρόοδος στις διαβουλεύσεις), καθόσον, όπως ειδικότερα
αναφέρεται, οι Κινέζοι διαπραγματευτές τροποποίησαν σχετικές δεσμεύσεις τους και
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στα επτά κεφάλαια του σχεδίου συμφωνίας (πρωτίστως ως προς την προστασία
πνευματικής ιδιοκτησίας, την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, τις πολιτικές
ανταγωνισμού, την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την
νομισματική πολιτική).

Από πλευράς Κίνας αναφέρεται ότι, κατά τον Αντιπρόεδρο Liu, η συνεργασία των δύο
χωρών προς επίλυση των διμερών ζητημάτων είναι η ορθότερη επιλογή, ενώ η Κίνα
δεν πρόκειται να συμβιβασθεί σε ζητήματα αρχής, οποία, για επιτυχία περαιτέρω
διαβουλεύσεων, συνοψίζονται ως: κατάργηση όλων των δασμών σε περίπτωση
συμφωνίας, πραγματιστική προσέγγιση των ΗΠΑ για τα τελικά ποσά των ζητούμενων
πρόσθετων εισαγωγών αμερικανικών προϊόντων από την Κίνα και διατυπώσεις του
κειμένου της διμερούς συμφωνίας σε οποίες ανακλάται σεβασμός στην “αξιοπρέπεια”
(dignity) της Κίνας.

Η γρήγορη εναλλαγή αρνητικών εξελίξεων του κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου
προκάλεσε απώλειες, 10.5.2019, στις αγορές, καθόσον τόσο ο χρηματιστηριακός
δείκτης Dow Jones όσο και ο δείκτης Standard & Poor's 500 εμφάνισαν σχετική
υποχώρηση, ενώ οι εν συνεχεία προσπάθειες του Προέδρου Trump να καθησυχάσει
τις αγορές εξελίχθηκαν παράλληλα με δημόσιες εκφάνσεις αντίθετων απόψεων.
Σημαντικότερα, στις 12 Μαίου υπήρξε δημόσια αναγνώριση του Δ/ντή του
Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου Larry Kudlow, ότι η επιβολή νέων
δασμών θα μπορούσε να βλάψει την αμερικανική οικονομία, ενώ έκθεση της Goldman
Sachs προβλέπει αύξηση των τιμών και, εν συνεχεία, των επιτοκίων, από την Federal
Reserve για αντιμετώπιση του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα τη σχετική επιβράδυνση
της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ήδη, αρκετές μελέτες καταδεικνύουν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις
των δασμών ΗΠΑ που επιβλήθηκαν από το παρελθόν έτος έπληξαν σχεδόν εξ’
ολοκλήρου τους Αμερικανούς καταναλωτές και τις εγχώριες επιχειρήσεις, εκτίμηση
στην οποία συμφωνούν οικονομολόγοι και των δύο πολιτικών παρατάξεων ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις των νέων δασμών 25%, Καταλόγου 3, θα καταστούν
αντιληπτές με καθυστέρηση 2-3 εβδομάδων, εφόσον ισχύουν μόνο για προϊόντα που
προωθήθηκαν από την Κίνα από τις 10.5.2019, ενώ οι αμερικανικές επιχειρήσεις
αναμένεται θα περάσουν, ως συνήθως, αυτό το κόστος στους καταναλωτές, χωρίς να
υπάρξει μείωση τιμών των Κινέζων εξαγωγέων (όπως συνέβη και με τους
προηγούμενους δασμούς).

Επισημαίνεται, σύμφωνα με την Deutsche Bank, ότι συνεπεία των νέων δασμών
εναντίον της Κίνας ο σταθμισμένος μέσος δασμολογικός συντελεστής ΗΠΑ, κατά
παρελθόντα έτη μεταξύ των χαμηλότερων παγκοσμίως, υπολογίζεται πλέον άνω του
4% και υψηλότερος ήδη του αντίστοιχου κινεζικού, ρωσικού και τουρκικού.


