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Ανακοίνωση Αμερικανού Προέδρου για επιβολή νέου δασμού 10% σε κινεζικά προϊόντα. 

 

Ο Πρόεδρος Trump ανακοίνωσε με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, 
ότι πρόκειται να επιβληθεί νέος δασμός 10% σε επιπλέον κινεζικά προϊόντα που εισάγονται 
σε ΗΠΑ, συνολικής αξίας 300 δισ. δολ., διακόπτοντας έτσι την «εκεχειρία» στον εμπορικό 
πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας, που επετεύχθη μετά την τελευταία συνάντηση των Προέδρων Trump 
και Xi στο περιθώριο της Συνόδου G20 (Οσάκα/Ιαπωνία, 29/6)  

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβη στην εν λόγω ανακοίνωση ευθύς αμέσως μετά την 
επιστροφή του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Steven Mnuchin και του Εμπορικού 
Αντιπροσώπου (USTR) Robert Lighthizer από τη Σαγκάη, όπου ολοκληρώθηκαν, νωρίτερα 
από το αναμενόμενο (29/7), οι διμερείς συνομιλίες για μία ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία 
ΗΠΑ – Κίνας. Όπως αναφέρει ο ΠρόεδροςTrump στα χθεσινά tweets, οι εν λόγω συνομιλίες 
ήταν μεν παραγωγικές, διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι η κινεζική πλευρά δεν έχει τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της για: 

α) αύξηση των εισαγωγών α/αγροτικών προϊόντων: Οι Αμερικανοί παραγωγοί σόγιας ήταν τα 
πρώτα και σημαντικότερα, μέχρι στιγμής, «θύματα» του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας, 
καθώς η επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων από κινεζικής πλευράς σε αμερικανικά αγροτικά 
προϊόντα, ως αντίμετρο στους αμερικανικούς δασμούς, έστρεψαν την κινεζική αγορά σε 
άλλους προμηθευτές όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή, προκαλώντας σημαντική μείωση στις 
αμερικανικές εξαγωγές σόγιας. To A/Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ότι, από τον παρελθόντα 
Σεπτέμβριο, η Κίνα παρήγγειλε 14,3 εκατ. τόνους σόγιας, τη μικρότερη ποσότητα εδώ και 11 
χρόνια, ενώ εξ αυτών ακόμη δεν έχουν αποσταλεί 4 εκατ. τόνοι. Σύμφωνα δε με στοιχεία του 
αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας, τον Ιούνιο η Κίνα δεν εισήγαγε καθόλου ζαχαρόχορτο 
και σιτάρι από τις ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές αμερικανικού καλαμποκιού ήταν, επίσης, 
περιορισμένες.  

β) περιορισμό των εξαγωγών φαιντανύλης (fentanyl) από Κίνα σε ΗΠΑ: Η Κίνα παραμένει ο 
βασικός προμηθευτής της εν λόγω ουσίας, η χρήση της οποίας συνδέεται με την πλειοψηφία 
των θανάτων από οπιοειδή στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση της αμερικανικής 
κρίσης οπιοειδών συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του Α/Προέδρου. 

Ο νέος δασμός της τάξης του 10% αφορά την τέταρτη κατηγορία προϊόντων (List 4), όπως 
αυτά έχουν κατανεμηθεί από την α/πλευρά (USTR) και συμπεριλαμβάνει καταναλωτικά 
προϊόντα όπως είδη, υπόδησης, ένδυσης και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων 
δημοφιλών αμερικανικών brands που παράγονται στην Κίνα (συσκευές κινητής τηλεφωνίας 
και αθλητικά είδη). Μία πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι πρόκειται να επηρεάσει εισαγωγές 
κινητών τηλεφώνων αξίας 45 δισ. δολ, Η/Υ και tablets 39 δισ. δολ. και κονσόλες 
βιντεοπαιχνιδιών 5,4 δισ. δολ. (πηγή: Consumer Technology Association). Με αυτήν την 
απόφαση, ουσιαστικά, η α/πλευρά έχει πλέον επιβάλει δασμούς σχεδόν στο σύνολο των 
κινεζικών εισαγωγών. Υπενθυμίζεται ότι από το 2018 έχουν επιβληθεί, σταδιακά, δασμοί της 
τάξης του 25% σε ακόμη 3 καταλόγους προϊόντων συνολικής αξίας 250 δισ. δολ., έτσι 
συνολικά οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα κατανέμονται ως εξής: 

List 1: προϊόντα αξίας 34 δισ.δολ. - δασμός 25% από 6.7.2018 
List 2: προϊόντα αξίας 16 δισ.δολ. - δασμός 25% από 23.8.2018 
List 3: προϊόντα αξίας 200 δισ.δολ. - δασμός 25% από 10.5.2019 
List 4: προϊόντα αξίας 300 δισ.δολ.- δασμός 10% (α) από 1.9.2019 & (β) από 15.12.2019 



(βλ. αναλυτικά καταλόγους προϊόντων και σχετικές αποφάσεις σε σελίδα USTR: 
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/tariff-actions)  

Διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία τους για τις 
επιπτώσεις αυτής της εμπορικής πολιτικής, όπως μειώσεις σε πωλήσεις, απώλειες θέσεων 
εργασίες κ.α, λαμβάνοντας υπόψη και τα αντίμετρα που θα λάβει η κινεζική πλευρά. 
Διερωτώνται δε κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων 
των δύο πλευρών που μετά τη Σαγκάη προγραμματίσθηκε για τις αρχές Σεπτεμβρίου στην 
Ουάσιγκτων.  

Σημειώνεται ότι τα σχετικά tweets του Προέδρου ακολούθησε πτώση του χρηματιστηριακού 
δείκτη Dow Jones που ξεπέρασε το 1% (280,85 μονάδες),  ενώ και ο Nasdaq μειώθηκε κατά 
0,8%. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ως άνω απόφαση ενδέχεται να αναγκάσει τον Πρόεδρο 
της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Jerome Powell, να προτείνει την 
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, ως αντισταθμιστικό μέτρο, προς υποστήριξη των 
αμερικανικών εξαγωγών, αλλά και των νοικοκυριών, μέσω φθηνότερου δανεισμού. 
Σημειώνεται ότι μόλις πριν από δύο μέρες η Fed προχώρησε στην πρώτη μείωση των 
επιτοκίων μετά από 11 έτη αυστηρής νομισματικής πολιτική 

https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/tariff-actions

