
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 

 
 

    ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

                                                                                                                                                                                              
       Μαδρίτη, 2 Αυγούστου 2018 

  Αρ. Πρωτ.: Φ. 2710 / ΑΣ 732 

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β4 Δ/νση 
 

 

ΚΟΙΝ. :  

 

 

 

 

 

 

- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 

- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 

- Διπλ. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

- Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ 

- κ.κ. Α´ ,Β΄ και Γ΄ Γεν. Δ/ντές 

- Α1, Β1, B8 και Γ2 Δ/νσεις 

 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (μέσω ΥΠΕΞ) 

- Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

- Γραφείο κ. Αναπληρωτού Υπουργού 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μ.ΥΠΕΞ) 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

-  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

 -   Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Αγροτικής 

     Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

Επιχειρηματικοί Φορείς 

Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ημών) 

 

 

Ε.Δ. : -   Γραφείο κ. Πρέσβυ 

 

  

ΘΕΜΑ: Οι δασμοί που επέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος κ. Donald Trump, βυθίζουν   

              τις εξαγωγές των ισπανικών μαύρων ελιών στις ΗΠΑ. 

 

Παρά τις αντιδράσεις χιλιάδων ανθρώπων, και μεταξύ αυτών εργοδοτών, εργαζομένων και 

αγροτών και την συγκέντρωσή τους έξω από το αμερικανικό προξενείο στην Σεβίλλη, η 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ITC) επικύρωσε τελικά την απόφαση τήρησης των δασμών 

στην ισπανική μαύρη ελιά, που τέθηκαν από την κυβέρνηση Trump, στις 24 Ιουλίου τ.έ.. 

  

Το μέτρο ξεκίνησε μετά από αίτημα της Καλιφόρνια τον Ιούνιο του 2017, στο πλαίσιο της 

προστατευτικής εμπορικής πολιτικής που υιοθέτησε η αμερικανική κυβέρνηση. Η 
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βορειοαμερικανική πολιτεία κατηγόρησε την Ισπανία για αθέμιτο ανταγωνισμό, λόγω της 

πραγματοποίησης επιδοτούμενων εξαγωγών που διεξάγουν και την πώλησή τους σε τιμή 

κάτω του κόστους. Έκτοτε, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και Βιομηχάνων της Επιτραπέζιας 

Ελιάς (Asemesa), οι γεωργικές οργανώσεις των συνεταιριστικών αγροδιατροφικών 

επιχειρήσεων, όπως η UPA και η Asaja, συνδικάτα και πολιτικοί στην Ισπανία, έχουν 

στραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πιθανή επίλυση του θέματος. 

Ο κλάδος προγραμματίζει να υποβάλει ένσταση στην αμερικανική δικαιοσύνη εντός ενός 

μηνός ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται επίσης να υποβάλει έκκληση στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου. Ακόμη, οι πιο επικριτικές φωνές απαιτούν την επιβολή δασμών για τα 

γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην Ισπανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

ανταγωνίζονται άμεσα τα γεωργικά προϊόντα της Ανδαλουσίας.  

Στο μεταξύ, τα στατιστικά δεδομένα που χειρίζεται το Υπουργείο Τελωνείων των ΗΠΑ 

αναφορικά με την ισπανική εξαγωγή μαύρης ελιάς, προκαλούν ανησυχία, αφού, κατά το 

πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους, ο αριθμός μειώθηκε κατά 42,5%, σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, από 6,9 εκ. κιλά σε 4 εκ., κάτι που είχε συμβεί 

μόνο με την επιβολή δασμού, ύψους 17,13%. Συνεπώς, ο αριθμός είναι μετριασμένος, 

καθώς γνωρίζοντας ότι το μέτρο του δασμού 17,13% δεν ήταν θεσμοθετημένο έως τις 28 

Ιανουαρίου και ότι το τιμολόγιο που θα επιβληθεί από τώρα και στο εξής, φθάνει το 34,75%, 

αναμένεται πολύ μεγαλύτερη πτώση τους επόμενους μήνες.  

Μεγάλη ανησυχία επίσης υπάρχει για περσισότερες από 2 εκ. θέσεις εργασίας και 8 χιλ. 

άμεσες θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από εξαγωγές που αγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ 

ετησίως, από τα οποία, το 80% προέρχεται από την περιοχή της Ανδαλουσίας. Οι πιο 

πληγείσες επαρχίες από την επιβολή αυτού του δασμού θα είναι η Σεβίλλη, η Κόρδοβα, η 

Μάλαγα και το Κάθερες. 

Φυσικά υπάρχουν και χώρες, οι οποίες έχουν επωφεληθεί από την επιβολή του 

συγκεκριμένου δασμού, όπως το Μαρόκο, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Αυτές οι τρεις χώρες 

έχουν ήδη δει τις εξαγωγές τους να αυξάνονται κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 

κατά 33%, 50% και 82,3% αντίστοιχα. 

Τονίζεται ότι αν συνεχίσουν να υπάρχουν οι δασμοί και δεν υπάρξει αύξηση των εξαγωγών 

για τα επόμενα 10 έτη, η ισπανική μαύρη ελιά θα απομακρυνθεί εντελώς από την 

αμερικανική αγορά.         

                                                                                                          Η Προϊσταμένη                                                                                                            

        

       Α. Ν. Παπαναστασίου 

                                                                                 Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών) 

 
1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,  info@fgi.org.gr  

2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,  info@sbbe.gr  

3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,  pse@otenet.gr  

4. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος,  info@seve.gr  

5. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, info@crete-exporters.com  

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,  info@acci.gr     

7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, root@ebeth.gr  

8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, evep@pcci.gr  

9. Bιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, info@acsmi.gr  

10. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, keeuhcci@uhc.gr 

11. Enterprise Greece, info@enterprisegreece.gov.gr  

12. Τράπεζα της Ελλάδος, isampethai@bankofgreece.gr  

13. Δ.Ε.Θ., lk@helexpo.gr   

14. HELEXPO, exhibitions@helexpo.gr   

15. ΣΕΒΤ, sevt@sevt.gr 

16. ΣΕΚΕΕ, info@hamac.gr  

17. corallia, info@corallia.org   

18. Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL), info@eel.gr  

19. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logisitcs, 

contact@synddel.gr  

20. ΣΕΤΕ, info@sete.gr  

21. ΗΑΤΤΑ, hatta@hatta.gr  

22. ΣΕΠΕΕ, info@greekfashion.gr  

23. ΣΕΚ, info@sek.gr 

24. ΣΕΠΕ, info@sepe.gr  

25. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, info@esee.gr 
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