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Η Ινδία χάνει, ενώπιον του ΠΟΕ, την υπόθεση ανεξέλεγκτης επιβολής 
πρόσθετων δασμών και φόρων στο κρασί και στα αλκοολούχα 

 
H εκπρόσωπος των ΗΠΑ, σε θέματα διεθνούς εμπορίου, ανήγγειλε στην Ουάσιγκτον ότι η 
Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) τέθηκε υπέρ 

των  Ηνωμένων  Πολιτειών  στην  έφεση  που  άσκησαν  κατά 
των  επιπρόσθετων  μέτρων  της  Ινδίας  για  το  κρασί,  τα 
αλκοολούχα  ποτά  και  άλλα  γεωργικά  μεταποιημένα 
προϊόντα. Η Ινδική Ακαδημία Οίνου είχε εμμείνει στην θέση 
ότι τα μέτρα αυτά ήταν παράνομα. Τώρα αποκαλύπτεται ότι 
η  Ινδία  είχε  καλύψει  τα  πρακτικά  της  πρώτης  έφεσης  των 
ΗΠΑ  με  την  μη  παροχή  ολοκληρωμένων  στοιχείων 
αρχειοθετώντας  μια  «ήττα»  για  την  αμερικανική 
υπερδύναμη.  

Η  ΕΕ  είχε  αποσύρει  την  περίπτωσή  της  αφότου  είχε  παραμερίσει  η  κυβέρνηση  τους 
πρόσθετους  τελωνειακούς  δασμούς  στις  4  Ιουλίου,  2007.    Εντούτοις,  οι ΗΠΑ  είχαν  εμμείνει 
γνωρίζοντας  τις  περιπλοκές  και  ιδιομορφίες  στην  εφαρμογή  του  μέχρι  πρότινος  ασαφούς 
δασμολογικού  καθεστώτος  που  επιβαλλόταν  από  τις  35  ινδικές  Πολιτείες  και  Διοικητικές 
Περιφέρειες. 

Η Ινδία είχε επιβάλει αυτούς τους επιπρόσθετους δασμούς, πάνω από τον βασικό εισαγωγικό 
δασμό, στις αμερικανικές εισαγωγές, με συνέπεια οι συνδυασμένοι δασμοί στις εισαγωγές των 
οινοπνευματωδών  ποτών  (μπύρα,  κρασί  και  αλκοολούχα  ποτά)  να  αγγίζουν,  σε  ορισμένες 
περιοχές  το  550%  με  την  αιτιολογία  ότι  υποκαθιστούν  άλλους  εσωτερικούς  φόρους 
προστιθέμενης  αξίας!  Συγκεκριμένα,  επιβαλλόταν  20‐75%  κατʹ  αξίαν  στις  εισαγωγές 
μπύρας και οίνου και 25‐150%  κατʹ αξίαν στις εισαγωγές των αποσταγμένων αλκοολούχων 
ποτών. 

Όμως με την απόφαση της Επιτροπής του ΠΟΕ, το Εφετικό Σώμα συμφώνησε επί της ουσίας 
με  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες  ότι  «οιεσδήποτε  επιβαρύνσεις  εισαγωγής  που  στοχεύουν  να 
αντισταθμίσουν τους εσωτερικούς φόρους δεν μπορούν να οδηγούν σε ένα πολύ υψηλότερο 
ποσό χρέωσης απ’ ότι στα ομοειδή εγχώρια προϊόντα». 

Επιπρόσθετα,  η  αμερικανίδα  διπλωμάτης  δήλωσε:  «Αυτό  είναι  μια  σημαντική  απόφαση  για 
όλα  τα  μέλη  του  ΠΟΕ,  ιδιαίτερα  σε  μία  εποχή  που  διαπραγματεύονται  τις  υποχρεώσεις 
δασμολογίων.  Η  Επιτροπή  Διαιτησίας  αντέστρεψε  μια  βαθειά  συγκεχυμένη  έκθεση  και 
επιβεβαίωσε  έναν  θεμελιώδη  κανόνα  του  ΠΟΕ  ότι  τα  μέλη  δεν  μπορούν  να  επιβάλλουν  
εισαγωγικούς δασμούς που υπερβαίνουν τις δασμολογικές τους υποχρεώσεις». 

Η  έκθεση  του  εφετικού  σώματος  παρέχει  σαφείς  οδηγίες  περί  της  εξασφάλισης  της 
Ινδίας να επιβάλει πρόσθετους δασμούς για να ασκεί διακριτική μεταχείριση υπέρ των 
εγχωρίων  προϊόντων  της.  Σημειώνουμε  ότι  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  πρόσφατα  ζήτησε 
διαβουλεύσεις  σχετικά  με  τους  νέους  δασμούς  και  φόρους  που  επιβάλλονται,  από  τις 
επιμέρους κυβερνήσεις των 35 ινδικών πολιτειών, στα εισαγόμενα ποτά. 

Η Ινδία πλέον δεσμεύτηκε, έναντι του ΠΟΕ, να μην υπερβαίνει το συνολικό δασμολογιό 
της, ποσοστά της τάξης του 150%. 
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Υπόβαθρο 
 

Η  Ινδία συνεχίζει  να  επιβάλλει πρόσθετους  δασμούς στις  εισαγωγές  των οινοπνευματωδών 
ποτών και άλλων γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων σε ένα ποσοστό 4% επί της αξίας 
του εισαγωγικού τιμολογίου. Πρόσθετοί δασμοί επιβάλλονται πάνω από τον βασικό τελωνειακό, 
σε  αντίθεση  με  τις  δεσμεύσεις  της  χώρας  στον  ΠΟΕ  και  σε  άλλα  προϊόντα  όπως  τα 
γαλακτοκομικά  και  τα  ηλεκτρονικά.  Η  Ινδία  παρακάμπτει  το  πρόβλημα  εξηγώντας  ότι  έχει 
υιοθετήσει  μηχανισμούς  επιστροφής φόρων.  Οι ΗΠΑ  εξακολουθούν  να  παρακολουθούν  τις 
εξελίξεις επί της αξιοπιστίας αυτού του συστήματος. 

Στις  20  Ιουνίου  2007,  η  αρμόδια  Επιτροπή  του ΠΟΕ  εξέτασε  τις  αξιώσεις  των ΗΠΑ  ενάντια 
στους  πρόσθετους  δασμούς  και  φόρους  που  επιβάλονταν  από  την  ινδική  κυβέρνηση.  Οι 
Ηνωμένες  Πολιτείες  υποστήριξαν  ότι  παραβιαζόταν  το  άρθρο  ΙΙ:  1(α)  και  (β)  της  Γενικής 
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT 1994). Aντίθετα, η Ινδική κυβέρνηση υποστήριξε ότι 
οι  δασμοί  επιβάλλονταν  σύμφωνα  με  το  άρθρο  ΙΙ:  2(α)  αντισταθμίζοντας  αντίστοιχους 
πρόσθετους φόρους που επιβάλονταν σε ομοειδή εγχώρια προϊόντα. 

Στις  9  Ιουνίου  2008,  η  Επιτροπή  του  ΠΟΕ  ανακοίνωσε  την  τελική  της  Έκθεση,  η  οποία 
κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  Ηνωμένες  Πολιτείες  δεν  είχαν  επιτύχει  να  εξηγήσουν 
επαρκώς την ύπαρξη του ασυμβίβαστου με τις υποχρεώσεις της Ινδίας στον ΠΟΕ.  

Στις 31 Ιουλίου 2008, οι Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνθηκαν εκ νέου στην Επιτροπή Διαιτησίας 
του ΠΟΕ, οπότε και υπήρξε το θετικό αποτέλεσμα που προαναφέραμε. 

Η  αμερικανική  οικονομική  διπλωματία  σε  όλο  της  το  μεγαλείο  ήταν  οι  τίτλοι  συναφών 
οικονομικών εντύπων στον οικονομικό τύπο της αμερικανικής πρωτεύουσας. 

Η  ΕΕ  αναμένει  εναγωνίως  την  πορεία  της  δικής  της  έφεσης,  όπου  εντός  του  Νοεμβρίου 
αναμένεται η όποια εξέλιξη, που κατά τα φαινόμενα θα έχει την καλή τύχη της αμερικανικής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, πολλά θα εξαρτηθούν εφεξής από τον βαθμό ευελιξίας και ελαστικότητας 
της παραγωγής της Ελλάδος για να εισέλθει στην ιδιόμορφη ινδική αγορά. 
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