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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

 

∆ιαγραφή ΗΑΕ από Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων ΕΕ.  

Επιπτώσεις σε εµιρατινές εξαγωγές αεροπορικών καυσίµων. 

  

Η µεγαλύτερη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, Abu Dhabi National Oil Company 

(ADNOC), µε πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου της στον εγχώριο τύπο, θέλησε να 

σχολιάσει την απόφαση της ΕΕ για την επιβολή δασµού 4,7% (από Ιανουάριο 2014) στα 

εισαγόµενα αεροπορικά καύσιµα (στροβιλοκινητήρων) από τις χώρες του Συµβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), αναφέροντας την εκτίµησή του ότι η εν λόγω ευρωπαϊκή 

πολιτική ενδεχοµένως τελικά να µην υλοποιηθεί.   

 

Ως γνωστόν η ΕΕ κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συστήµατος Γενικευµένων 

Προτιµήσεων (Generalised Scheme of Preferences), τον Οκτώβριο 2012 (Κανονισµός 

978/2012), µεταξύ άλλων, διέγραψε από τον κατάλογο των ευεργετούµενων αγορών το σύνολο 

των χωρών του ΣΣΚ, λαµβάνοντας υπόψη την κατάταξή τους από την Παγκόσµια Τράπεζα στον 

κατάλογο των χωρών «υψηλού εισοδήµατος» για τρία τουλάχιστον συναπτά έτη.  

 

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του επικεφαλής µάρκετινγκ της ADNOC, η προσέγγιση της εν λόγω 

εµιρατινής εταιρείας στις ανωτέρω εξελίξεις συνοψίζεται στα εξής: 

 

i. την πεποίθηση ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες-πελάτες της ADNOC δύνανται να «πείσουν» την 

ΕΕ να εγκαταλείψει τη νέα δασµολογική πολιτική για τα καύσιµα από τις χώρες του 

Κόλπου,  

ii. τη συµπερίληψη ρήτρας για την επαναδιαπραγµάτευση των συµβολαίων της µε ευρωπαϊκές 

εταιρείες (τα οποία έχει ήδη ανανεώσει για το επόµενο έτος), σε περίπτωση που τελικά τεθεί 

σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2014 το νέο δασµολόγιο, 

iii. την αντιµετώπιση ενδεχόµενων δυσκολιών σε περίπτωση που ισχύσει ο δασµός ύψους 4,7%, 

διοχετεύοντας τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά (π.χ. αναλαµβάνοντας απευθείας την 

προµήθεια στο αεροδρόµιο του Dubai, το οποίο µέχρι στιγµής εξυπηρετείται µέσω εταιρειών 

- πελατών της ADNOC και από την ΕΕ). 

 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι παράλληλα µε τη δηµοσίευση των ανωτέρω δηλώσεων της 

ADNOC, η Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου της Ε. Επιτροπής δηµοσίευσε στο διαδίκτυο Υπόµνηµα 

υπό τον τίτλο «The EU and the Gulf Cooperation Council: Limited impact of revised trade 

scheme» στο οποίο επεξηγεί τη νέα δασµολογική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών ΣΣΚ, 

αναφέροντας ότι οι επιπτώσεις τόσο στο εξωτερικό εµπόριο µε τις χώρες ΣΣΚ, όσο και στις 

τελικές τιµές των αεροπορικών καυσίµων και κατ’ επέκταση στους Ευρωπαίους καταναλωτές 

θα είναι ιδιαιτέρως περιορισµένες καθώς: 

 

i. Η σύνθεση των εισαγωγών στην ΕΕ από τις χώρες του ΣΣΚ αποτελείται από προϊόντα των 

οποίων η δασµολογική επιβάρυνση κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα (0% έως 4,7%).  

ii. Οι εισαγωγές αεροπορικών καυσίµων από τις χώρες του ΣΣΚ καλύπτουν µόλις το 1/5 της 
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συνολικής κατανάλωσης αεροπορικών καυσίµων στην ΕΕ. 

iii. Στη διεθνή αγορά υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί αεροπορικών καυσίµων, τόσο εντός ΕΕ, 

όσο και σε τρίτες χώρες, οι οποίες εξακολουθούν να επωφελούνται από το Σύστηµα 

Γενικευµένων Προτιµήσεων της ΕΕ.  

iv. Η τιµή των αεροπορικών καυσίµων αποτελεί µικρό ποσοστό του συνολικού κόστους που 

επωµίζονται οι αερογραµµές και οι επιβάτες.  

 

 Τέλος, σηµειώνουµε ότι, όπως αναφέρουν αναλυτές, η διαγραφή των χωρών του ΣΣΚ 

από το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων της ΕΕ αναµένεται να οδηγήσει σε αναθέρµανση 

των διαπραγµατεύσεων των δύο πλευρών για τη Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου, οι οποίες 

έχουν παραµείνει στάσιµες από έτος 2008.  
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