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Ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) για έναρξη
έρευνας ισοδύναμων δασμολογικών αντίποινων έναντι ζημίας από ενισχύσεις
ΕΕ σε Airbus.

Ανακοινώθηκε, 8.4.2019, από το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR)
η έναρξη έρευνας Section 301 ( / of the Trade Act of 1974, βλ.1) για προσδιορισμό
προϊόντων της ΕΕ στα οποία επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί έως ότου η ΕΕ
εφαρμόσει μέτρα ανάκλησης των ενισχύσεων που παρείχε στην αεροπορική
βιομηχανία Airbus (βλ.2, σε σχετική ανακοίνωση, “When the EU ends these harmful
subsidies, the additional U.S. duties imposed in response can be lifted”). Σύμφωνα με
Γραφείο ΕΑ, η εμπορική ζημία σε συμφέροντα αμερικανικής εταιρείας Boeing, λόγω
απωλειών πωλήσεων και μεριδίου σε διεθνείς αγορές, ανέρχεται σε περίπου $ 11 δισ.
ετησίως. Υπενθυμίζοντας ότι εν λόγω διαμάχη περί παράνομης, σύμφωνα με
Κανόνες ΠΟΕ, στήριξης της Airbus, αλλά και Boeing από πλευράς ΗΠΑ, κρατεί από
14ετίας (2004), στην ανακοίνωση USTR τονίζεται ότι πρόθεση ΗΠΑ είναι η εφαρμογή
μέτρων που απορρέουν από σχετική Έκθεση, Μαΐου 2018, του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, λαμβανομένου υπόψη ότι τελική απόφαση διαιτησίας ΠΟΕ
για ύψος δυνητικών αντίμετρων ΗΠΑ αναμένεται εκδοθεί εντός προσεχών μηνών
2019.

Επισημαίνεται ότι, με την ανακοίνωση, δημοσιοποιείται από τον ΕΑ / USTR, σε
πλαίσιο προβλεπόμενης διαδικασίας δημόσιου σχολιασμού, προκαταρκτικός
κατάλογος προϊόντων ΕΕ σε οποία ΗΠΑ προτίθενται επιβάλουν πρόσθετο δασμό
(βλ.3, “Docket No. USTR-2019-0003”). Σημειώνεται ότι τον προκαταρκτικό κατάλογο
περιλαμβάνονται, σε “Annex - Section 1”, προϊόντα τομέα πολιτικής αεροπορίας από
χώρες προέλευσης του επιχειρηματικού σχήματος Airbus (μόνο από Γερμανία, Γαλλία,
Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ σε “Annex - Section 2” περιλαμβάνονται
προϊόντα από όλα τα κ-μ ΕΕ (ευρύς κατάλογος με πληθώρα αγροδιατροφικών –
βιομηχανικών προϊόντων). Τέλος, αναφέρεται επίσης ότι, μόλις ανακοινωθεί από
Διαιτησία ΠΟΕ (DSB) η τελική έκθεση περί της αξίας των αντίμετρων ΗΠΑ, το Γραφείο
USTR θα ανακοινώσει τελικό κατάλογο προϊόντων προτεινόμενης νέας δασμολογικής
επιβάρυνσης.
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