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Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις της επιβολής δασμών στις ισπανικές εξαγωγές 

από τις ΗΠΑ 

 

Οι δασμοί που ανακοίνωσαν πρόσφατα οι ΗΠΑ για ορισμένα προϊόντα της Ε.Ε., στα οποία 

συγκαταλέγονται και τα ισπανικά αγροτικά προϊόντα, τίθενται σε ισχύ από σήμερα 18.10. Οι 

δασμοί για τα αγροδιατροφικά προϊόντα θα κυμανθούν από 3,5% έως 25%. Μετά την εν λόγω 

ανακοίνωση, το φως της δημοσιότητας είδε γρήγορα ένας αξιόλογος αριθμός οικονομικών 

αναλύσεων για τις επικείμενες συνέπειες των δασμών στις εξαγωγές των προϊόντων της χώρας. 

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ότι οι πωλήσεις των εξαγώγιμων ισπανικών 

γεωργικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά θα μειωθούν κατά 12%, η αξία των οποίον φθάνει 

τα 790 εκ. ευρώ, 40 εκ. περισσότερο από τις εκτιμήσεις του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων. Επίσης, υπολογίζει ότι, με αύξηση κατά 1% των δασμών, οι ονομαστικές 

εξαγωγές μειώνονται κατά περίπου 0,6%, ενώ η έναρξη ισχύος τους θα έχει αντίκτυπο της τάξεως 

του 0,01% στο ΑΕΠ. Οι ειδικοί της Τράπεζας κάνουν λόγο για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην 

εξαγωγική ικανότητα της χώρας και για το γεγονός ότι το ύψος των δασμών που επιβλήθηκαν 

στην Ισπανία είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων κρατών της Ε.Ε. 

Επιπλέον, 13 επικεφαλής εταιριών του γεωργικού τομέα δημιούργησαν μία πλατφόρμα, με σκοπό 

την άσκηση πίεσης τόσο στην ισπανική Κυβέρνηση όσο και στην Ε.Ε., τονίζοντας ότι η εφαρμογή 

των δασμών ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια άνω των 5.000 θέσεων εργασίας στην Ισπανία. 

Συγκεκριμένα, αιτούνται την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τη μη επιβολή 

του μέτρου και την επίτευξη συμφωνίας και ζητούν από την Κυβέρνηση μέτρα αποζημίωσης για 

αυτούς που θα πληγούν. Ταυτόχρονα, η υπηρεσιακή Υπουργός Οικονομίας και 

Επιχειρηματικότητας, κα. Nadia Calviño, ευελπιστεί ότι η εφαρμογή των δασμών θα ανασταλεί, 

καθώς η Κυβέρνηση της Ισπανίας βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες 

συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ στο σενάριο επιβολής τους, θα ληφθούν μέτρα για 

τον αναπροσανατολισμό των εξαγωγών σε άλλες αγορές. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι επόμενες μέρες καθίστανται κρίσιμες για την έκβαση του ζητήματος, η οποία 

θα καθορίσει τη μελλοντική χάραξη πολιτικής για τις εξαγωγές στην Ισπανία. 
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