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ΟΑμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί να επιβάλει δασμούς 100% σε εισαγόμενα στις
ΗΠΑ γαλλικά αγαθά συνολικής αξίας 2,4 δισ. δολαρίων, στα οποία περιλαμβάνονται προϊόντα
όπως η σαμπάνια και τα τυριά, ως αντίποινα για τον φόρο που επιβάλλει η Γαλλία στις ψηφιακές
υπηρεσίες, ο οποίος -όπως λέει- στοχεύει άδικα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.
Παρακάτωακολουθεί μια λίστα με όλα τα εισαγόμενα στις ΗΠΑ προϊόντα από τη Γαλλία, τα οποία
μπορεί να ακριβύνουν πολύ για τους Αμερικανούς καταναλωτές, εάν η κυβέρνηση Τραμπ
πραγματοποιήσει την απειλή της για την επιβολή δασμών στο 100%:
- Η σαμπάνια, που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας, μπορεί να
πληγεί από την αύξηση των δασμών, όπως επίσης και γενικά τα αφρώδη κρασιά.
- Τα τυριά επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα με τα γαλλικά προϊόντα που έχουν τεθεί στο
στόχαστρο των ΗΠΑ, που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα - από τη γραβιέρα έως το ροκφόρ.
- Τα προϊόντα makeup -από προϊόντα περιποίησης προσώπου μέχρι μάσκαρες και κραγιόν επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα, γεγονός που πιθανότατα θα πλήξει γαλλικές επιχειρήσεις
όπως ο γίγαντας των πολυτελών αγαθών LVMH και η εταιρεία καλλυντικών L’Oreal.
- Οι τσάντες όλων των ειδών, από τις δερμάτινες μέχρι και τις πλαστικές, περιλαμβάνονται επίσης
στη λίστα των δασμών.
- Οι πορσελάνες και τα είδη από πορσελάνη, στα οποία συγκαταλέγονται είδη κουζίνας και
σερβιρίσματος όπως κούπες, ασημικά και μαγειρικά σκεύη, εμπεριέχονται επίσης στη λίστα.
- Άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν επίσης να πληγούν και κατά συνέπεια να ακριβύνουν
σημαντικά: γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γιαούρτι και το βούτυρο, καθώς και διάφορα είδη
σαπουνιών και συμπυκνωμένων πρωτεϊνών.
Ηένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Γαλλίας ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια της συνόδου των ηγετών

των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, όπου ο
Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συγκρούστηκαν για διάφορα θέματα, όπως
η εξωτερική πολιτική, το εμπόριο και η άμυνα. "Δεν θα αφήσω τον κόσμο να εκμεταλλεύεται τις
αμερικανικές εταιρείες, διότι αν κάποιος πρόκειται να επωφεληθεί από αυτές, θα είμαστε εμείς”,
δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη δυσαρέσκειά του για τον φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες
που έχει επιβάλλει το Παρίσι. "Δεν θα είναι η Γαλλία”, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Σημειώνεταιότι νωρίτερα φέτος, η γαλλική κυβέρνηση ενέκρινε την επιβολή φόρου ύψους 3% στις
ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν τεχνολογικές επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 27,8 εκατ.
δολαρίων στη Γαλλία και άνω των 830 εκατ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εν λόγω φόρος
αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης έρευνας του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των
ΗΠΑ, το οποίο πρόσφατα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι o φόρος περιλαμβάνει "διακρίσεις σε
βάρος των αμερικανικών εταιρειών”, όπως οι γίγαντες της τεχνολογίας Google, Facebook, Apple
και Amazon. Τα συμπεράσματα αυτά οδήγησαν τη Δευτέρα την κυβέρνηση Τραμπ να απειλήσει
ότι θα επιβάλει ως αντίποινα δασμούς έως 100% σε γαλλικά εισαγόμενα αγαθά αξίας 2,4 δισ.
δολαρίων, στα οποία περιλαμβάνονται τα τυριά, τα κρασιά και οι τσάντες.
Ηνέα αυτή λίστα γαλλικών προϊόντα που έχει βάλει στο στόχαστρό της η Ουάσιγκτον είναι
διαφορετική από τη λίστα των ευρωπαϊκών προϊόντων στα οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη
επιβάλει δασμούς ύψους 25% από τον περασμένο Οκτώβριο. Οι προηγούμενοι δασμοί, οι οποίοι
επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαμάχης ΗΠΑ-ΕΕ για τις επιδοτήσεις προς τις ευρωπαϊκές
αεροναυπηγικές εταιρείες, αφορούν μια ευρεία γκάμα δημοφιλών ευρωπαϊκών προϊόντων, στα
οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ισπανικό ελαιόλαδο, ο γερμανικός καφές, τα ιταλικά
τυριά όπως η παρμεζάνα, και τα σκοτσέζικα ουίσκι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα γαλλικά κρασιά
βαρύνονται επίσης με τους δασμούς 25% που έχουν επιβληθεί στα ευρωπαϊκά προϊόντα και θα
μπορούσαν να ακριβύνουν ακόμη περισσότερο εάν συμπεριληφθούν στη νέα λίστα δασμών της
Ουάσιγκτον.
Αξίζεινα σημειωθεί επίσης ότι το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ έχει αφήσει να
εννοηθεί ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει ανάλογες έρευνες για τους ψηφιακούς φόρους που έχουν
προτείνει και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Αυστρία και η Τουρκία.
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