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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΔΩΔΩΝΗ»

Την εξαίρεση και άλλων ελληνικών αγροτικών προϊόντων, πέραν του ελαιολάδου και των
ελιών, από τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση κατά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας
Σκρέκας από την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών, Μανίσα Σινγκ, στο πλαίσιο των
επαφών για το δεύτερο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που έγιναν τη
Δευτέρα στην Αθήνα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πρακτορείο 104,9 FM», ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε
καταρχάς στις ενέργειες στις οποίες προχώρησε προσωπικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, που
είχαν ως αποτέλεσμα να εξαιρεθούν από τους νέους αμερικανικούς δασμούς το ελαιόλαδο
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και οι βρώσιμες ελιές. Τα δύο αυτά προϊόντα, ανέφερε ο υφυπουργός, αποτελούν πάνω από
το 50% των συνολικών ελληνικών αγροτικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ. Σημείωσε δε, ότι «η
Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που εξαιρέθηκε από τους δασμούς στις ελιές,
γεγονός το οποίο είναι μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στη συνάντηση με την Αμερικανίδα υφυπουργό, ο κ. Σκρέκας έθεσε το θέμα της εξαίρεσης
και άλλων προϊόντων, όπως είναι η φέτα και τα ροδάκινα. «Εξηγήσαμε ότι αυτά τα
προϊόντα είναι εμβληματικά για την Ελλάδα, εξηγήσαμε ότι η φέτα ουσιαστικά στηρίζει
σχεδόν όλον τον κλάδο αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα, ότι είναι ένας δυναμικός
κλάδος, όπως επίσης ότι από τα ροδάκινα και τα μεταποιημένα ροδάκινα ζουν μεγάλες
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και ακριτικές περιοχές της χώρας», είπε ο κ. Σκρέκας,
τονίζοντας ότι «δεν σταματά ο αγώνας μας να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα στο
εξωτερικό, να διασφαλίσουμε μεγαλύτερο εισόδημα για τους Έλληνες παραγωγούς»

Τι λέει η «Δωδώνη»

Ισχυρό πλήγμα δέχονται και οι γαλακτοβιομηχανίες με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., Μιχάλη Παναγιωτάκη να δηλώνει πως η εταιρεία του βρίσκεται
σε φάση μελέτης και διαβούλευσης με τα αρμόδια όργανα και συνεργάτες σε Ελλάδα και
ΗΠΑ για να δει πως θα αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη αρνητική κατά τα φαινόμενα
εξέλιξη της επιβολής δασμών σε προϊόντα της ΕΕ από τις ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η συνέχιση της συνεχούς αυξανόμενης εξαγωγικής
δραστηριότητας προς τις ΗΠΑ τόσο για τη ΔΩΔΩΝΗ όσο και για τις λοιπές εταιρείες,
γεγονός που μάλλον αποτελεί μια de facto συνέπεια δεδομένου ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια για αύξηση τιμών αποτελεί πολύ δύσκολο ως και μη ρεαλιστικό εγχείρημα»
τονίζει.

Θεωρεί δε πως η πρωτογενής παραγωγή καθώς και η αγορά των ΗΠΑ θα βρει τον τρόπο να
προσαρμοστεί στα περισσότερα από τα φορολογηθέντα προϊόντα με κίνδυνο ο
συγκεκριμένος φόρος όταν αρθεί να έχει επιφέρει χρόνια και σχεδόν μόνιμη ζημιά στα
ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα.
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