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Έρευνα Section 232 Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ περί ενδεχόμενης επιβολής 
πρόσθετων α/δασμών σε εισαγωγές χαλύβδινων εξαρτημάτων ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών. Υποβολή Κειμένου Σχολίων της ΕΕ σε πλαίσιο διαδικασίας 
δημόσιου σχολιασμού έως 3 Ιουλίου τρ.έ. 

 
Στις 11 Μαΐου 2020 το α/Υπουργείο Εμπορίου (Υπηρεσία BIS) ξεκίνησε εν θέματι έρευνα 
Section 232 περί ενδεχόμενης επιβολής πρόσθετων α/δασμών σε εισαγωγές χαλύβδινων 
εξαρτημάτων ηλεκτρικών μετασχηματιστών (Laminations for Stacked Cores for Incorporation 
into Transformers, Stacked Cores for Incorporation into Transformers, Wound Cores for 
Incorporation into Transformers, Electrical Transformers, and Transformer Regulators), λόγω 
δυνητικών επιπτώσεων στην εγχώρια βιομηχανία, υπό πρίσμα εθνικής ασφάλειας. Εν 
συνεχεία σχετικής Ανακοίνωσης από 19/5 σε Εφημερίδα Federal Register “85 FR 29926” 
(https://www.federalregister.gov/documents/2020/05/19/2020-10715/notice-of-request-for-
public-comments-on-section-232-national-security-investigation-of-imports-of), 
επισημαίνεται ότι η περίοδος δημόσιου σχολιασμού επεκτάθηκε με νεότερη Ανακοίνωση από 
12/6 σε Federal Register “85 FR 35899” 
(https://www.federalregister.gov/documents/2020/06/12/2020-12759/extension-of-deadline-
for-public-comments-for-section-232-national-security-investigation-of-imports) έως 3 Ιουλίου 
τρ.έ. 

Οι ελληνικές εξαγωγές εν λόγω προϊόντων σε ΗΠΑ κατά την τελευταία διετία, ήταν $ 693,745 
το 2018 και $ 495,054 το 2019 (ετήσια μείωση 28,64%). 

Σε Κείμενο Σχολίων της ΕΕ προς α/Υπηρεσία BIS / Bureau of Industry and Security, 
Υπουργείου Εμπορίου ΗΠΑ, στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας δημόσιου σχολιασμού, 
επισημαίνονται κυρίως, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

- Η εν λόγω έρευνα συγκαταλέγεται μεταξύ οκτώ άλλων παρεμφερών την τελευταία τριετία 
και γεγονός αύξησης τέτοιων ερευνών για προστασία της εγχώριας βιομηχανίας ΗΠΑ από 
τον ξένο ανταγωνισμό, υπό πρόσχημα εθνικής ασφάλειας, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε 
ΕΕ. Παράλληλα η ΕΕ, στενός εταίρος των ΗΠΑ διαχρονικά, απορρίπτει ζήτημα απειλής της 
εθνικής ασφάλειας ΗΠΑ από εξαγωγές της. 

- Δεν υφίστανται εξαιρέσεις σε κανόνες ΠΟΕ ως δικαιολογητική βάση επιβολής εμπορικών 
περιορισμών από αναπτυγμένη χώρα για προστασία της εγχώριας βιομηχανίας της, έναντι 
του ξένου ανταγωνισμού, παρά μόνο υπό έννοια επιτρεπόμενων εμπορικών αντιμέτρων. 
Επίσης, πλαίσιο υφιστάμενων παραπάνω εξαιρέσεων απαιτεί συγκεκριμένες αιτιάσεις και 
προϋποθέσεις, οποίες δεν συντρέχουν σε υπό εξέταση περίπτωση. Εν προκειμένω, η 
αβάσιμη επίκληση εξαιρέσεων εθνικής ασφάλειας είναι μονομερής στάση ΗΠΑ μη δέουσας 
σημασίας σε κανόνες ΠΟΕ και αθέτησης διεθνών υποχρεώσεων. 

 

https://www.federalregister.gov/documents/2020/05/19/2020-10715/notice-of-request-for-public-comments-on-section-232-national-security-investigation-of-imports-of
https://www.federalregister.gov/documents/2020/05/19/2020-10715/notice-of-request-for-public-comments-on-section-232-national-security-investigation-of-imports-of
https://www.federalregister.gov/documents/2020/06/12/2020-12759/extension-of-deadline-for-public-comments-for-section-232-national-security-investigation-of-imports
https://www.federalregister.gov/documents/2020/06/12/2020-12759/extension-of-deadline-for-public-comments-for-section-232-national-security-investigation-of-imports


- Η ΕΕ θεωρεί ότι τυχόν υιοθέτηση εν λόγω πρόσθετων δασμολογικών μέτρων δεν θα 
αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς η παρέμβαση δεν προστατεύει ούτε 
ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία ΗΠΑ λόγω των υφιστάμενων συνθηκών αγοράς. Αντίθετα, 
εκτιμάται θα υπάρξουν περαιτέρω διαταραχές, όπως μείωση ανταγωνιστικότητας στον 
συγκεκριμένο εγχώριο βιομηχανικό τομέα, αρνητικές επιπτώσεις στα επίπεδα τιμών σε έργα 
ενεργειακής υποδομής και στη αγορά επόμενων σταδίων παραγωγής, με τελικό επιπλέον 
κόστος για τους ίδιους τους Αμερικανούς πολίτες. 

- Τυχόν επιβολή δασμολογικών αντιμέτρων σε εισαγωγές εν λόγω προϊόντων θα επηρεάσει 
εξίσου σημαντικά εταιρείες και των δύο πλευρών, διακόπτοντας τις διατλαντικές αλυσίδες 
εφοδιασμού, λόγω της διάδρασης και αλληλεξάρτησης των εκατέρωθεν βιομηχανικών 
τομέων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΕ είναι αξιόπιστος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, ως 
προμηθευτής και επενδυτής (σε ΗΠΑ, εξαγωγές 2019 $ 540 εκατ. και επενδύσεις $ 700 εκατ. 
/ 3.000 θέσεις εργασίας), ενώ και α/εταιρείες στην ΕΕ εξάγουν οι ίδιες σημαντικό μερίδιο 
παραγωγής τους σε ΗΠΑ. 

- Επισημαίνεται, προς αμερικανική πλευρά, δυνατότητα υιοθέτησης από ΕΕ ή άλλα μέλη ΠΟΕ 
εξισορροπητικών αντιμέτρων (rebalancing measures), όπως σε γενικότερο πλαίσιο 
α/δασμών Section 232 χάλυβα και αλουμινίου. ΕΕ επιφυλάσσεται εξετάσει ζήτημα 
περαιτέρω, σταθμίζοντας σχετικές επιλογές αναλόγως εξελίξεων. 

- ΕΕ τονίζει ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης του διατλαντικού διαλόγου, ιδίως 
υπό τρέχουσες συνθήκες κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, σκοπιμότερη, αντί της 
περαιτέρω επιβάρυνσης των διμερών σχέσεων, είναι η στήριξη της συνεργασίας των δύο 
πλευρών και η επίλυση των υφιστάμενων τριβών. 

 


