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Θέμα: Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για άρση α/ δασμών χάλυβα και αλουμινίου (Section 232 

tariffs). 

 
 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν, 30/10, σε συμφωνία επίλυσης της 
πολύχρονης ήδη διαμάχης για τους α/ δασμούς προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου που 
επέβαλαν μονομερώς οι ΗΠΑ το 2018, επί διακυβέρνησης Trump, στις σχετικές ευρωπαϊκές 
εξαγωγές. 
 
Σε σχετική ανακοίνωση της η Υπουργός Εμπορίου ΗΠΑ, κα. Raimondo, χαρακτήρισε τη νέα 
αυτή συμφωνία επιτυχία για την α/ εγχώρια βιομηχανία, καθώς αποκαθίσταται η ομαλή ροή 
πρώτων υλών χάλυβα/αλουμινίου, γεγονός που αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος 
παραγωγής σε σημαντικούς κλάδους της α/ οικονομίας, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία. 
Ταυτόχρονα, αποσοβείται η επιβολή εξισορροπητικών μέτρων διασφάλισης από πλευράς ΕΕ 
σε εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα (Kentucky Bourbon, μοτοσυκλέτες Harley Davidson κ.ά.) 
προστατεύοντας τις σχετικές θέσεις εργασίας. Η Υπουργός αναφέρθηκε και σε όφελος του 
Αμερικανού καταναλωτή από την αναμενόμενη υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω 
ελλείψεων χάλυβα/αλουμινίου, γεγονός που αναμένεται θα αποκλιμακώσει γενικότερα τις τιμές 
σε μεγάλο εύρος αγαθών στην α/ αγορά. Συναφώς, κατά την κα. Raimondo, η εν θέματι 
Συμφωνία δημιουργεί απαραίτητο πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για υιοθέτηση κανόνων 
διεθνούς εμπορίου προϊόντων χάλυβα/αλουμινίου με γνώμονα την προστασία του 
περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το 
ενεργειακό αποτύπωμα μιας "καθαρότερης" παραγωγής των εν λόγω προϊόντων. Παράλληλα, 
δημιουργείται πλαίσιο αντιμετώπισης της ρυπογόνου παραγωγής χάλυβα/αλουμινίου άλλων 
χωρών, όπως Κίνας, όπου το κόστος παραγωγής διατηρείται χαμηλό λόγω έλλειψης σχετικών 
προτύπων. 
 
Σε παρεμφερή ανακοίνωση του Γραφείου Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), κας Tai, 
γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στον τερματισμό της διαμάχης ΗΠΑ και ΕΕ σε πλαίσιο ΠΟΕ, 
παράλληλα προτρέποντας τρίτες χώρες να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση νέων, φιλικών 
προς το περιβάλλον, κανόνων παραγωγής και διεθνούς εμπορίου χάλυβα/ αλουμινίου. 
 
 Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2021/october/statements-ambassador-tai-and-secretary-raimondo-232-tariff-
agreements, καθώς και Announcement of Actions on EU Imports Under Section 232 για 
λεπτομέρειες της εν θέματι Συμφωνίας, όπου επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
•Οι α/ δασμοί χάλυβα, ύψους 25%, αντικαθίστανται από σύστημα ποσόστωσης το οποίο θα 
εφαρμόζεται όταν οι ε/ εξαγωγές υπερβαίνουν τους 3,33 εκ. μετρικούς τόνους / ΜΜΤ ετησίως, 
σε 54 κατηγορίες προϊόντων. 
•Το νέο σύστημα τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2022. 
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•Το ύψος επιβολής ποσόστωσης (3,3 ΜΜΤ) συμπίπτει με το μέσο ύψος των σχετικών ε/ 
εξαγωγών την τριετία 2015-17, ήτοι πριν την επιβολή των α/ δασμών. 
•Όσες ειδικότερες περιπτώσεις είχαν λάβει έγκριση εξαίρεσης από την επιβολή δασμών, μέσω 
σχετικής διαδικασίας υποβολής αιτημάτων εξαίρεσης, διατηρούνται και παραμένουν σε ισχύ για 
περίοδο 2 ετών χωρίς να συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του ορίου 3,3 ΜΤΤ. 
•Αν οι συνολικές ε/ εξαγωγές υπερβούν το θεσπισμένο όριο, 25% δασμός θα επιβάλλεται στις 
υπερβάλλουσες ποσότητες. 
•Το νέο αυτό πλαίσιο καλύπτει μόνο τα προϊόντα χάλυβα η παραγωγή των οποίων λαμβάνει 
χώρα, σε όλα τα στάδιά της, εντός της ΕΕ. 
 
•Οι α/ δασμοί αλουμινίου, ύψους 10%, αντικαθίστανται από σύστημα ποσοστώσεων σε 
ποσότητες άνω των 366 χιλ. μετρικών τόνων / TMT για κατεργασμένα προϊόντα αλουμινίου (14 
κατηγορίες) και 18 χιλ. μετρικών τόνων για ακατέργαστα προϊόντα αλουμινίου (2 κατηγορίες). 
•Ομοίως με χάλυβα, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες εξαιρέσεις εκτός επιβολής 
ποσόστωσης. 
•Άνω των προαναφερθέντων ποσοτήτων θα επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% στις ε/ 
εξαγωγές αλουμινίου. 
 
Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωση του Αντιπροέδρου του US Chamber of Commerce, 
μεγαλύτερου εδώ επιμελητηριακού φορέα με βαρύνοντα λόγο για το Επιχειρείν ΗΠΑ, 
χαιρετίσθηκε η επίτευξη της εν θέματι συμφωνίας στηλιτεύοντας ωστόσο τη δικαιολογητική 
βάση επιβολής των δασμών χάλυβα/αλουμινίου Section 232 (λόγω εθνικής απειλής των ΗΠΑ, 
ακόμα σε ισχύ για σειρά άλλων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ) ως αδικαιολόγητη, και καλώντας 
σε οριστική κατάργηση των σχετικών δασμών. Σχετικώς, βλ. 
https://www.uschamber.com/international/trade-agreements/u-s-chamber-statement-u-s-eu-
deal-on-sec-232-tariffs.  
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