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Ανακοίνωση Εμπορικής Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) για την απόφαση ΠΟΕ περί 

παραβίασης των κανόνων διεθνούς εμπορίου από τις ΗΠΑ, μέσω των α/ δασμών 

χάλυβα-αλουμινίου (Section 232). 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Α/ Εμπορικής Αντιπροσώπου (USTR), οι ΗΠΑ 

απορρίπτουν, ως λανθασμένη, την πρόσφατη απόφαση του ΠΟΕ (9.12.2022) -- για τις 

υποθέσεις DS544, 552, 556, και 564, που υπεβλήθησαν κατά των ΗΠΑ από τις χώρες Κίνα, 

Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία -- με οποία κρίθηκε ότι οι αμερικανικοί δασμοί χάλυβα και 

αλουμινίου (δασμοί γνωστοί ως Section 232, που επιβλήθηκαν το 2018 επί Διοίκησης Trump 

με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας) παραβιάζουν τους κανόνες ΠΟΕ. 

 

Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ΠΟΕ είναι και καταχρηστική, εφόσον, 

κατά τις ΗΠΑ, ο εν λόγω οργανισμός δεν φέρει επαρκή δικαιοδοσία έκδοσης κρίσεων, δια του 

Σώματος Επίλυσης Διαφορών, για θέματα εθνικής ασφάλειας των χωρών-μελών του, οποία 

θέματα μπορούν να κριθούν μόνο μονομερώς από την εκάστοτε απειλούμενη, σε αυτό το 

επίπεδο, χώρα. Συναφώς, τονίζεται ότι τέτοιες αποφάσεις καθιστούν, για τις ΗΠΑ, προφανή 

την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, καθόσον, εξάλλου, ο 

οργανισμός έχει αποτύχει να διαμορφώσει δίκαιους κανόνες διεθνούς εμπορίου αναφορικά με 

την πλεονάζουσα παγκόσμια παραγωγή, όπως από την Κίνα και άλλες χώρες, συνθήκες σε 

οποίες οφείλεται η απειλή για τη α/ βιομηχανία χάλυβα/αλουμινίου και την εθνική ασφάλεια 

ΗΠΑ. 

 

Εν προκειμένω, η Διοίκηση Biden δεν προτίθεται, ως αναφέρεται στην ανακοίνωση, να 

συμμορφωθεί με την απόφαση ΠΟΕ (αίροντας τους δασμούς Section 232), σε υπεράσπιση της 

εγχώριας βιομηχανίας. 

 

Σημειώνεται, παρεμφερείς ανακοινώσεις εκδόθηκαν από φορείς της εγχώριας βιομηχανίας 

χάλυβα/αλουμινίου, όπως από τους συνδέσμους American Iron and Steel Institute (AISI) και 

United Steelworkers (USW). Σύμφωνα με τον φορέα AISI, τα α/ δασμολογικά μέτρα Section 

232 διευκόλυναν, από το 2018, παραγωγικές επενδύσεις στην εγχώρια βιομηχανία 

χάλυβα/αλουμινίου τάξης $ 22 δισ., ενώ συνεχίζεται η παγκόσμια υπερπαραγωγή των εν λόγω 

προϊόντων που υπερβαίνει τους 562 εκατ. μετρικούς τόνους το 2022 (ποσότητα εξαπλάσια της 

α/ παραγωγής χάλυβα). Παράλληλα, πολλές χώρες εξακολουθούν να αυξάνουν την αντίστοιχη 

παραγωγή τους, όπως στην Νοτιοανατολική Ασία όπου εκτιμάται αύξηση της παραγωγής κατά 

90 εκατ. μετρικούς τόνους τα επόμενα χρόνια, και μέσω κινήτρων που δίνονται στο πλαίσιο της 

κινεζικής πρωτοβουλίας Belt and Road. Στο ίδιο μήκος κύματος, σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση του φορέα USW, τα α/ δασμολογικά μέτρα Section 232 ήταν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά, καθόσον στήριξαν την εγχώρια παραγωγή, τις επενδύσεις, και τις θέσεις 

εργασίας. Και οι δύο φορείς καλούν την Διοίκηση Biden να διατηρήσει τα εν λόγω μέτρα, 

ανεξάρτητα της απόφασης ΠΟΕ. 

 



Για πληρέστερη πληροφόρηση βλ. Statement from USTR Spokesperson Adam Hodge, 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/statement-

ustr-spokesperson-adam-hodge. 
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