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Θέμα: «Κυβερνητικά μέτρα προστασίας της βιομηχανίας χάλυβα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο» 
 

Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασίλειου έχει λάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα 
σειρά μέτρων για την προστασία και ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας χάλυβα, η οποία 
πλήττεται από την παγκόσμια κρίση στην αγορά χάλυβα (υπερβάλλουσα παραγωγή, μείωση 
ζήτησης, κατάρρευση τιμών, υποτίμηση νομισμάτων ανταγωνιστών). Μάλιστα, στις 

16.10.2015, πραγματοποιήθηκε στο Rotherham (Βόρεια Αγγλία – Yorkshire) συνάντηση, 
στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Επιχειρήσεων, Καινοτομίας & Δεξιοτήτων, κ. Javid, 
εκπρόσωποι βρετανικών χαλυβουργιών, συνδικάτα και βουλευτές περιοχών με 
χαλυβουργεία, για να συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, το ΗΒ έλαβε έγκριση στα τέλη του 
προηγούμενου έτους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για να προβεί σε χορήγηση 
επιπλέον κρατικών ενισχύσεων στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ως αποζημίωση για το κόστος 
της πολιτικής προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέχρι τούδε, οι βιομηχανίες 
χάλυβα έχουν λάβει 60 εκατομμύρια λίρες ως αποζημίωση, ενώ αναμένεται να λάβουν 
συνολικά 100 εκατομμύρια λίρες, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το 30% του συνολικού 
ενεργειακού κόστους. Εξάλλου, στις προγραμματικές δηλώσεις της, η Κυβέρνηση έχει 
ανακοινώσει ότι θα εξαιρέσει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες από το κόστος της πολιτικής 
προώθησης των ΑΠΕ. 

Επίσης, η Κυβέρνηση εξασφάλισε παράταση για τη συμμόρφωση της βιομηχανίας με 
τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Βιομηχανικές Εκπομπές Ρύπων (EU Industrial Emissions 
Directives), η οποία θα εξοικονομήσει εκατομμύρια λίρες, ενώ ψήφισε υπέρ των μέτρων 
αντι-ντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. 

Όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες, η Κυβέρνηση έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες 
γραμμές προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει, εφεξής, να λαμβάνουν 
υπόψη τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις, εργασιακές επιπτώσεις και την ασφάλεια του 
προσωπικού, έτσι ώστε «η πραγματική αξία του βρετανικού χάλυβα να μπορεί να αναδειχθεί». 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν και τον τομέα του αλουμινίου.  

Ειδικά στην περίπτωση της κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου στο Hinckley 
Point, η Υφυπουργός Επιχειρήσεων κα Soubry εξέδωσε κοινή δήλωση με την εταιρεία 
Sheffield Forgemasters, στην οποία αναφέρεται ότι η εταιρεία μπορεί να παράγει το 80% 
των σφυρήλατων προϊόντων για έργα όπως αυτό του πυρηνικού σταθμού Hinkley Point C, 
και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά μαζί της για 
να εξασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και να διεκδικήσει 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού των εργοστασίων πυρηνικής 
ενέργειας. 

Παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για στήριξη του χαλυβουργικού κλάδου, η 
Tata Steel ανακοίνωσε πριν δύο εβδομάδες απολύσεις προσωπικού 1.000 ατόμων στο 
εργοστάσιο της στην Ουαλία (Port Talbot), καθώς και την πώληση της μονάδας επιμηκών 
προϊόντων στο Scunthorpe της Βόρειας Αγγλίας στην Greybull Capital, η οποία 
εξειδικεύεται στην αναδιάρθρωση εταιρειών (turn-around), με παλαιότερες επιτυχίες τους 
την αεροπορική εταιρεία Monarch και την αλυσίδα super-market WM Morrison. 


