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Έκκληση τριάντα επτά μεγάλων επιχειρηματικών συνδέσμων για αναθεώρηση των 

πρόσθετων δασμών σε εισαγωγές προϊόντων χάλυβα/αλουμινίου (Section 232) και  

προέλευσης Κίνας (Section 301). 

Η συμμαχία επιχειρηματικών συνδέσμων υπέρ δασμολογικών μεταρρυθμίσεων Tariff Reform 
Coalition (TRC) δημιουργήθηκε το 2019 με στόχο την άσκηση πιέσεων για διασφάλιση 
σαφήνειας των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, αυξημένης εποπτείας του Κογκρέσου και 
έλεγχο των πρόσθετων δασμών που μπορεί να επιβάλει ο Πρόεδρος ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις 
της εν λόγω Συμμαχίας, οποία αποτελείται από 37 μεγάλους επιχειρηματικούς συνδέσμους 
των κλάδων αυτοκινητοβιομηχανίας, λιανικού εμπορίου, βιομηχανικής μεταποίησης και 
παραγωγής/εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων, υπέστησαν μεγάλη ζημία από την 
δασμολογική πολιτική του τέως Προέδρου Τραμπ, ιδίως αναφορικά με τους εν θέματι 
επιβληθέντες πρόσθετους δασμούς Section 232 (σε εισαγωγές χάλυβα/αλουμινίου) και 
Section 301 (εισαγωγές από Κίνα), λόγω του σημαντικά υψηλότερου κόστους εισαγωγής 
πρώτων υλών και των δασμολογικών αντιποίνων που επεβλήθησαν στις αμερικανικές 
εξαγωγές από τους θιγόμενους εμπορικούς εταίρους. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 24/3 της Συμμαχίας TRC η ζημία που υπέστη η αμερικανική 
οικονομία το 2019, σύμφωνα με έρευνα της Moody's Analytics, αφορούσε σε απώλεια 
περίπου 300.000 θέσεων εργασίας ή μείωση 7% του πραγματικού ΑΕΠ, αξίας $ 150 δισ., 
ενώ η προκληθείσα αβεβαιότητα λόγω των δασμών, στο επιπλέον κόστος τόσο των 
εισαγωγών όσο και των εξαγωγών, διαμόρφωσε συνθήκες μη πραγματοποίησης 
επενδύσεων και μειώσεων προσωπικού και μισθών. Σε ίδια ανακοίνωση απευθύνεται 
έκκληση στη Διοίκηση Biden για αναθεώρηση των εν λόγω πρόσθετων δασμών (κατάργησης 
ή μείωσης), ιδίως εν μέσω των δυσχερειών αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
πανδημίας και λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων Προέδρου Biden για ανάκαμψη 
της οικονομίας (build back better) και εξομάλυνσης των σχέσεων συνεργασίας με τους 
εμπορικούς εταίρους.  
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση (24/3) “Major Business and Agriculture 
Groups Urge Rollback of Section 232 and Section 301 Tariffs” του εθνικού συμβουλίου 
εξωτερικού εμπορίου NFTC / National Foreign Trade Council, προτείνονται τέσσερις 
συστάσεις αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων λόγω των πρόσθετων δασμών, ως 
ακολούθως: 
 

1. Κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου και 

υιοθέτηση άλλης κανονιστικής ρύθμισης περισσότερο συμβατής με τον ΠΟΕ για 

αντιμετώπιση του παγκόσμιου πλεονάσματος παραγωγικού δυναμικού 

2. Επαναξιολόγηση από Διοίκηση ΗΠΑ των πρόσθετων δασμών Section 301 και 

εξέταση άλλων προσεγγίσεων για αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 

της Κίνας 

3. Προγραμματισμός δημόσιων ακροάσεων στο Κογκρέσο για κατάθεση απόψεων από 

ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου διαμορφωθεί κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο ως 



προς τον σκοπό και τους επιδιωκόμενους στόχους επιβολής των δασμών Section 232 

και Section 301 

4. Αναθεώρηση των ρυθμίσεων του Υπουργείου Εμπορίου και του Γραφείου Εμπορικού 

Αντιπροσώπου (USTR) σχετικά με τις διαδικασίες εξαιρέσεων από τους δασμούς 

Section 232 και Section 301 (exclusion processes), αν και η εν λόγω δεν θεωρείται 

ικανοποιητική προσέγγιση. 

 
Για σχετική πληροφόρηση βλ. 
https://www.nftc.org/newsflash/newsflash.asp?Mode=View&id=236&articleid=4244&category
=All. 
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