
Νόμοι ΗΠΑ για το Εμπόριο 

προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμερικανικής βιομηχανίας 

 Miscellaneous trade and tariff bills (MTBs). Αφορά σε μείωση ή αναστολή των 

δασμών σε ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων, βάσει σχετικών αιτημάτων από 

επιχειρήσεις. Πληροφορίες για τον εν λόγω Νόμο, καθώς και για τη διαδικασία 

υποβολής σχετικού αιτήματος, βλ. 

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002077.asp 

 Generalized System of Preferences. Προνομιακή μεταχείριση, όπως μηδέν ή χαμηλοί 

δασμοί, στις εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. Γενική Συμφωνία Δασμών 

και Εμπορίου/ GATT του 1979, ΠΟΕ- Enabling Clause, γνωστή ως “Decision on 

Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller Participation of 

Developing Countries”). Αφορά σε δασμολογική απαλλαγή σε περισσότερες από 

4.800 γραμμές προϊόντων (βάσει οκταψήφιου επιπέδου HTS) που εισάγονται από 

131 αναπτυσσόμενες χώρες. Από ελληνικής πλευράς, βλ. υπόθεση pepperochini. 

Κυριότερες «ευεργετούμενες» χώρες: Ινδία, Βραζιλία, Ταϋλάνδη, Ινδονησία, 

Τουρκία, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Αργεντινή και Ρωσία. Σημειώνουμε ότι περίπου 

1.400 γραμμές προϊόντων έχουν δοθεί αποκλειστικά στις ελάχιστα αναπτυγμένες 

(LDBDCs) και τις χώρες AGOA. Αναλυτικές πληροφορίες στο 

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002081.asp. 

 The African Growth and Opportunity Act (AGOA). Δασμολογική απαλλαγή σε 

περισσότερα από 1.800 προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από χώρες της υπο-

σαχαρικής Αφρικής. Αναλυτικές πληροφορίες στο         

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002078.asp.  

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002077.asp
http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002081.asp
http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002078.asp


 Caribbean Basin Initiative (CBI). Αφορά σε προγράμματα ενίσχυσης των εξαγωγών 

19 χωρών της Καραϊβικής. Ο σχετικός νόμος, περί οικονομικής ανάκαμψης των 

χωρών της Καραϊβικής (CBERA), προβλέπει μονομερή προνομιακά εμπορικά και 

φορολογικά οφέλη για τις εν λόγω χώρες. Αφορά σε προνομιακή μεταχείριση, όπως 

μείωση δασμών ή απαλλαγή και κατάργηση ποσοτικών περιορισμών, σε ορισμένα 

προϊόντα όπως τα κλωστοϋφαντουργικά και ενδύματα.  

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002080.asp 

 The Andean Trade Preference Act (ATPA). Προνομιακή μεταχείριση σε προϊόντα 

όπως υποδήματα, πετρέλαιο, ρολόγια και μέρη ρολογιών, τσάντες, αποσκευές, γάντια 

εργασίας, επεξεργασμένο δέρμα, τόνο. 

http://www.trade.gov/mas/ian/ustradelaws/tg_ian_002079.asp 
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