
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

                                                                                                                  10 Μαρτίου 2020 

 

Έρευνα Υπουργείου Εμπορίου για επιβολή νέων δασμών αντιντάμπινγκ (AD) ή/και 

αντισταθμιστικών (CV) σε προϊόντα αλουμινίου 18 χωρών. 

 

Κατατέθηκε 9 Μαρτίου 2020, υπόψη Υπηρεσίας ITA / International Trade Administration, 

Υπουργείου Εμπορίου, και ανεξάρτητης Αρχής US ITC / International International Commission 

(δύο συναρμόδιων), αίτημα αμερικανικών επιχειρήσεων “Antidumping and Countervailing Duty 

Petition” (εφεξής DP) για έναρξη έρευνας επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ (AD) ή/και 

αντισταθμιστικών (CV) σε προϊόντα αλουμινίου, συγκεκριμένα CAAS / Common Alloy 

Aluminum Sheet (βλ.1), έναντι 18 χωρών Μπαχρέιν, Βραζιλία, Κροατία, Αίγυπτο, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ομάν, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Νότια 

Κορέα, Ισπανία, Ταϊβάν και Τουρκία. Προσφεύγουσες α/επιχειρήσεις καταγγέλλουν ότι 

προϊόντα CAAS εν λόγω χωρών διατίθενται σε αγορά ΗΠΑ σε τιμή κατώτερη της κανονικής 

(less than fair), ενώ, επιπλέον, από 4 χώρες Μπαχρέιν, Βραζιλία, Ινδία και Τουρκία τα ίδια 

προϊόντα υποστηρίζονται και από επιδοτήσεις (αντισταθμίσιμες με προς εξέταση CV). 

Σύμφωνα με εν λόγω DP / Αίτημα, τα περιθώρια ντάμπινγκ για παραπάνω χώρες κυμαίνονται 

από 15,9% έως 151% (ως ποσοστά διαφοράς μεταξύ κανονικής τιμής αγοράς ΗΠΑ και τιμής 

εισαγόμενου προϊόντος). 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές αλλά παράλληλες έρευνες, αφενός Υπηρεσίας 

Υπουργείου Εμπορίου ITA οποία θα καθορίσει το ύψος των δασμών AD/CV και, αφετέρου, 

Αρχής ITC οποία θα καθορίσει αν υπήρξε ουσιώδης ζημία (material injury) αμερικανικών 

επιχειρήσεων οποίες παράγουν εγχωρίως εν λόγω προϊόντα CAAS. 

Συναφώς, σε “Antidumping and Countervailing Duty Petition - Volume I - General and Injury 

Sections” αναφέρεται γενική πληροφόρηση για εν λόγω έρευνα, αιτούντες τη διεξαγωγή της 

οποίας αναφέρονται ο επιχειρηματικός σύνδεσμος The Aluminum Association, επιχειρησιακός 

βραχίονάς του Common Alloy Aluminum Sheet Trade Enforcement Working Group, καθώς και 

μεμονωμένα μέλη ίδιου συνδέσμου. Εν λόγω πληροφόρηση συνιστά δημοσιοποιημένα στοιχεία 

“Public Versions”. 

Σημειώνοντας ότι σε εν λόγω διαδικασία έρευνας προβλέπονται γενικώς αυστηρά χρονικά 

περιθώρια, αναφέρεται χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής έρευνας AD “Statutory Timetable For 

Antidumping Investigations”. Σε παρόν στάδιο, προ έναρξης της έρευνας, η Υπηρεσία ΙΤΑ 

Υπουργείου Εμπορίου διαθέτει προκαταρκτική χρονική περίοδο είκοσι ημερών (έως 29/3, ως 

αναφέρεται) σε διάρκεια οποίας θα αποφασίσει αν οι αιτούντες έχουν “Standing”, δηλαδή 

στοιχεία υπόθεσης σε οποία βασίμως μπορεί να διεξαχθεί έρευνα, ειδάλλως το Αίτημα 

ενδεχομένως απορρίπτεται (κατά πληροφορίες μας δεν είθισται και οι έρευνες διεξάγονται). 

                                                 
1 Το κοινό φύλλο αλουμινίου (CAAS) είναι προϊόν πλατέας έλασης αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε ποικίλες 

εφαρμογές (π.χ. υδρορροές, κατακόρυφες επιφάνειες, προσόψεις κτιρίων, πινακίδες, κουτιά κ.ά.). 



Ωστόσο, αν τυχόν η Υπηρεσία ΙΤΑ χρειασθεί συμπληρωματική πληροφόρηση, κατ’ αυτό το 

στάδιο του 20ήμερου, απευθύνεται σε παράγοντες της εγχώριας αγοράς. 

Εξυπακούεται, οι θιγόμενες εταιρείες θα χρειασθεί να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους κατά 

τη διαδικασία της έρευνας, για τελική διαμόρφωση δασμού AD. 

 

 


