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 Επιβολή μέτρων δασμολογικής προστασίας σε εισαγωγές προϊόντων σιδήρου 
 

Εις εφαρμογήν σχετικής αποφάσεως Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου, και 
Απόφαση 6/11/2018/4.12/2018/Κυβερνήσεως ΗΑΕ, Ομοσπονδιακή Αρχή Τελωνείων ανεκοίνωσε 
στον τύπο ότι επιβάλλεται αύξηση εισαγωγικού δασμού από 5% σε 10% σε προϊόντα σιδήρου των 
κάτωθι δασμολογικών κλάσεων:  
 Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες: 

72131000, 72132000, 721391100, 72139900 

 Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε 
θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση: 
72141010, 72141020, 72141090, 72142010, 72142020, 72142090, 72143010, 72143020, 72143090 

Το μέτρο εφαρμόζεται από 17 Ιανουαρίου τ.ε. με διάρκεια ισχύος ενός έτους.  

Από σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδα Ομοσπονδιακής Αρχής δεν διευκρινίζεται 
εάν το προστατευτικό μέτρο εφαρμόζεται προς όλους (μέτρο διασφαλίσεως) ή έναντι συγκεκριμένων 
χωρών ή εταιρειών (antidumping). (https://www.fca.gov.ae/En/News/Pages/News139.aspx). Οδηγία 
1/2019 Tελωνείων Ντουμπάι αναφέρεται στην αύξηση του εισαγωγικού δασμού έναντι όλων. Εις ότι 
αφορά μεγέθη εμπορίου, οποία οδήγησαν σε επιβολή του μέτρου για την προστασία της εγχώριας 
βιομηχανίας αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου  2018 εισήγαγαν 
268.000 τόνους αξίας 652 εκατ. Ντίρχαμ, ενώ πραγματοποίησαν εξαγωγές και επανεξαγωγές 
μεγέθους 168400, αξίας 392 εκατ. Ντίρχαμ και επανεξαγωγές 8000 τόνων, αξίας 26 εκατ. Ντίρχαμ. 
(ενδεικτική ισοτιμία 1€ = 4,3Ντίρχαμ) 

Σημειώνουμε ότι μέτρο δεν έχει άμεση επίδραση στο διμερές εμπόριο Ελλάδος ΗΑΕ δεδομένου ότι, 
σε ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις, κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2017 – Ιουνίου 2018 δεν 
καταγράφονται ελληνικές εξαγωγές προς τα ΗΑΕ κατά το 2017 και α’ εξάμηνο 2018. 

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του παρελθόντος έτους οι εγχώριες βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβος 
Conares και Al Ghurair Iron & Steel ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να διπλασιάσουν την παραγωγή 
τους προκειμένου να ανταποκριθούν στην εσωτερική ζήτηση οποία υπολογίζεται σε 3,5 έως 4 εκατ. 
τόνους ετησίως και ζήτησαν προστασία από την κυβέρνηση έναντι των υποτιμολογημένων 
εισαγωγών προϊόντων κατωτέρας ποιότητος, κινεζικής, ινδικής και τουρκικής προελεύσεως που 
δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά των ΗΑΕ και των χωρών ΣΣΚ και δεν 
ανταποκρίνονται στις διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές  

 Ντουμπάι, 31 Ιανουαρίου 2019 
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