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Προεδρική Διακήρυξη για εισαγωγές αλουμινίου ΗΠΑ από τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα. 
 
Με Προεδρική Διακήρυξη 1ης Φεβρουαρίου τρ.έ. “A Proclamation on Adjusting Imports of 
Aluminum Into the United States”, ο Πρόεδρος Biden ακύρωσε προηγούμενη σχετική 
Προεδρική Διακήρυξη του πρώην Προέδρου Trump υπ’ αρ. 10139 (από 19.01.2021, 
τελευταία ημέρα προηγούμενης Administration) σχετικά με την εξαίρεση από πρόσθετους 
δασμούς 10% (Section 232, για λόγους εθνικής ασφάλειας) για προϊόντα αλουμινίου 
προέλευσης Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ). Σημειώνεται, σε προηγούμενη 
Proclamation Προέδρου Trump 10139, τα ΗΑΕ εξαιρέθηκαν των δασμών, ως προανεφέρθη, 
λόγω ειδικών σχέσεων με ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή (αναφορά σε Ιράν 
και καταπολέμηση τρομοκρατίας), ενώ σε πλαίσιο στενών οικονομικών δεσμών των δύο 
χωρών το θέμα των εισαγωγών προϊόντων αλουμινίου από ΗΑΕ σε ΗΠΑ θα 
αντιμετωπιζόταν, εκτός πλαισίου δασμών Section 232, με προσεχή συμφωνία ποσόστωσης 
(για εισαγωγές σε αποδεκτά όρια). 
 
Σε εν θέματι νέα Προεδρική Διακήρυξη (1/2) ο Πρόεδρος Biden τάσσεται υπέρ της 
διατήρησης των πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές προϊόντων αλουμινίου από τα ΗΑΕ, 
αφενός για συντρέχοντες λόγους εθνικής ασφάλειας υπό την τρέχουσα συγκυρία και 
αφετέρου διότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για επιχειρηματολογία ακύρωσης 
των πρόσθετων δασμών, καθώς οι εισαγωγές από τα ΗΑΕ εξακολουθούν να συνιστούν 
κίνδυνο για την εγχώρια παραγωγή και, επομένως, την εθνική ασφάλεια. Επίσης, στην εν 
λόγω Διακήρυξη επαναλαμβάνεται το δικαιολογητικό υπόβαθρο επιβολής των πρόσθετων 
δασμών αλουμινίου 10% Section 232, υπενθυμίζεται, με σχετική Προεδρική Διακήρυξη υπ’ 
αρ. 9704 από 8.3.2018: ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας της εγχώριας παραγωγής 
αλουμινίου, οποία είναι βασική για κρίσιμους άλλους βιομηχανικούς κλάδους, υπό πρίσμα 
εθνικής άμυνας/ασφάλειας, και για διαχρονική κάλυψη των εγχώριων αναγκών χωρίς 
εξάρτηση από ξένους προμηθευτές. Σημειώνεται δε ότι το αρμόδιο για έγκριση εξαιρέσεων 
από τους δασμούς Section 232 Υπουργείο Εμπορίου (μέσω ειδικής διαδικασίας, στο πλαίσιο 
του δασμολογικού καθεστώτος Section 232, εξέτασης αιτημάτων εξαίρεσης που υποβάλλουν 
αμερικανικές εταιρείες) έχει ήδη απορρίψει 32 από συνολικά 33 αιτήματα εξαίρεσης δασμών 
για εισαγόμενα προϊόντα αλουμινίου από ΗΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει το βαθμό 
επικάλυψης μεταξύ των προϊόντων των ΗΑΕ και του α/παραγωγικού δυναμικού. 
 
Σημειώνεται επίσης, στη νέα Διακήρυξη, ότι από επιβολής των πρόσθετων δασμών 
αλουμινίου 10% Section 232, οι εισαγωγές σε ΗΠΑ μειώθηκαν σημαντικά, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 25% εισαγωγών από τα ΗΑΕ, ενώ η εγχώρια παραγωγή 
αλουμινίου αυξήθηκε 22%, προ της έναρξης της πανδημίας, έως τα τέλη 2019. 
 
Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. νέα εν θέματι Διακήρυξη 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/01/a-proclamation-on-
adjusting-imports-of-aluminum-into-the-united-states/, ενώ για προηγούμενη πρώην 
προέδρου Trump https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-
01711/adjusting-imports-of-aluminum-into-the-united-states. 
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