
          Άγκυρα 5 Ιουνίου 2018 

 

Αντίμετρα Τουρκίας προς ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς στο αλουμίνιο και στον χάλυβα 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, η Τουρκία, κατόπιν αίτησής της στις 22 Μαΐου τ.έ. προς τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου, πρόκειται να εφαρμόσει αντίμετρα, αρχής γενομένης από τις 21 Ιουνίου τ.έ., προκειμένου να ανταπαντήσει 

στους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές προϊόντων από αλουμίνιο και χάλυβα από την Τουρκία. Ο υπουργός οικονομίας 

της Τουρκίας κ. Nihat Zeybekci χαρακτήρισε τους δασμούς «απαράδεκτους», σημειώνοντας ότι η χώρα θα προέβαινε στη λήψη 

αντιμέτρων. 

Τα αντίμετρα που πρόκειται να επιβληθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα επιπλέον δασμούς 266,5 δισ. αμερ. δολλ. στις 

εισαγωγές 22 προϊόντων προερχόμενων από ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξής: άνθρακας, χαρτί, καρύδια, αμύγδαλα, καπνά, 

ουίσκι, αυτοκίνητα, μη επεξεργασμένο ρύζι, καλλυντικά, μηχανολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα, πετροχημικά προϊόντα και 

άλλα, εκτός αν οι ΗΠΑ προβούν σε άρση των δασμών. 

Οι υψηλότεροι επιπλέον δασμοί θα επιβληθούν στο ουίσκι και στα επιβατικά αυτοκίνητα, κατά 40% και 35% αντίστοιχα, 

σύμφωνα με πληροφορίες που δίνονται από καλά ενημερωμένες πηγές. 

Τον Μάρτιο, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε δασμό 25% σε εισαγόμενο σίδηρο και χάλυβα και 10% σε εισαγόμενο 

αλουμίνιο από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. 

Η Τουρκία εξήγαγε χάλυβα αξίας 1,04 δισ. αμερ. δολλ. και αλουμίνιο αξίας 60 εκατ. αμερ. δολλ. προς τις ΗΠΑ το 2017. Με 

τους επιπλέον δασμούς που πρόκειται να επιβάλουν οι ΗΠΑ, τα τουρκικά προϊόντα θα επιβαρυνθούν κατά 266,5 εκατ. αμερ. δολλ., 

σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς. Στο πλαίσιο αυτό είναι που η Τουρκία θα δημιουργήσει αντίμετρα αυτής της αξίας σε 

εισαγωγές από τις ΗΠΑ, οι οποίες το 2017 ήταν αξίας 1,8 δισ. αμερ. δολλ.. 

 

Σας παραθέτουμε πίνακα στον οποίο αναφέρονται τα αμερικανικά προϊόντα επί των οποίων πρόκειται να επιβληθούν δασμοί 

από την Τουρκία. 

 

Α/α Προϊόν Εισαγωγές 2017 

(σε χιλ. αμερ. 

δολλ.) 

Ποσοστό 

επιπρόσθετου 

δασμού % 

Συλλεγείς δασμός 

(σε χιλ. αμερ. 

δολλ.) 

1 Αποξηραμένα φρούτα 

και ξηροί καρποί 

157.381 5 7.869 

2 Ρύζι 36.307 20 7.261 

3 Προπαρασκευασμένα 

τρόφιμα 

32.569 10 3.257 

4 Αλκοολούχα ποτά με 

υψηλό ποσοστό αλκοόλ 

20.959 40 8.384 

5 Μη επεξεργασμένα 

καπνά 

52.271 25 13.068 

6 Προϊόντα άνθρακα 325.571 10 32.557 

7 Προϊόντα από κοκ και 

ημικυκλικό άνθρακα 

70.717 10 7.072 

8 Πετροχημικά προϊόντα 291.612 5 14.581 

9 Προϊόντα μακιγιάζ και 

καλλυντικά προϊόντα 

32.510 30 9.753 

10 Προϊόντα από PVC 103.887 32 33.244 

11 Ορισμένα προϊόντα από 

νάιλον και άλλα 

πολυμερή 

34.591 10 3.459 

12 Πλαστικά 32.650 30 9.795 

13 Προϊόντα από καύσιμο 

ξύλο και άλλα ξύλινα 

προϊόντα 

90.634 15 13.595 

14 Μη επικαλυμμένα 

χαρτιά και χαρτόνια 

41.714 10 4.171 

15 Μη επικαλυμμένο χαρτί 

βιοτεχνιών 

106 10 10.671 

16 Χρωματιστό και 

βαμμένο χαρτί 

711 25 7.864 

17 Ίνες συρμάτων από 

οξική κυτταρίνη 

31.456 30 14.506 

18 Δομικά και 

κατασκευαστικά τεμάχια 

48.353 30 27.009 



από σίδηρο και χάλυβα 

19 Φυγόκεντρες αντλίας 90.031 10 3.183 

20 Μηχανήματα και 

τεμάχια μηχανολογικού 

εξοπλισμού – συσκευές 

29.906 10 2.991 

21 Μηχανοκίνητα οχήματα 

και άλλα αυτοκίνητα 

σχεδιαζόμενα κυρίως για 

μετακινήσεις ανθρώπων 

86.976 35 30.442 

22 Μηχανήματα 

βασιζόμενα στη χρήση 

ακτίνων X-Rays (εκτός 

από τα προοριζόμενα για 

ιατρικούς, 

χειρουργικούς, 

οδοντιατρικούς και 

κτηνιατρικούς σκοπούς 

36.112 5 1.806 

ΣΥΝΟΛΟ  1.784,744 - 266.53 

 


