
Άνοδος του προστατευτισμού – Νέοι υψηλότεροι δασμοί και διεύρυνση των μη- 
                    δασμολογικών εμποδίων 
      
Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαΐου, ανακοινώθηκε η επιβολή 
υψηλότερων δασμών σε νέες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων.  Από τους νέους αυτούς 
δασμούς, οι οποίοι σε ορισμένες κατηγορίες εκτείνονται σε ύψος έως και 30%, εξαιρούνται εκ 
νέου οι χώρες-μέλη της ΕΕ καθώς και οι χώρες με τις οποίες η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ 
Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. 
 
Ειδικότερα, οι νέοι δασμοί αφορούν ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, αιρ κοντίσιον), 
δομικά υλικά (πλακάκια, πόρτες, παράθυρα), μουσικά όργανα, παιχνίδια, έπιπλα, χρυσό και 
κοσμήματα. Επισημαίνεται ότι η ισχύς των νέων μέτρων αφορά, αρχικώς, την περίοδο έως τα 
τέλη  Σεπτεμβρίου του 2020. Για την περίοδο μετά το Σεπτέμβριο οι επιπρόσθετοι δασμοί θα 
διατηρηθούν σε ισχύ, αλλά σε χαμηλότερο κατά περίπτωση ύψος. 
 
Σημειώνεται ότι οι νέοι αυτοί δασμοί επιβάλλονται σε κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες 
υπάρχει ισχυρή εγχώρια παραγωγή, η οποία όμως δοκιμάζεται από πτώση του κύκλου 
εργασιών της την τρέχουσα περίοδο. Παράλληλα, η επιβολή υψηλότερων δασμών εντάσσεται 
σε μια ευρύτερη κυβερνητική προσπάθεια μείωσης των εισαγωγών ως μέσο ανάσχεσης των 
εκροών συναλλάγματος αλλά και, συντοχρόνως, ως προσπάθεια συγκράτησης του 
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών το οποίο διευρύνεται ανησυχητικά. 
 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρατηρούμενη άνοδος των μη-δασμολογικών εμποδίων, 
με εκτεταμένους φυσικούς ελέγχους των προϊόντων και των συνοδευτικών εγγράφων, οι 
οποίες ενίοτε εξελίσσονται σε απαιτήσεις για  την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή. 
 
Σε  τηλεδιάσκεψη της με τους επικεφαλής των εδώ ευρωπαϊκών Αρχών, η Υπουργός Εμπορίου 
της Τουρκίας αναφέρθηκε στην άνοδο του προστατευτισμού στην Τουρκία με την επισήμανση 
ότι οι υψηλότεροι δασμοί έχουν σαν στόχο τις εισαγωγές από τις ασιατικές κυρίως χώρες, οι 
οποίες έχουν ήδη «βγει» από την οικονομική κρίση που προκάλεσε ο COVID-19, 
αναδιατάσσοντας την παραγωγή τους και εξαπολύοντας έναν πόλεμο τιμών προκειμένου να 
αποσπάσουν μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές.  Αναφορικά με την ένταση των μη-
δασμολογικών εμποδίων, η κα Pekcan επανέλαβε μόνιμη τουρκική επωδό  ότι  τα προβλήματα 
αυτά θα επιλυθούν με την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης Συμφωνίας 
Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. 
 
Καταλήγοντας, σημειώνουμε ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
Τουρκίας διευρύνθηκε στα 4,92 δις δολ. το Μάρτιο, έναντι μόλις 120 εκ. δολ. το Μάρτιο του 
2019. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, η αρνητική αυτή για την οικονομία της 
γείτονος εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγω στη διεύρυνση, κατά 3,55 δις δολ. του εμπορικού 
ελλείμματος.  Σημειώνεται ότι, τον ίδιο μήνα, οι τουρκικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 18% 
έναντι ανόδου, κατά 3%, των εισαγωγών. 
 


