Sektör Haberleri

5 MART 2018

İçindekiler



Trump’ın Gümrük Vergilerinden Hiçbir Ülke Muaf Tutulmayacak.
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Trump'ın

Gümrük

Vergilerinden

Hiçbir

Ülke

Muaf

Tutulmayacak
( 04.03.2018/ Haberler.com )
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ithal çelik ve
alüminyuma

getirilecek

ek

gümrük

vergilerinden

hiçbir

ülkenin

muaf

tutulmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, ithal çelik ve
alüminyuma getirilecek ek gümrük vergilerinden hiçbir ülkenin muaf
tutulmayacağını söyledi.
Navarro, Amerikalı basın kuruluşlarına verdiği mülakatlarda, Trump'ın çelik ve
alüminyum ithalatını sınırlandırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.
İthal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi
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uygulanmasına ilişkin düzenlemenin muhtemelen bu hafta içinde imzalanacağını
belirten Navarro, bu adımı "cesur ve zor bir karar" olarak niteledi.
Navarro, çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergilerinden hiçbir ülkenin
muaf tutulmayacağını vurgulayarak, "Ülkelere yönelik muafiyet yok. Başkan bazı
ülkelere muafiyet tanımaya kalkarsa, geri kalan ülkelere yönelik vergileri artırmak
zorunda kalır. Bir ülkeyi muaf tutarsa, telefonu diğer ülkelerin liderlerinden gelen
aramalarla çalmaya başlar." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, söz konusu gümrük vergisi düzenlemesinde Amerikalı şirketlerin
faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla bazı özel durumlar için istisnalar olabileceğini
bildiren Navarro, diğer ülkelerin Amerikalı tüketicilere zarar verecek şekilde
misilleme yapamayacağını savundu.
DTÖ üyelerinin çoğu bizi sevmiyor"
Beyaz Saray Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro, ayrıca Dünya Ticaret
Örgütünü (DTÖ) eleştirirken, "DTÖ'nün 160'dan fazla ülkeden oluşması ve
bunların çoğunun bizi sevmemesi dolayısıyla oradan iyi sonuçlar almamız büyük
bir sorun." dedi.
ABD'nin karşılıklı ve adil ticaret istediğini, DTÖ'nün buna uyum sağlaması
gerektiğini savunan Navarro, kuruluşun çelik ve alüminyuma getirilecek ek gümrük
vergileri nedeniyle ABD'ye ceza kesmesi durumunda, Trump'ın ülkesini üyelikten
çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.
ABD Başkanı Trump, geçen perşembe, kısa süre içinde ithal çelik ve alüminyuma
sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini
duyurmuştu.
Bu açıklama, başta Kanada ve Avrupa Birliği'nden büyük tepki toplarken, diğer
ülkelerin ABD'ye misilleme ihtimalinin gündeme gelmesi "ticaret savaşları"
endişelerini tetiklemişti.
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Küresel hisse senedi piyasaları, geçen haftanın son işlem gününde bu endişelerle
birlikte sert değer kaybetmişti.

Avrupa Birliği ABD'ye Misilleme Hazırlığında
( 02.03.2018-Hürriyet Gazetesi)
Göreve geldiğinden bu yana Avrupa Birliği ile ilişkileri her geçen gün ciddi bir krize
biraz daha yaklaştıran bir politika izleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve
alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararı Brüksel’de sert tepkiyle karşılandı.
AB Komisyonu Başkanı Juncker birkaç gün içerisinde karşı önlemler alınacağını
açıkladı.

AMERİKAN yönetiminin çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde
10 oranında ek vergi uygulama kararı AB tarafından ‘kabul edilemez’ olarak
nitelendirilirken AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, birkaç gün içinde
kararlı ve orantılı karşı önlemlerin devreye sokulacağını söyledi.
Trump’ın kararını esefle karşıladıklarını belirten ve korumacılığın, çelik
sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamayacağının altını çizen Juncker, yazılı bir
açıklama yaparak, “Avrupa’da binlerce kişiye istihdam sağlayan sanayimizi riske
sokan bu adil olmayan tedbirler karşısında boş durmayacağız” ifadelerini kullandı.
ABD’nin ek vergi kararı AB tarafından ‘kışkırtıcı’ olarak görülüyor. Gerekli karşılığın
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verileceğini vurgulayan Juncker, “AB Komisyonu, önümüzdeki günlerde ABD’ye
karşı durumun dengelenmesi için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu
karşı önlemleri alacak” dedi.
YAKIN DENETİM
AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstörm de en kısa sürede
ABD ile sorunların aşılmasına yönelik danışmalarda bulunmanın deneneceğini
söyledi. Yeni önlemlerin Transatlantik ilişkiler ve küresel ticaret üzerinde olumsuz
etki yaratacağı da Malmström’ün vurguları arasında yer aldı.
Trump’a karşı alınacak önlemlerde AB’nin rolü çok önemli. Bunun nedeni ise
AB’nin dünyanın en büyük ticaret bloğu olması ve Çin’in ardından ikinci en büyük
çelik üreticisi olması. Etki yaratabilecek bir misillemeyi devreye sokmanın yanı sıra
küresel boyutta çelik arzında yaşanabilecek olası ciddi değişikliklerin önceden
hesaplanması da AB’nin karşı karşıya kalacağı meydan okumalar arasında yer
alacak. Malmström, pazar hareketlerinin yakın denetimde tutulacağını ifade etti.
SEMBOL MARKALAR HEDEFTE
AB’nin devreye sokabileceği doğrudan misilleme önlemleri arasında sembol haline
gelmiş bazı spesifik Amerikan ürünlerinin hedef alınması de yer alıyor. Bazı viski,
portakal suyu ve motosiklet markaları AB’nin muhtemel misilleme alanında yer
alıyor.
SEKTÖR KAYGILI
ABD’yi küresel bir ticari cepheleşmenin kıvılcımını ateşlemekle suçlayan Avrupa
Çelik Derneği, AB’den ABD’ye çelik ihracatının yüzde 50 oranında azalacağı
uyarısında bulundu. ABD’nin ek vergi kararından en fazla rahatsızlık duyan ülkeler
arasında olan Almanya da Trump’a tepkili. Alman çelik endüstrisi federasyonu WV
Stahl, korumacı önlemlerin DTÖ kurallarını ihlal ettiği ve ülkenin çelik pazarında
önemli etki yaratacağı yönünde açıklama yaptı.
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ABD'den Türk Çeliği Kararı
( 01.03.2018-Dünya Gazetesi)
ABD Ticaret Mahkemesi, ABD’li şirketlerin Türkiye’den sıcak haddelenmiş yassı
çelik ithalatına vergi uygulanması talebini reddederek, ABD Uluslararası Ticaret
Komisyonu’nun "sübvanse edilmiş Türk çeliği ithalatının vergi uygulanması
gereken seviyede olmadığı" görüşüne destek verdi

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD’li şirketlerin Türkiye’den sıcak
haddelenmiş yassı çelik ithalatına vergi uygulanması isteğini haksız buldu.
Business HT'nin Bloomberg News'ten aktardığı habere göre, mahkeme ABD
Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC) "Sübvanse edilmiş Türk çeliği ithalat
miktarının vergi uygulanması gereken seviyede olmadığı" görüşüne katıldı.
Nucor Corp., AK Steel Corp., ArcelorMittal USA LLC, ve United States Steel Corp.
ABD mahkemesi Türk çeliği ithalatına vergi konusunu mahkemeye taşımıştı.
Mahkeme gerekçeli kararı henüz yayınlamadı.
Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünleri, otomotiv, inşaat, makine gibi sektörlerde
kullanılıyor.
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2015’te ABD, Türkiye’den 181,7 milyon
dolarlık sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptı.
ABD’li şirketlerin davayı temyize götürme hakkı bulunuyor.
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