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ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı nisan ayında %7,8 arttı
SteelOrbis

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından (DOC) İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak
açıklanan verilere göre, bu yılın nisan ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz borusu ithalatı
mart ayına göre %7,8 artış ve önceki yılın nisan ayına kıyasla %6,5 düşüşle 296.871 mt
seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, mart ayında kaydedilen 308,5 milyon $ ve önceki
yılın aynı ayında kaydedilen 280,5 milyon $’a kıyasla 396,9 milyon $ oldu.
Nisan ayında, ABD’nin en fazla petrol ve doğal gaz borusu ithalatı yaptığı ülke, mart ayında
yapılan 73.169 mt’a ve önceki yılın nisan ayında yapılan 119.459 mt’a kıyasla 95.000 mt
ithalat yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 30.719 mt ile Kanada, 27.974 mt ile
Meksika, 16.176 mt ile Brezilya, 15.054 mt ile İspanya ve 13.419 mt ile Avusturya takip etti.

Arjantin Çin’den ithal boruya %26 antidamping vergisi uygulayacak
SteelOrbis

Arjantin Üretim Bakanlığı, Çin’den yapılan dikişli ve dikişsiz boru ithalatına antidamping
vergisi getirdi.
Arjantin hükümeti, çapı 406,4 mm’yi ve kalınlığı 12,7 mm’yi geçmeyen, API 5L/ISO 3183
standardında üretilen ve petrol boru hattında kullanılan Çin’den ithal dikişli ve dikişsiz boru
ürünlere %26 antidamping vergisi uygulayacaklarını belirtti. Vergi, ürünün Çin limanı çıkışlı
FOB fiyatı üzerinden uygulanacak.
Antdamping vergisine tabi olan ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde
7304.19.00 ve 7306.19.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.
Arjantin Üretim Bakanlığı, antidamping vergisinin yerel üreticiler Tenaris ve Siderca, Tenaris
SIAT ve Tubhier’in talebi üzerine uygulamaya girdiğini belirtti.

AB, Kanada ve Meksika 232. Madde vergilerine misilleme yapacak
SteelOrbis

Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği’nden yapılan çelik ve alüminyum
ithalatına uyguladığı 232. Madde vergilerinin geçici muafiyetini kaldıracağını açıklamasının
ardından, bu ülkeler ABD’den yapılan ithalata aynı şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.
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Avrupalı yetkililer ABD’de üretilmiş portakal suyu, fıstık ezmesi, mutfak gereçleri, giysi ve
ayakkabı, çamaşır makineleri, tekstil ürünleri, viski, motosikletler, tekneler ve pillere vergi
uygulamakla tehdit etti.
Öte yandan, NAFTA üyelerinin ticaret anlaşmasına ilişkin yeniden görüşmelerin hala devam
etmesi nedeniyle yapılan açıklamaya şaşırdıkları belirtildi.
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, “Açıkçası, ülkemizin ABD’nin ulusal güvenliği
açısından herhangi bir şekilde tehdit oluşturacağının düşünülmesini çok saçma buluyoruz.
Hükümet bu duruma oldukça hazırlıklı ve Kanada endüstrilerini ve işlerini savunacak.
Gerekli şekilde karşılık vereceğiz” dedi.
Meksika ise ABD’den yapılan açıklamaya karşılık, domuz göbeği, elma, üzüm, yaban
mersini ve yassı çelik gibi ürünlere misilleme olarak gümrük vergisi uygulayacağını
duyurdu.
Meksika Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada “Meksika, ABD’nin çelik ve alüminyum
ithalatına vergi uygulama kararını kabul etmiyor ve bundan dolayı derin üzüntü duyuyor,”
dedi ve Meksika’nın misilleme amaçlı önlemlerinin ABD hükümeti tarafından dayatılan
vergiler kaldırılana dek yürürlükte olacağını dile getirdi.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, NAFTA müzakereleri ile ilgili olarak, vergilerin Kuzey
Amerika komşuları arasında yapılan müzakerelere engel teşkil edebileceğini belirtti. Ross,
“NAFTA görüşmelerinin ne zaman sonuçlanabileceğine dair kesin bir tarih yok ve
dolayısıyla vergilere tabi olacakların listesine Kanada ve Meksika da eklendi,” dedi.

Sandvik bağlı kuruluşu büyük çelik boru siparişi aldı
SteelOrbis

İsveçli çelik üretim grubu Sandvik, bağlı kuruluşu Sandvik Materials Technology’nin enerji
sektörüne yönelik büyük bir çelik boru siparişi aldığını duyurdu.
Sandvik tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık olarak 500 milyon SEK (59,98 milyon
$) değerindeki sipariş için sevkiyatların 2020 yılından itibaren başlaması planlanıyor.
Sandvik Materials Technology, gelişmiş paslanmaz çelik ve diğer yüksek performanslı
materyaller alanında faaliyet gösteriyor.
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AB temmuz ayından itibaren ABD ithalatına karşı tedbir uygulamayı
planlıyor
SteelOrbis

Avrupa Komisyonu, ABD’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ithal çelik ve alüminyum ürünlerine
ilave gümrük vergisi uygulamasına cevaben, AB’nin, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ)
yaptığı bildiri kapsamında, ABD’den ithal bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanması
kararını onayladığını açıkladı.
Komisyon, ilgili prosedürü üye devletlerle iş birliği yaparak haziran ayının sonuna kadar
tamamlamayı ve yeni vergileri temmuz ayından itibaren uygulamayı beklediğini bildirdi.
Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre, DTÖ’nün Koruma Önlemleri Anlaşması
kapsamında, AB, ABD’nin vergilerinin etkilediği 6,4 milyar € (2017 yılı verilerine göre)
tutarındaki AB ihracatına karşılık gelen ABD ithalatına vergi uygulayabilecek. Buna göre,
AB, söz konusu tutarın 2,8 milyar €’luk kısmı için acil tedbir uygulayabilecek ve kalan tutar
için daha sonraki aşamalarda vergi uygulanabilecek.
AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström, söz konusu kararın, ABD’nin tek taraflı ve yasal
olmayan vergi uygulamalarına karşılık ölçülü ve tutarlı bir cevap olduğunu belirterek, AB’nin
tepkisinin uluslararası ticaret hukukuyla tamamen uyumlu olduğunu ifade etti.
Diğer yandan, ABD’nin vergileri sebebiyle AB’ye yönelen çelik ithalatına karşı Avrupa
Komisyonu tarafından 26 Mart tarihinde başlatılan koruyucu vergi soruşturmasının ise
dokuz ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bununla birlikte, soruşturma kapsamında
acil tedbirlerin alınması gerektiğine karar verilmesi halinde geçici vergi kararının bu yaz
alınabileceği belirtildi.

ABD'li Şirketlere Anti-Damping Soruşturmaları Yolda
AA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin ilave gümrük vergisi kararıyla ilgili, 'Antidamping
soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz.' dedi.
Türkiye, ABD'nin demir çelik ve alüminyumda ilave gümrük vergisi koymasına karşı
tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Denizli Ziraat Odası'nı ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, alınan önlemleri
açıkladı.
"Birkaç güne önemli süreçler başlayacak"
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Bakan Zeybekci, ABD'den ithal edilen soya, pamuk, badem, ceviz, çeltik gibi ürünlerle ilgili
bazı kararlar aldıklarından bahsetti.
"Ancak bu süreç devam ediyor. Onlar bizim ürünlerimize ne gözle bakıyorsa, biz de onların
ürünlerine o şekilde bakıyoruz. Amerikan ürünlerine karşı bu yöndeki önlemlerimiz
genişleyerek devam edecek. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içinde çok
önemli bazı süreçleri de başlatırız."
"Antidamping soruşturmalarını çalışıyoruz"
Nihat Zeybekci, ABD'li bazı şirketlerin aldıkları devlet destekleriyle haksız rekabet
yarattığını söyledi.
"Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon
alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını
başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve
hangi şirketler olduğunu da hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."
Zeybekci, dünyada liderlerin çok rahat bir şekilde ticaret savaşlarından bahsettiği bir
ortamın yaşandığını söyledi.
"ABD gerçek niyetini gösterdi"
Bakan Zeybekci, bu durum karşısında Türkiye'nin de kendisine karşı atılan adımlara
mutlaka aynıyla cevap vereceğini de sözlerine ekledi.
Hükümetin, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının da bu yönde olduğunu açıkladı.
"İstediğimiz şey bu değil aslında. Bizim istediğimiz, ABD ile ticaret hacmimiz 19 milyar
dolara, 30-40 milyar dolara çıksın ama gördüğümüz kadarıyla ABD, (ilave gümrük
vergisine) AB'yi, Kanada'yı ve Brezilya'yı da dahil ederek gerçek niyetini gösterdi. Diğer
taraftan bizim en önemli ticaret ortağımız ABD değil, AB bir numara. Dileğimiz, bizim
aldığımız önlemler, alacağımız önlemler ve onların bu uygulamalarının karşılıklı olarak
kaldırılması ve karşılıklı ticaret hacmimizin artmasıdır, biz bunu önemsiyoruz."
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