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AB, ABD'ye Karşılık Verirken Dikkatli Olmalı
(HaberTürk 15.06.2018)
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkan Yardımcısı Kari Brauner örgüt kurallarının hiçbir şekilde
ABD'nin çelik ve alüminyum gümrük vergilerine temel oluşturmadığını söyledi. Brauner Alman
basınına yaptığı açıklamada, "Bir ticaret savaşı kendiliğinden olmaz; ancak bir eyleme karşı tepki
doğduğunda oluşur ve muhtemelen de bir zincirleme tepki yaratır. AB kendi şirketlerinin
uğrayabileceği ikincil zararı en aza indirgemek için düşündüğü vergileri çok dikkatlice hesaplamalı ve
çok dikkatli davranmalıdır" ifadesini kullandı.

IMF'ten Trump tepkisi
( Bloomberght / 15.06.2018)
Uluslararası Para Fonu ( IMF) Direktörü Christine Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump´ın, çeşitli
ürünlerin ithalatına getirdiği gümrük vergisi uygulamasının küresel ticaret sistemini tehlikeye
attığı konusunda uyardı.
Lagarde, Trump´ın gümrük vergisi uygulamasının diğer ülkelerin söz konusu yaptırımlara karşılık
verme ihtiyacı doğurarak, ABD ekonomisini tehlikeye attığını belirterek, "Makroekonomik etkileri
hafife almayalım" dedi.
IMF, ABD´nin ekonomik büyümesine Trump yönetiminden daha karamsar yaklaşırken, Kanada
gibi önemli ticaret ortaklarının yaptırımlara karşılık vermesi durumunda ABD´nin durumdan kötü
etkileneceği uyarısında bulundu.

Trump Çin’i 200 milyar $ değerindeki ithalata ek vergi getirmekle tehdit etti
( Steelorbis)
ABD’nin, 15 Haziran Cuma günü, Çin’den ithal 50 milyar $ değerinde ürüne %25 vergi uygulamasının
ardından, Beyaz Saray tarafından yayımlanan bir bildiride, ABD Başkanı Donald Trump, Çin’i, 200
milyar $ değerindeki ithalata daha %10 ek vergi getirmekle tehdit etti.
Bildiriye göre, Donald Trump, 301. Madde soruşturması kapsamında teknoloji ürünlerine yönelik
uygulanan %25’lik verginin, Çin’i adil olmayan ticaret uygulamalarından caydırmak için getirildiğini
belirtti. Buna rağmen, Çin’in, ABD’den ithal 50 milyar $ değerinde ürüne karşı tedbir getireceğini
açıkladığını söyleyen Trump, bu durumun Çin’in söz konusu adil olmayan ticaret uygulamalarından
vazgeçmeye niyetinin olmadığını gösterdiğini belirtti.
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Trump, Çin’e cevap olarak, ABD Ticaret Temsilciliği’ne (USTR) ek vergi getirilmesi planlanan 200
milyar $ değerindeki Çin menşeli ürünü belirlemesi yönünde talimat verdiğini açıklayarak, yasal
sürecin tamamlanmasının ardından, eğer Çin de bu uygulamalarından vazgeçmeyi reddederse ve
söz konusu karşı tedbirleri uygulamakta ısrar ederse, ek vergilerin yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Bununla birlikte, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Trump’ın ek vergi kararını desteklediğini
ifade ederek, USTR’nin yeni uygulanmaya başlanan %25’lik vergide olduğu gibi yasal süreci
başlatacağını ve ek vergileri duyuracağını belirtti. Lighthizer, yasal süreç tamamlanmadan herhangi
bir ek verginin yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.

AB, ABD Menşeli Ürünlere Karşı 22 Haziran’dan İtibaren Vergi Uygulayacak
( Steelorbis)
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’den ithal bazı ürünlere ilave gümrük vergisi
uygulanması kararının 22 Haziran’da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Söz konusu vergiler, ABD’den
yapılan 2,8 milyar $ değerindeki ithalatı hedef alacak.
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak ilave
gümrük vergisi uygulanacak ABD menşeli ürünler arasında çelik ve alüminyum ürünlerinin, tarım
ürünlerinin ve diğer ürünlerin yer aldığı bildirildi.
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, ABD’nin vergileri
kaldırması halinde AB’nin de vergileri kaldıracağını ifade etti.
Avrupa Komisyonu’na göre, AB, ABD’nin vergilerinin etkilediği 6,4 milyar € (2017 yılı verilerine göre)
tutarındaki AB ihracatına karşılık gelen ABD ithalatına vergi uygulayabilecek. Bu kapsamda, AB, söz
konusu tutarın 2,8 milyar €’luk kısmı için acil tedbir uygulayacak ve kalan tutar için ise daha sonraki
aşamalarda, üç yıl içinde ya da DTÖ’nün incelemeleri neticesinde olumlu bir karar vermesinin
ardından, vergi uygulanabilecek.

CISA: Çin’de nihai mamul fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor
( Steelorbis)
Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni bir raporda, nihai mamul piyasası
katılımcılarının önümüzdeki dönemde dikkat etmesi gereken faktörler ele alındı.
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CISA’ya göre, bu sene mayıs ayında Çin’de günlük ortalama ham çelik üretimi 2,61 milyon mt’a
çıkarak bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın çelik piyasasına olumsuz baskı
uyguladığı bildirildi.
Diğer yandan, mayıs ayında Çin’in pik demir üretimi önceki aya kıyasla 3,78 milyon mt artarken,
ülkenin demir cevheri ithalatı ise nisan ayına göre 11,22 milyon mt artış gösterdi. Aynı zamanda, Çin
limanlarında demir cevheri stokları yüksek seviyelerde yer alarak, demir cevheri piyasasında arz
fazlasının devam ettiğini gösterdi.
İlk beş aylık dönemde, Çin’in nihai mamul ihracatı düşüş trendine devam ederek yıllık %16,2 düşüşle
28,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi. ABD ve Çin arasında artan ticari sürtüşmelerin ise Çin’in
ihracatını olumsuz etkilediği bildirildi.
Bununla birlikte, 8 Haziran itibarıyla, Çin’de nihai mamul stokları mart ayının sonuna kıyasla 7,62
milyon mt ya da %42,36 düşüşle ve bu yılın başına kıyasla 2,43 milyon mt ya da %30,58 artışla 10,37
milyon mt olurken, bu oran yıllık bazda ise 240.000 mt ya da %2,39 artış gösterdi. CISA’ya göre,
Çin'de nihai mamul stoklarında devam eden düşüşler, çelik piyasasında aşağı yönlü baskıyı
hafifletecek.
Şimdilerde Çin’in çelik sektöründe uygulanan katı çevre koruma tedbirlerinin çelik sektörünün
olumlu etkilemesi beklenirken, Çin’in yerel çelik sektöründe arz fazlasının devam etmesi bekleniyor.
Önümüzdeki dönemde Çin’de nihai mamul fiyatlarında büyük artışlar beklenmezken, fiyatların
dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.

Türkiye’nin Slab İthalatı İlk Dört Ayda %95,4 Arttı
( Steelorbis)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, nisan ayında Türkiye'nin slab
ithalatı aylık bazda %5 düşüş ve yıllık %324,25 artışla 452.959 mt seviyesinde yer aldı. Nisan ayında
Türkiye'nin slab ithalat değeri, aylık bazda sabit kalıp, yıllık ise %428 artarak 247 milyon $
seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %95,4 artışla 1,53 milyon mt olurken, bu ithalatın
değeri yıllık %155,9 artışla 793,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin Rusya'dan slab ithalatı 744.776 mt oldu. Rusya, Türkiye'nin söz
konusu dönemde en büyük slab ithalat kaynağı olurken, Rusya'yı 253.110 mt ile Brezilya takip etti.
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Ocak-nisan döneminde, Türkiye'nin slab ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
Ülke

Miktar (mt)
Ocak-nisan
2018

Yıllık
Ocak-nisan
değişim
2017
(%)

Nisan
2018

Nisan
2017

Yıllık
değişim
(%)

Rusya

744.776

315.831

135,81 179.323 50.202

257,20

Ukrayna

253.110

77.024

228,61 101.237 20.839

385,81

Brezilya

249.877

293.495

-14,86

69.963

-

-

İngiltere

68.911

39.591

74,06

-

20.307

-
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