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ABD-Çin Ticaret Savaşının Türkiye’ye Etkisi

Abd ‘nin Çin’e uyguladığı çeşitli ticari yaptığımlar
sonucunda oluşan ticaret hacmi boşluğunu doldurmak
için diğer ülkelerle ticari iş birliğine gitmeyi hedefliyor.
Ticari iş birliği yapılacak muhtemel ülkelerden bir
tanesi de Türkiye. Öncelikle Abd-Türkiye arasında ki
Ticaret hacmine bakıldığında 2016 yılından itibaren
yukarı yönlü trend görülmektedir.

Türkiye'nin ABD'ye en fazla ihraç ettiği ürünler içinde ilk beş sıra incelendiğinde 2017 ve 2018 yıllarında motorlu kara taşıtlar 1.1 milyar dolar ihracat ile 1. sırada. 

Bununla birlikte ;

 

2. Makine aksam ve parçaları sektörü ( 928,2 milyon $ )

3. Demir ve Çelik sektörü (562 milyon $)

4. Halıcılık (562 milyon $)

5. Mineral Yakıt ve Yağlar (380 milyon $)

 

2019 yılının ocak-temmuz döneminde ABD'nin Türkiye'den en fazla ithal ettiği ürün grupları incelendiğinde sırasıyla;

 

1. Kazan, makine aksam ve parçaları (621,7 milyon $). 

2. Motorlu kara taşıtlar (577,3 milyon $)

3. Halıcılık sektörü (341,2 milyon $)

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 5 yıl göz önüne
alındığında her yıl artış gösterirken, ABD'den
yapılan ithalat dalgalı bir seyir izledi. 2010 yılında
3,8 milyar dolar olan ihracat tutarı geçen yıl 8,3

milyar dolar seviyesine geldi.
 

 2019 yılının ocak-temmuz periyodunda ABD'den
yapılan ithalat 6,7 milyar dolar, bu ülkeye yapılan

ihracat ise 4,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
 

Türkiye ve ABD ‘nin yeni hedefi toplamda 100 milyar
dolarlık ticaret hacmi oluşturmak.Bu plan
doğrultusunda 50 milyar dolarlık 2 bölüm halinde
ABD’den  Türkiye’ye (50 milyar dolar ihracat ve 50

milyar dolar ithalat ) gerçekleştirilmek isteniyor.

Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünler sıralaması
 

Bu veriler göz önüne alındığında yaklaşık 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmini ,100 milyar dolar seviyesine getirilerek 5 katına çıkartılması
hedeflenen  anlaşmanın sektörel etkileri ,özellikle son yıllarda yerel ölçekte etkilenen motorlu araç sektörü için gelişme beklentisi taşıyor.

Not: 13 Ağustos 2018 tarihinde ABD Türkiye’den yapılan çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı. ABD 2019 yılının
mayıs ayında çelik ithalatına uyguladığı vergiyi tekrar yüzde 25'e indirdi.
 

Son dönemde ki pozitif gelişmelerle birlikte ABD – Türkiye arasındaki ticaret hedefini gerçekleştirebilmek için Serbest Ticaret Anlaşması engeli bulunuyor.
Bunun sebebi ise Türkiye'nin AB ile imzaladığı Gümrük Birliği anlaşmasıdır.
 

Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamına göre Türkiye'nin, AB dışındaki ülkelere uyguladığı gümrük vergisiyle Avrupa Birliği'nin AB dışında ki uyguladığı
gümrük vergisiyle aynı seviyede tutması gerekiyor.
Bu nedenle Türkiye'nin diğer ülkelerden gelen ithalata yönelik olarak AB ile vergi düzeyinde aynı ticaret politikasını uygulamak zorundadır.
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AB üyesi ülkeler ile, söz konusu malların ticaretinde birbirine gümrük vergisi uygulamıyor. Bu anlaşma, sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım
ürünlerini kapsarken, geleneksel tarım ürünleri anlaşma kapsamının dışında kalıyor. Sonuca baktığımızda Türkiye'nin ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması
imzalayabilmesi için önce AB'nin ABD İle STA imzalaması veya Türkiye’nin Avrupa Birliğini bu konuda başka seçenekler ile ikna etmesi gerekmektedir.

Anlaşmada Türkiye’nin kazançlı noktası:

Bu belge, rapor veya araştırma dosyası (pdf) Bullekon tarafından hazırlanmıştır. Ne
surette olursa olsun izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.

İzin alarak ve kaynak göstererek paylaşımı serbesttir. Yukarıda ki yazılı metinler
araştırmayı yapan departman görevlisine aittir. Yasal hakları Bullekon elinde tutar.
Güvenirlilik okuyucunun sorumluluğundadır. Araştırmalar tamamen objektif olarak
yapılmaktadır.

Departman :  Ekonomi Araştırma
İletişim : trbullekon@gmail.com
Ziyaret : www.bullekon.com

ARAŞTIRAN VE HAZIRLAYAN

Engin ÖCEK
Ekonomi Araştırma

İMZA :

TARİH :

Burada yer alan bilgiler Bullekon.com tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve

bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bullekon.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan

kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Bullekon.com sorumlu değildir


