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+Ticaret savaşları! 
+Covid-19!

Küresel ekonomiyi şekillendiren dört ana trend



Pandemi sonrası küresel ekonomi

Covid-19 pandemisi, ekonomileri hem arz hem de talep tarafında, aniden ve çok sert etkiledi. 

Arz ve talep sorunlarının yanı sıra, nakliye ve lojistik imkanların kısıtlanması da uluslararası 
ticareti etkiliyor. 

Ülkeler için esas olan kamu sağlığının korunmasına yönelik önlemlerden taviz vermeden 
ekonomik faaliyetlerinin devam etmesini sağlamak. 

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre 2020 yılında küresel GSYH yüzde 4,8, küresel ticaret hacminin ise 
yüzde 9,2 küçüldü. 

Ekonomik toparlanma gerçekten başladı mı? 

Yeni dönemin sloganı: Kendi kendine yeterlilik + çeşitlendirme. 

Küreselleşmenin sonu mu, yoksa sadece kısa bir ara mı?



Çin ekonomisinin pandemi performansı

Sanayi üretimi (aylık) Perakende satışlar (aylık) GSYH artışı (çeyrek)

Kaynak: Çin Ulusal İstatistik Ofisi



Küresel tedarik zincirlerinde dönüşüm
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Ticaret savaşları

$34 milyar
$34 milyar

$50 milyar
$50 milyar

$50 milyar
$50 milyar

$200 milyar

$60 milyar

$250 milyar

$110 milyar

$250 milyar

$300 milyar

$250 milyar

$300 milyar

$110 milyar

$110 milyar

$75 milyar

$75 milyar

%25

%25

%25
%25

%25
%25

%10

%5-10

%25

%20-25

%30

%15

%20-25

%5-10

%30

%7,5-15

%20-25

%2,5-5

6 Temmuz 2018

23 Ağustos 
2018

24 Eylül 
2018

10 Mayıs  
2019

Eylül - Ekim 
2019

14 Şubat 2020 
(Faz 1 Anlaşma)

2 Nisan  
2018

22 Ocak - 8 
Mart 2018

Çin’in ABD’den yaptığı 3 milyar dolarlık ithalata  %15-25 oranında ek 
vergi getirmesi. 

ABD’nin Çin’den ithal edilen güneş paneli, çelik ve aluminyuma ek vergi 
getirmesi.

ABD’nin tarife artırımı Çin’nin tarife artırımı Tarife oranı

Teknoloji rekabeti

Yeni dönemden beklentiler



Asya-Pasifik ülkelerinin dahil oldukları bölgesel 
ticaret anlaşmaları

ABD $20,5
Kanada $1,7

Meksika $1,2

Şili $0,3
Peru $0,2

Brunei $0,01
Malezya $0,4
Singapur $0,4
Vietnam $0,2

Avustralya $1,4
Japonya $5,0

Yeni Zelanda $0,2

Endonezya $1,0
Filipinler $0,3

Kamboçya $0,02
Laos $0,02

Myanmar $0,07
Tayland $0,5

Çin $13,5
Güney Kore $1,6

RCEP15

Hindistan $2,7

RCEP16

CPTPP

USMCA

AFTA

AFTA: ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü) Serbest Ticaret Alanı  
CPTPP: Trans-Pasifik Ortaklığı İçin Kapsamlı ve İlerlemeci Anlaşma  
RCEP: Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 
USMCA: ABD-Meksika-Kanada Anlaşması

(GSYH: trilyon $)



Üye ülkeler, mal ticareti ile ilgili gümrük tarifelerini derhal yüzde 65 oranında azaltacaklar, kotaların 
iptal edilecek, kalan tarifeler ise 20 yıl içerinde kademeli olarak yüzde 90 oranında kaldırılacak 
(Nispeten zayıf ekonomilere sahip Myanmar, Kamboçya ve Laos’a ayrıcalık tanınarak gümrük 
tarifelerini sadece yüzde 30 oranında azaltmaları kararlaştırıldı). 

Menşe kurallarının uyumlulaştırılması sayesinde üretimin farklı aşamalarındaki ara malların diğer 
paydaş ülkelerden tedarik edilmesi kolaylaşacak ve bu durum doğrudan yabancı yatırımlar ve küresel 
değer zincirleri üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacak. 

Gümrük süreçleri kolaylaştırılacak ve uyumlulaştırılacak.

RCEP ne getiriyor?

Hizmet ticaretinin kolaylaştırılması için önlemler 
alınacak. 

Sınır ötesi doğrudan yatırımlarda ulusal muamele ve 
en fazla gözetilen ülke ilkeleri temel alınacak. 

Çevre, fikri mülkiyet hakları, tarım ürünleri ticareti, 
teknoloji transferi, kamu iktisadi teşebbüsleri, işgücü 
konuları anlaşmanın kapsamında yer almadı.



Kuşak ve Yol Girişimi

Kaynak: EGİAD Çin Raporu



Türkiye’nin Asya-Pasifik ile ekonomik ilişkileri

Türkiye’nin RCEP ülkeleri ile ticareti
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Kaynak: TÜİK



Türkiye’nin Asya-Pasifik ile ekonomik ilişkileri
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Kaynak: TCMB



Pandemi Gölgesinde Küresel 
Ekonomi ve Çin

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları 
28 Nisan 2021 

Dr. Altay Atlı


