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Küresel Ticaret 2021'de 28,5 Trilyon Dolarlık Rekor Seviyeye Ulaştı 

UNCTAD'ın 17 Şubat'ta yayınlanan Küresel Ticaret Güncellemesi, 2021'de 

dünya mal ticaretinin güçlü kaldığını ve hizmet ticaretinin nihayet COVID-19 

öncesi seviyelerine döndüğünü gösteriyor. Rapor, genel olarak küresel ticaretin 

değerinin 2021'de 28,5 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor.                     

Bu, 2020'e göre %25 ve 2019'a göre ise %13 daha yüksek bir artış.                                

Küresel ticaret büyümesinin çoğu 2021'in ilk yarısında sağlanırken, yılın ikinci 

yarısında da ilerleme devam etti. 

Nispeten yavaş bir üçüncü 

çeyreğin ardından, ticaret 

büyümesi, mal ticaretinin 

neredeyse 200 milyar dolar 

artarak 5,8 trilyon dolarlık yeni 

bir rekora ulaştığı dördüncü 

çeyrekte yeniden hızlandı.                     

Bu arada, hizmet ticareti, 

pandemi öncesi seviyelerin 

hemen üzerinde, 50 milyar dolar 

artarak 1,6 trilyon dolara ulaştı. 

Neredeyse tüm ekonomik 

sektörlerde ticaret, 2021'in                    

4. çeyreğinde yıldan yıla güçlü 

bir değer artışı kaydetti. Enerji sektöründeki artış, yüksek yakıt fiyatlarından 

kaynaklandı.  
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IFW Küresel Ticaret Raporu Yayınlandı 

Merkezi Almanya’da bulunan Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IFW) yayınladığı 

raporda; konteyner taşımacılığındaki tıkanmalara rağmen, küresel ticaretin 

2022 Ocak ayında bir önceki aya kıyasla arttığını ve (fiyat ve mevsimsellikten 

arındırılmış olarak) pandemi öncesi seviyesini aştığını belirtti. 

IFW tarafından hesaplanan Kiel Ticaret Göstergesi ile yayınlanan raporda, 

küresel ticaretin 2022 Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 yükseldiği ve                 

bu yükselişte başta ABD olmak üzere batı ülkelerin önemli rol oynadığı ifade 

edildi. Ayrıca raporda, küresel ticaretin şu an itibarıyla pandemi öncesi 

dönemin en yüksek seviyesi olan Ağustos 2018’in %7 üzerinde (fiyat ve 

mevsimsellikten arındırılmış olarak) olduğu belirtildi. 

 

ABD’de Kuraklık Buğday Hasadını Azalttı 

Amerikalı çiftçiler, Kuzeybatı 

Pasifik'teki aşırı sıcak ve kurak 

koşullar nedeniyle bu sezon %37 

daha az yumuşak beyaz kış 

buğdayı hasat etti ve fiyatlar bir yıl 

öncesine göre %50'den fazla arttı. 

Daralan mahsul, gıda ve diğer 

tüketim malları için artışlara 

neden olan ve 1982'den bu yana en kötü enflasyona katkıda bulunan tedarik 

zinciri sorunlarının başında geliyor. 
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ABD Tarım Bakanlığı, İklim Dostu Tarım Uygulamalarını Desteklemek İçin 1 

Milyar Dolar Harcayacak 

ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack 

Reuters’e verdiği demeçte 

tüketiciler ABD'de ve ihracat 

pazarında daha sürdürülebilir bir 

şekilde üretilmiş gıda talep 

ettiğinden, burada ortaya çıkan bir 

fırsat olduğunu düşünüyoruz, dedi. 

Program, tarımsal ürün fiyatlarını 

dengelemeye ve çiftlik gelirini desteklemeye yardımcı olmak için ABD 

Hazinesinden yılda 30 milyar dolara kadar sağlayan USDA'nın Commodity 

Credit Corporation'dan fon sağlayacak. 

AB Standardizasyon Stratejisi 

Avrupa Komisyonu, AB’nin 

hem tek pazarda hem de 

küresel olarak standartlara 

yaklaşımını ortaya koyan 

yeni bir Standardizasyon 

Stratejisini sundu. 

Komisyon tarafından söz 

konusu stratejiyle birlikte 

standartlara ilişkin 

1015/2012 sayılı AB 

Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir teklif, Yönetmeliğin 

uygulanmasına ilişkin bir rapor ve Avrupa standardizasyonu için 2022 yıllı Birlik 

çalışma programı sunuldu. 

Komisyon tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, bu yeni 

strateji ile AB'nin küresel rekabet gücünün güçlendirilmesinin; dayanıklı, yeşil 

ve dijital bir ekonominin sağlanmasının ve teknoloji uygulamalarında 

demokratik değerlerin güvence altına alınmasının hedeflendiği bildirilmekte.  
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Dubai Gümrükleri 390 Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmazlığını Çözdü 

Fikri Mülkiyet Departmanı 

tarafından temsil edilen Dubai 

Gümrükleri, 2021'de 14.788 

milyon sahte ürün dahil olmak 

üzere 390 fikri mülkiyet hakları 

anlaşmazlığını çözdü. Departman 

ayrıca geçen yıl 221 marka için 

2.112 milyon sahte ürünü geri 

dönüştürdü ve 437 yeni ticari 

marka ve 189 ticaret acentesinin kaydını yaptı. 

Fikri mülkiyet haklarının önemi konusunda farkındalık yaratmak için fikri 

mülkiyet hakları Departmanı, marka sahipleri ile iş birliği içinde sekiz toplum 

bilinçlendirme etkinliği ve okullar ve üniversiteler için 11 etkinlik ve sahtecilikle 

mücadele konusunda 10 çalıştay düzenledi. 

Fransa Ülke Tarihinin En Yüksek Ticaret Açığını Verdi 

Fransa Gümrükler Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan açıklamada, 

Fransa’nın 2021’de 84,7 milyar Euro 

ticaret açığı verdiği ifade etti. 

Açıklamada, bu rekor artışın yüzde 

18,8 artan ithalatın yüzde 17 artan 

ihracattan daha fazla olmasından 

kaynaklandığı belirtildi. Gümrük yetkilileri, enerjiye bağlı fiyat artışlarının 

ticaret dengesinin bozulmasında büyük rol oynadığını ekledi.  

Dış Ticaret Bakanı Franck Riester düzenlediği basın toplantısında, 84,7 milyar 

Euro olan toplam açığının 17,9 milyar Euro’sunun enerji fiyatlarındaki artıştan 

kaynaklandığını açıkladı. Covid-19 pandemisinden etkilenen Fransız 

endüstrisinin birçok kilit sektörünün henüz kriz öncesi seviyelerine 

dönmediğini bildiren Riester, “Örneğin havacılık sektörü 2019’a oranla 

ihracatta yüzde 57 seviyesine ulaşabildi.” dedi.  
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Çin 2025 Yılına Kadar 1000 Ulusal Ekolojik Çiftlik Açacak 

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı 

yönergede, Çin’in gelecek yıllarda tarım 

sektöründeki modernizasyon ve yeşil kalkınmayı 

ilerletmek için daha fazla ekolojik çiftlik inşa 

edeceği kaydedildi. 

Yönergede, Çin’in 2025 yılına kadar 1.000 ulusal 

ekolojik çiftlik ile ülke genelinde 10.000 yerel 

ekolojik çiftlik açmayı hedeflediği ifade edildi.                   

Bu çiftlikler, kaynakları bütünlüklü hale getirmenin, çevre dostu olmanın ve 

gıda güvenliğini garanti altına almanın yollarını ararken maksimum 

sürdürülebilirliği hedefleyen tarımsal üretim ve faaliyet oluşumları olacak.  

Çin'den ABD'ye Gümrük Tarifelerini ve Ticari Yaptırımları Kaldırma Çağrısı 

Çin, ABD yönetimine, dış ticaret 

anlaşmazlıklarını çözmek üzere 

imzalanan Faz 1 anlaşmasının 

uygulama evresinde, ilave gümrük 

tarifesi artışlarını ve ticari 

yaptırımları kaldırma çağrısında 

bulundu. Ticaret Bakanlığı Sözcüsü 

Gao Fıng, yaptığı açıklamada, Çin 

tarafının anlaşmanın hayata 

geçirilmesi için gereken çabayı gösterdiğini vurguladı. 

İki tarafın ticaret alanında iş birliğini geliştirebilmesine yardımcı atmosfer ve 

koşulların yaratılması gerektiğini vurgulayan Sözcü Gao, ilave tarife artışı ve 

yaptırım uygulanmaması istedi. 

Gao, Çin'in ekonomik başarısının devletin müdahalesine dayandığı savının 

doğru olmadığını, Çin'in Dünya Ticaret Örgütüne katılmasından bu yana, 

Teşvikler ve Dengeleyici Tedbirler Anlaşması ile yasaklanan hükümet 

teşviklerini tamamen kaldırdığını, mevcut teşviklerin DTÖ kurallarıyla uyumlu 

olduğunu kaydetti. 
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 COSCO Shipping Karlarının Yükselmesini Bekliyor 

Dünyanın en büyük konteyner 

taşıyıcılarından biri olan COSCO 

Shipping, pandemi nedeniyle 

konteyner tedarikinin kısıtlanması 

sayesinde 2021’de karlarının 

yükselmesini bekliyor. Şirket 

Shanghai Menkul Kıymetler 

Borsası’na yaptığı bir bildirime 

göre, bu dönemde hissedarlara 

dağıtılabilir net karın bir önceki seneye göre yüzde 799,3 artarak 89,28 milyar 

yuan yaklaşık 14 milyar dolar civarına ulaşması bekleniyor.  

2022'ye bakıldığında şirket, hem zorlukların hem de fırsatların önümüzde 

olduğunu ancak talep ve arz göz önüne alındığında piyasa temellerinde radikal 

bir değişiklik olmayacağını belirtiyor. 

ABD 2021 Yılında Dış Ticaret Açığı Rekor Kırdı 

ABD Ticaret Bakanlığı’nın 

verilerine göre dış ticaret 

açığı yüzde 26,9 artarak 

859,1 milyar dolara 

yükseldi. Ticaret açığı 

böylece ikinci yılda da 

yükseldi. 2020’de dış açık 

676,7 milyar dolar olarak 

gerçekleşmişti. 

ABD’li tüketicilerin harcamalarının pandemi döneminde hizmetten ziyade mal 

alımına yönelmesi dış ticaret açığındaki rekorun nedenlerinden biri olarak 

gösteriliyor. 

Ticaret açığı, gayri safi yurtiçi hasılanın 2020'deki %3,2'sinden sonra 2021’de 

%3,7 seviyesine ulaştı. Ekonomi, hükümetin mallara yönelik tüketici 

harcamalarını körükleyen yaklaşık 6 trilyon dolarlık pandemi yardımı 

sağlamasının ardından, 2021'de %5,7 büyüyerek 1984'ten bu yana en güçlüsü 

oldu. 
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2021 Yılında Çin’deki Lojistik Alanında Büyük Artış Görüldü 

Çin lojistik alanındaki alt yapı 

tesislerinin inşasını sürekli bir şekilde 

geliştiriyor. 2021 yılında lojistik 

alanında edilen toplam gelir 

11,9trilyon yuana çıkarak, önceki yıla 

oranla yüzde 15,1 oranında arttı. 

Çin Lojistik ve Alım Federasyonu 

Başkanı He Liming; ülkedeki A dereceli lojistik şirketlerinin sayısının 8 bini 

aştığını söyledi. İstatistiklerde belirlenen en güçlü 50 lojistik şirketi, toplam 

lojistik gelirinin yaklaşık yüzde 13'üne katkı sağladı. Bu da lojistik pazarının 

konsantrasyonunun daha da arttığını gösteriyor diye konuştu. Öte yandan, 

ülkedeki kapsamlı ulaşım ağı da hızla iyileştiriliyor. 

Lojistikle ilgili sabit sermaye yatırımının da 3,5 trilyon yuanı aşması bekleniyor. 

2021 yılında en güçlü 50 lojistik şirketinde dijitalleşen ve entegre olan inovatif 

teknolojilere dayalı altyapı tesislerinin oranı yüzde 100’e çıktı. 

Türkiye'nin Ukrayna'dan Buğday İthalatı Rekor Kırdı 

Rusya'nın buğday sevkiyatlarına 

uygulanan yüksek ihracat vergileri ve 

makroekonomik sıkıntılar ülkeyi 

alternatif aramaya ittiğinden, 

Türkiye'nin Ukrayna'dan buğday 

ithalatı geçen yıl rekor seviyeye 

yükseldi. 

Türkiye istatistik enstitüsü TÜİK’e 

göre, Türkiye'nin Ukrayna yumuşak 

buğdayı alımı, bir önceki yıl 1,05 milyon ton ve 2019'daki 1,06 milyon ton 

seviyesinden 2021'de 1,41 milyon tona ulaştı. Bu, ülkenin genel buğday 

ithalatının bir yıl önceki 8,58 milyon tondan 7,82 milyon tona düşmesine 

rağmen gerçekleşti.  

Türkiye’nin ithal ettiği buğdayın %65’lik kısmı Rusya’dan, %25’lik kısmı ise 

Ukrayna’dan olmak üzere %90’ı bu iki ülkeden temin ediliyor. Önceki yıl ise 

buğdayın %82’si Rusya’dan %12’si ise Ukrayna’dan temin edilmişti. 
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Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali Tahıl Piyasasına Sert Darbe Vurabilir 

Geçen yıl pandemi önlemleri ve 

kuraklık nedeniyle tahıl 

üretiminde düşüş yaşanırken, 

2021-2022 sezonu için %3,2 artış 

bekleniyor. Küresel tahıl 

tüketiminin de bu sezonda %2,6 

artması bekleniyor. Bu arada, 

Arjantin, Avustralya, Kanada, 

Avrupa, Kazakistan, Rusya ve 

ABD gibi başlıca tahıl ihracatçısı ülkelerde tahıl üretiminin %2,1 oranında 

daralması bekleniyor.  

Buğdayın ton başına fiyatı Mayıs 2021'de 200 dolar civarındayken, üretim 

kaybı, Rusya'nın vergilendirmesi ve özellikle stoklama nedeniyle artan talep 

nedeniyle Kasım 2021'de 300 dolar seviyesini aştı.  

2021'de Rusya, buğdayın ton başına 200 dolarlık taban fiyatı ile piyasa 

kıyaslama fiyatı arasındaki fark için %70 oranında vergi uygulamaya başladı. 

Cezayir’de Demir Atıkların İhracatı Nisan Ayı İtibariyle Askıya Alınacak 

Geçen yıl ihracat yasağı kaldırılan 

demir atıklarında, iç piyasada 

oluşan dengesizlik nedeniyle Nisan 

ayı itibariyle ihracat yasağı yeniden 

uygulamaya alınacak. Cumhuriyet 

mukimi Abdelmadjid Tebboune'nin 

başkanlık ettiği bir Bakanlar Kurulu 

toplantısında, demirli hurda 

ihracatının Mart 2022 sonundan itibaren kalıcı olarak durdurulmasına karar 

verildi. 
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Çin'de Başarısız Olan Bazı ABD'li Şirketler 

ABD’li şirketlerin karşısında devlet destekli ekonomik ve kaliteli rakipleri 

bulunuyor. 
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Çin’de Yeni 27 E-ticaret Pilot Bölgesi Kurulacak 

Çin Devlet Konseyi, 

hükümetin dış ticaret ve 

dış yatırımları istikrara 

kavuşturmaya çalıştığı 27 

kent ve bölgede, sınır ötesi 

daha fazla e- ticaret pilot 

bölgesi kurulmasını 

onayladı. 

Devlet Konseyi tarafından 

yayınlanan bir açıklamaya 

göre, İç Moğolistan'daki 

Erdos ve Jiangsu eyaletindeki Yangzhou şehri de dahil olmak üzere yeni pilot 

bölgeler, önceki beş pilot bölgeden öğrenilen deneyimi çoğaltacak ve 

ilerletecek. Kabine, ticaretin yüksek kalitede gelişmesini teşvik etmeye 

çalışırken, piyasa kuruluşları için dostane bir iş ortamını teşvik etmek amacıyla 

ulusal güvenlik, internet güvenliği, veri güvenliği ve biyolojik güvenliği sağlama 

çabalarını da vurguluyor. 

2015'ten bu yana Çin Devlet Konseyi, beş grup halinde 105 sınır ötesi e-ticaret 

pilot bölgesi kurdu. Yeni iş modeli, Çin'in dış ticaret büyümesini yönlendiren 

canlı bir güç haline geldi. 

Intel’den Çip Alanında Önemli Satın Alma 

Dünyanın en büyük çip 

üreticilerinden ABD'li 

Intel, İsrail merkezli Tower 

Semiconductor'ı 5,4 

milyar dolara satın almak 

üzere anlaşmaya vardı. 

Tower Semiconductor'ın 

otomotiv, mobil, tıp ve 

havacılık sektörlerinde 

kullanılan analog çiplerde 

uzmanlığı bulunuyor. 

Intel'in, söz konusu satın almayla Tayvan merkezli TSMC'nin hâkim olduğu 

sözleşmeli çip üretiminde varlığını artırmak istediği belirtiliyor. 
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DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Şubat Raporunu Yayımladı 

Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresinin geçen yıl kasım ayındaki 99,5 

puandan şubatta 98,7 puana gerilediği bildirildi. Söz konusu puanın, 

barometrenin temel değeri olan 100'ün altında olduğuna dikkat çekilen 

raporda, bunun, ticaret hacimlerinde geçen yıl yaşanan güçlü toparlanmanın 

ardından 2022'nin başında ticarette ivme kaybının yaşandığını gösterdiği 

aktarıldı. Devam eden tedarik zinciri kesintilerine ek olarak, barometrenin 

zayıflığı kısmen bazı ülkelerin Omicron COVID-19 dalgasıyla mücadele etmek 

için sağlık kısıtlamalarının getirilmesiyle açıklanıyor. Bu önlemlerin 

gevşetilmesi önümüzdeki aylarda ticareti artırabilir, ancak gelecekteki                         

COVID-19 varyantları ekonomik faaliyet ve ticaret için risk oluşturmaya devam 

ediyor. 

Dünya Konteyner Endeksi 

Dünya konteyner 

endeksi 24 Şubat ile 

sona eren bir haftalık 

dönemde yüzde 1,1 

artış gösterdi. Drewry 

tarafından yapılan 

açıklamaya göre, 

Dünya Konteyner 

Endeksi söz konusu 

dönemde 40’lık 

konteynerin spot 

navlun fiyatlaması 9 

bin 477,46 dolar olarak belirlendi. Endeks geçen hafta 9 bin 378,51 dolar 

seviyesinde bulunuyordu. 
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Bazı Rus Bankaları Swift Sisteminden Çıkarılacak 

AB, ABD ve müttefikleri, bir 

dizi Rus bankasını ana 

uluslararası ödeme sistemi 

Swift'den kesmeyi kabul etti. 

Rusya merkez bankasının 

varlıkları da dondurulacak ve 

Rusya'nın denizaşırı 

rezervlerine erişme kabiliyeti 

sınırlanacak. Ortak bir 

bildiride, niyetin "Rusya'yı uluslararası finansal sistemden daha fazla izole 

etmek" olduğu belirtildi. Rusya, kilit petrol ve gaz ihracatı için büyük ölçüde 

Swift sistemine güveniyor. Ortak yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 

nedeniyle bugüne kadar uygulanan en sert önlemler.  

Swift veya "Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon 

Derneği", hızlı, sınır ötesi ödemeleri mümkün kılan ve uluslararası ticareti 

mümkün kılan güvenli bir mesajlaşma sistemidir. Belçika merkezli, dünya 

genelinde 11.000'den fazla banka ve finans kurumu arasındaki işlemleri 

kolaylaştırıyor. Küresel ekonomiyi desteklemede çok önemli bir rol oynuyor, 

ancak yaptırım kararlarını kendi başına alma yetkisine sahip değil. 

Tayvan Gaz, Mısır, Soya Fasulyesi, Buğday ve Süt Tozu Tarifelerini Kesecek 

Mısır, soya fasulyesi, buğday, tereyağı, 

fırıncılık için kullanılan süt tozu, benzin 

ve motorin üzerindeki tarifeler, tüketici 

fiyatlarında istikrar sağlamak ve gıda ve 

içecek sektörünün üzerindeki yükü 

azaltmak amacıyla önümüzdeki üç ay 

içinde düşürülecek.  

Vergi muafiyeti, hayvan yemi olarak 

mısır ve soya fasulyesi kullanan hayvan 

yetiştiricileri, yemeklik yağ üreticileri ve unlu mamuller ve erişte üreten 

işletmeler üzerindeki baskıyı hafifletecek.  
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