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2021’de Küresel Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Güçlü Toparlanma Yaşandı 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel doğrudan 

yabancı yatırımlarının 2021 yılında güçlü bir toparlanma gösterdiğini bildirdi. 

2021 yılında küresel doğrudan yabancı yatırımlarının 2021 yılında 2020 yılına 

göre yüzde 77 arttığını tahmin eden UNCTAD, yatırımların 929 milyar dolardan 

1,65 triyon dolar seviyesine çıktığını bildirdi. 

Küresel doğrudan yabancı yatırımlarından 2021 yılında en büyük payı gelişmiş 

ekonomiler aldı. Gelişmiş ekonomilere yatırımlar 2020 yılına göre üç kat artarak 

777 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avrupa'ya yatırımlar yüzde 80'den fazla 

artarken, ABD'ye yatırımlar iki kattan fazla arttı.  

Kalkınmakta olan ekonomilere doğrudan yatırımlar ise 2021 yılında yüzde 30 

artarak 870 milyar dolar oldu. Doğu ve Güneydoğu Asya'ya yatırımlar yüzde 20 

artarken, en yüksek artış Afrika'ya yatırımlarda sağlandı. 

ABD'ye yatırımların yüzde 114 artarak 323 milyar dolar olduğu 2021'de, Çin'e 

yatırım yüzde 20 artışla 179 milyar dolar, Brezilya'ya yatırım 2020'ye göre ikiye 

katlanarak 58 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Volkswagen ve Bosch Batarya Üretecek 

Volkswagen ve Bosch firmalarından yapılan ortak açıklamada, batarya üretimi 

alanında iş birliği yaparak ortak girişim yapısıyla 

oluşturacakları bir şirket üzerinden batarya 

fabrikalarına altyapı ve teknoloji sağlanacağı 

duyuruldu. 
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Fas ve Mısır Ticaret Anlaşması İmzalamayı Kabul Ettiler 

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Ryad 

Mezzour, Fas ile Mısır arasında 

serbest ticaret anlaşmasına ilişkin 

müzakerelerin bir anlaşmayla 

sonuçlandığını açıkladı. Bakan, 

haberi bir meclis oturumu sırasında 

İlerleme ve Sosyalizm Partisi 

temsilcilerinin yazılı bir sorusunu 

yanıtlarken duyurdu. 

Fas ile birkaç komşusu arasında serbest ticaret kuran Agadir anlaşmasına göre, 

Tanca'da üretilen Renault otomobilleri artık Mısır pazarına herhangi bir gümrük 

ücreti ödemeden girebilecek. Fas Normalleşme Enstitüsü (IMANOR),                                

Fas fabrikalarının ve Fas'ta üretilen malların çeşitli uluslararası standartlara 

uygunluğunu belgelemek ve sağlamaktan sorumlu olacak. 

Mezzour, Mısır'ın IMANOR standartlarını kullanmayı ve onaylı ürünlerini 

pazarlarına sokmayı kabul ettiğini de sözlerine ekledi. 

Cezayir, Uyguladığı İlave Gümrük Vergilerinin Kapsamını Genişletmeye 

Hazırlanıyor 

Cezayir Ticaret ve İhracatı Teşvik 

Bakanı’nın açıklamalarına göre; 2019 yılı 

başından bu yana 992 GTİP’te 

uygulanmakta olan %30 ila %120 

arasındaki Geçici İlave Gümrük Vergisi 

(DAPS) kapsamının genişletilerek 2608 

GTİP’e çıkarılması planlanmaktadır. 

Genişletilecek Geçici İlave Gümrük Vergisi listesinde Cezayir’in AB ile tercihli 

ticaretine konu olan ürünlerin de yer alacağı bildirilmiş olup, İlave Gümrük 

Vergileri AB ülkelerine de uygulanmaktadır. 

Yeni İlave Gümrük Vergisi listesi Cezayir Resmî Gazetesinde yayımlanması sonrası 

yürürlük kazanacak olup, halihazırda listenin içeriğine ilişkin bir bilgi 

yayımlanmadı. 
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Arjantin'de Dış Ticaret Ödemelerinde Dövize Erişime Getirilen İlave 

Kısıtlamalar 30 Haziran 2022’ye Uzatıldı 

Arjantin Merkez 

Bankası'nca yayımlanan 

yönerge ile getirilen 

değişiklikler kapsamında, 

01/07/2021 tarihi ve 

sonrasında yüklemesi 

gerçekleştirilmiş ithalata 

yönelik olarak yapılacak 

peşinat ve mal bedeli 

ödemelerinde 31/10/2021 

tarihine kadar firmalarca yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD 

dolarından 250.000 ABD dolarına düşürülmüştü ve firma başına yabancı döviz 

cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma 

limitinden düşülmesine karar verilmişti. Daha öncesinde 50.000 ABD doları ve 

üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının 10.000 

ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu sebeple, 

Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş 

olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri görülmektedir.  

Bu kapsamda, söz konusu uygulama 17/12/2021 tarihinde yayımlanan A 7422 

sayılı Tebliğ ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Arjantin'e mal 

sevkiyatında bulunan firmaların ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri 

için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek netleştirmeleri önem arz 

etmektedir. 

Avrupa Birliği 2022 E -Ticaret Avrupa Raporunu Yayımladı 

E-ticaret Avrupa raporu, perakende sektörünün 

geleceğine uygun bir düzenleyici çerçeve için temel 

ilkeleri AB politika yapıcılarının dikkatine sunuyor ve 

sürdürülebilirlik, platform ekonomisi, veri kullanımı ve 

daha birçok ilgili konu hakkındaki görüşleri paylaşıyor. 
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Ürdün Tarafından Gümrük Vergilerinde Yeni Düzenleme Yapılacağı Açıklandı 

Ürdün Başbakanı tarafından yapılan 

açıklamada Bakanlar Kurulunca 

alınan bir Karar uyarınca ithalatta 

uygulanan gümrük vergilerinde 

yeniden bir düzenleme yapılacağı 

ifade edildi. Yeni düzenlemeye göre 

daha önceden 11 kategori altında 

%0-%40 arasında uygulanan gümrük 

vergilerinin 4 kategori altında %0-

%25 arasında tatbik edileceği, ayrıca, Ürdün'de eşdeğer üretimi bulunmayan 

(korunma uygulanan gıda, mühendislik ve inşaat ve mobilya ürünleri hariç) 

ürünler için gümrük vergisinin %5 olarak uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada 

ayrıca, düzenleme ile gümrük işlemlerinin de basitleştirileceği, sadeleştirileceği, 

maliyetlerinin azaltılacağı ve hızlandırılacağı dile getirildi. Söz konusu 

düzenlemelerin ayrıntıları henüz açıklanmamış olmakla beraber, düzenlemenin 

1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği ve Ürdün'ün iş yapma kolaylığı 

göstergelerinde daha iyi performans sergilemesine katkı sağlayacağı 

belirtilmektedir. 

Çin, Panama Kanalı'na Alternatif Yeni Bir Kanal İnşa Etmek İstiyor 

Çin- Nikaragua ortak projesi olan yeni 

kanal, Panama Kanalı’nın karşı karşıya 

olduğu kısıtlamaları ve büyüyen gemi 

kapasitelerini kendisi için avantaja 

dönüştürmeyi düşünüyor. Bu bakımdan 

ticari ve stratejik olarak hayli gelecek vaat 

ettiği söylenebilir. İnşa edilmesi planlanan 

kanalın maliyetinin 50 milyar dolar olarak 

gerçekleşmesi bekleniyor.  

Kanalın derinliğinin 28 metre olması planlanıyor. Bu da Panama Kanalı'nın iki 

katından daha fazla bir derinlik demek oluyor. İşte bu noktada ABD'nin ciddi 

kaygıları var. Panama Kanalı'ndan geçişler üzerinde kontrole sahip olan ABD,                   

bu yeni kanalı kontrol etmekten uzak.  Kanalın derinliği dikkate alındığında, Çin'e 

ait denizaltıların buradan rahat bir şekilde geçebileceği durumu, ABD'nin temel 

güvenlik kaygılarının başında geliyor. 
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Çin’in Denizlerden Petrol Üretimi 2021’de Üretim Artışının Yüzde 80’ini 

Oluşturdu  

2021 yılında Çin’in açık denizde 

petrol üretimi bir önceki yıla göre                   

3 milyon 230 bin ton artarak, 48 

milyon 640 bin tona ulaştı ve bu 

miktar ulusal petrol üretimindeki 

artışın yüzde 80’ini oluşturdu. 

Ülkenin petrol üretiminin 2030 

yılında zirve yapması bekleniyor.  

Öte yandan Çin, ABD'nin yaptırım 

uyguladığı İran ve Venezuela'dan petrol ithalatını 2021 yılında artırdı. Dünyanın 

en büyük petrol ithalatçısı olan Çin, 2021 yılında İran ve Venezuela'dan geçen yıla 

göre yüzde 50 artışla 324 milyon varil petrol ithal etti. Çin, 2018 yılında bu iki 

ülkeden 352 milyon varil petrol ithal etmişti. 

2021'de Küresel Pazar Paylarına Göre En Büyük Elektrikli Otomobil Pili 

Üreticileri 
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ABD’nin Savunma Harcaması Kendisinden Sonra Gelen 11 Ülkeden Daha Fazla 

  

Çin'in Latin Amerika'daki Aktif Projeleri – Samsung En Büyük Çip Üreticisi  
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Çin 200 Bin Yeni KOBİ Yetiştirecek 

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

kısa süre önce yayınladığı 

genelgeye göre, yüksek teknoloji 

şirketlerinin büyümesini sağlayacak 

bir ortamı teşvik etmeye çalışan 

Çin’de, 2025 yılı sonuna kadar 

yüksek teknoloji alanında 200 

binden fazla küçük ve orta ölçekli 

işletme KOBİ yetiştirilecek. 

Özellikle Çin, önemli teknolojilere, araştırma personeline, yüksek değerli fikri 

mülkiyet haklarına ve yüksek araştırma girdisine sahip yenilikçi bilim teknolojisi 

KOBİ'lerinin gelişimini hızlandıracak. 

Çin 2021-2025’te Dijital Ekonomiyi Güçlendirmeyi Planlıyor 

Çin Devlet Konseyi 14. Beş Yıllık Plan 

2021-2025 döneminde dijital 

ekonominin gelişimini kolaylaştıracak 

bir plan yayınladı. Plana göre Çin’de, 

temel dijital ekonomi endüstrilerinin 

GSYİH içindeki katma değer oranının 

2020’deki yüzde 7,8 seviyesinin 

2025’te yüzde 10’a çıkarılması 

hedefleniyor. 

Plana göre 2025 yılına kadar Çin’deki sektörlerde dijital dönüşüm yeni bir düzeye 

ulaşacak, dijital kamu hizmetleri daha kapsayıcı hale gelecek ve dijital ekonomi 

yönetim sistemi dikkat çekecek derecede iyileştirilecek. 

Plan, dijital altyapıyı optimize etmek ve yükseltmek, işletmelerin dijital 

değişimine ivme kazandırmak ve dijital ekonomide uluslararası iş birliğini 

genişletmek gibi görevler dahil olmak üzere sekiz alandaki kilit görevleri 

detaylandırıyor. 

Belgeye göre Çin, 6G araştırma ve geliştirme çalışmalarına verdiği desteği 

güçlendirecek, entegre devreler ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda inovasyonu 

artıracak ve yeni iş modlarının geliştirilmesini kolaylaştıracak.  
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Volkswagen 2023’te Çin’deki Üçüncü Elektrikli Otomobil Fabrikasını Açıyor 

Alman Welt am Sonntag Gazetesi, Alman 

otomotiv devi Volkswagen’in Çin’deki 

elektrikli araç üretiminin, şirketin üçüncü 

elektrikli araç fabrikasının üretime 

başlayacağı 2023 yılı sonunda ciddi bir 

artış kaydedeceğini bildirdi. 

Volkswagen’in gazeteye yaptığı 

açıklamaya göre, şirketin toplam yıllık 

elektrikli araç üretim kapasitesi 2023 

sonunda 900 bin adede yükselecek. 

Volkswagen’in Çin’de yapımı süren 

üçüncü elektrikli araç fabrikası, yüzde 75 çoğunluk hissesine sahip Volkswagen 

ile Anhui Jianghuai Otomobil Grubu’na ait bulunuyor. Fabrika, yılda 300 bin 

elektrikli araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. 

AB, Anti-Demokratik Üyelerinin Milyarlarca Avroluk Fonlarını Kesmeye 

Hazırlanıyor 

Avrupa Birliği, bloğun 

demokratik standartlarını 

desteklemeyen ülkeleri acil 

pandemi yardımının yanı sıra 

AB'nin trilyon avroluk 

bütçesinden yapılan ödemeleri 

keserek cezalandırmak için 

birkaç hafta içinde harekete 

geçebilir. 

AB ile birden fazla hukuk 

devleti kuralı ihlali nedeni ile 

karşı karşıya gelen Polonya, 

bloğun yedi yıllık bütçesinden 130 milyar avrodan fazlasını kaybedebilir. 

Macaristan ise 40 milyar avrodan fazla kaybedebilir. 

AB, Varşova ve Budapeşte'deki hükümetleri yasa dışı yargı reformları, yolsuzluk 

ve bloğun kuruluş anlaşmasının temel dayanaklarından biri olan AB hukukunun 

önceliğine uymayı reddetmekle suçluyor.  
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DP World, Gümrük Prosedürlerini Kolaylaştırmak İçin Yeni Dijital Platform 

Başlattı 

Dünyanın önde gelen lojistik şirketi ve akıllı tedarik 

zinciri çözümleri sağlayıcısı DP World, yeni dijital 

uyumluluk ve gelir platformu olan CARGOES 

Gümrüklerin tanıtımını yaptı. Platform, Yapay Zekâ 

güdümlü bir risk motoru ve akıllı değerleme dahil 

olmak üzere yenilikçi teknoloji çözümlerini 

kullanarak gümrük sürecinin akışını kolaylaştıran tamamen kağıtsız ticareti 

sağlıyor. Makine öğrenimine dayalı gelişmiş sınıflandırma sihirbazı, sınıflandırma 

sorunlarını büyük ölçüde azaltıyor. 

CARGOES Gümrükler, sınır yönetimi ve gelir toplama faaliyetlerini optimize eden 

istihbarat destekli, birleşik bir gümrük işletim modeli sağlıyor. Sistem, gümrük 

kurumlarına ticareti kolaylaştırma, küresel tedarik zincirlerini güvence altına 

alma ve uyumluluğu artırma yetkisi veriyor.  

Rusya’nın Türkiye’ye Tarım İhracatı Rekor Kırdı 

Son yıllarda Rusya’dan Türkiye’ye hızla 

artan tarım ürünleri ihracatı, 2021’de 

rekor kırdı. Böylece Türkiye, daha 

önce Rusya’nın 1 numaralı müşterisi 

olan Çin’i de geride bırakarak liderliğe 

yükseldi. Geçen yıl 36 milyar doları 

aşan tarım ihracatı ile Rusya bu 

sektörde de büyük atılım gösterdi. 

Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı Agroexport federal ajansından yapılan açıklamaya 

göre, Türkiye'nin 2021'de Rus tarım ürünleri alımı yüzde 38 artarak 4,3 milyar 

dolara ulaştı. Açıklamada, Federal Gümrük Servisi'nden alınan ön verilere göre 

2021'de Rusya'nın Türkiye'ye tarım ihracatının 13 milyon tona ulaştığı, yıllık 

bazda ihracatın ise, 2020’ye kıyasla yüzde 38 arttığı belirtildi. Bu sayede Türkiye 

Çin'i geride bıraktı. Türkiye yüzde 12'lik pay ile Rusya’dan tarım ürünleri alımında 

ilk sırada yer aldı. Raporda, Türkiye'nin Rus buğdayı alıcıları arasında lider 

ülkelerden biri olduğu hatırlatıldı.  
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Dünya Konteyner Endeksinde Son Durum 

Drewry'nin Bileşik Dünya 

Konteyner Endeksi bu hafta 

%2,9 düşüşle 40ft 

konteyner başına 9.419 

dolara geriledi. Ancak bir yıl 

öncesine göre %79 daha 

yüksek. Şangay – Los 

Angeles ve Şanghay – New 

York'ta navlun oranları her 

biri için %5 düşüşle 40 ft'lik 

kutu başına sırasıyla 10.691 

$ ve 13.218 $'a düştü. Bu 

rakamlar aralık ayından bu 

yana en düşük seviyede. 

 

2016-2020'da En Fazla Yenilenebilir Enerji Yatırımı Yapan 15 ülke (Milyar $) 
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