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ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin küresel ticaretin
büyüme hızını geçtiğimiz sene 2009’dan beri görülen en düşük seviyeye
çekmesinin ardından (küresel ticaret hacmi 2019 yılında %1,2 arttı) 2020
yılında da Covid-19 salgınının ticaret önünde en önemli bariyeri
oluşturmasını bekliyoruz. Hesaplamalarımıza göre Covid-19 salgınına karşı
alınan önlemler halihazırda mal ticaretinde %0,7’lik gümrük vergisi artışına
eşit bir etki yarattı. Böylece, 2020 yılı ilk çeyreği sonunda farazi küresel
gümrük vergisi ortalaması %6,5’e çıktı. Diğer bir deyişle, küresel ticaret,
ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimden 2019 yılının tamamında gördüğü
zararı bu sene sadece 1 çeyrekte gördü.
Tahminlerimize göre mal ve hizmet ticaretinde yaşanacak kayıp çeyreklik
bazda 320 milyar dolara ulaşabilir (bknz. Tablo 1). Bu da, 2020 yılında
Covid-19’a bağlı yaşanacak ticari kaybın, her bir çeyrekte, ABD ve Çin
arasında geçtiğimiz sene yaşanan ticari gerilimin küresel gümrük vergisi
oranları üzerinde yarattığı yıllık etkiye benzer olacağı anlamına geliyor.
Mal ticareti tarafına baktığımızda baz senaryomuzda Çin ve İtalya’da
alınan tecrit önlemlerine ek olarak diğer ülkelerden de daha sınırlı
önlemlerin geleceğini varsayıyoruz. İşletme faaliyetlerinin normale dönmesi
Mart ve Nisan aylarında ancak kısmen olacaktır ve tamamen normale
dönmesi Mayıs sonunu bulacaktır. Çin ve Avrupa’dan gelecek talepte
belirginbir yavaşlama olacağından ihracat kayıpları Nisan sonunda 161
milyar dolara ulaşacaktır. Hizmet cephesine baktığımızda da; Çin, İtalya
ve genel olarak Avrupa içinde turizmde ciddi bir yavaşlama bekliyoruz. Bu
durum ulaştırma hizmetlerinde de aynı etkiyi yaratacaktır. Bu sektörlerde
işletmelerin faaliyetlerinin eski normal seviyelerine dönmesi çok yavaş
gerçekleşecektir. Bu yüzden, turizm tarafında küresel çapta toplam 125
milyar dolarlık bir ihracat kaybı yaşanmasını bekliyoruz. Ulaştırma
hizmetlerinde ise 33 milyar dolarlık.
Ticaret şokunun etkilerini şimdiden öncü göstergelerde görebiliyoruz.
Göstergelere göre, 2020 yılının ilk ve ikinci çeyreklerinde ticaret hacminde
çeyreklik bazda yıllıklandırılmış olarak düşüşler var (1. çeyrek -%2,5, 2.
çeyrek -%1). 2019 yılının son çeyreğinde ticaret hacminde %1,6’lık hafif bir
artış vardı. Ancak, bu yılın ilk çeyreğinde bu hacimde %2,5’lik bir düşüş
olmasını ve ikinci çeyrekte de düşüşün kesinlikle devam etmesini bekliyoruz.
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(çeyreklik bazda yıllıklandırılmış olarak). Kendi oluşturduğumuz
“Ticaret İvme Endeksi”miz 2020 yılı Ocak ayında ticaret hacminin
düşmeye başladığını ve Çin’den gelen kötü haberler ve özellikle
Avrupa ve Asya başta olmak üzere diğer yerlerde de ihracata
yönelik yeni siparişlerin kötüleşmesiyle Şubat ayında tepetaklak
olduğunu gösteriyor (bknz. Grafik 1). Nakliye verileri de aynı şeye
işaret ediyor. Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber
of Shipping) tahminine göre Covid-19 salgını nedeniyle küresel
ticarette kullanılan konteynır sayısında 350 binden fazla azalma
var. Avrupa Komisyonu’na göre son dört haftada Çin’den yola çıkan
konteynır gemilerinde %49 düşüş yaşandı. Küresel nakliye endüstrisi
için öngörülen %20-25’lik küçülmenin imanlardaki terminal endüstrisi
üzerinde de olumsuz etkileri olacak. V şeklindeki toparlanma
senaryomuz 2020 yılının ikinci yarısında iyileşmenin başlayacağına
işaret ediyor ve buna bağlı olarak da 2020 yılının tamamı için küresel
ticari büyüme tahminimiz +%0,4.
Daha güçlü bir dolar, daha düşük emtia fiyatları ve düşük talep
2020 yılı boyunca nominal ticaretin resesyonda kalmasına neden
olacak. S&P GSCI emtia fiyat endeksinde Covid-19 salgınının
başlangıcından beri yaşanan %10’luk düşüş 2019 yılındaki
deflasyonist baskıların devamına işaret ediyor. Yüksek belirsizlik
nedeniyle doların değer kazanmasıyla birlikte bu durum fiyatları aşağı
doğru itecektir. Hacim olarak bakıldığında da yılın ilk yarısında bir
daralma olacaktır. Bu da, 2019 yılında küresel ticaret hacminin
%1,5 azalmasından sonra bu yıl da, yılın tamamı için bir daralmaya
işaret ediyor.
Tablo 1 – Covid-19 salgınına bağlı 2020 yılı ihracat kayıpları

Çin
İtalya
Avrupa’nın
kalanı
Toplam Kayıp

Mallar

Seyahat

Ulaştırma
Hizmetleri

Toplam

108

72

10

190

9

6

6

21

44

47

17

108

161

125

32

320

Kaynaklar: Uluslararası Ticaret Merkezi, Euler Hermes, Allianz Araştırma
Yuvarlama nedeniyle rakamlar tam olarak toplamı yansıtmayabilir.

Grafik 1 – Mal ticareti büyümesi (%, yıllık bazda) ve Euler Hermes
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Kaynaklar: IHS Markit, CPB, Euler Hermes, Allianz Araştırma
2

Bu değerlendirmeler, her zaman olduğu gibi, aşağıda verilen feragatnameye tabidir.
İLERİYE YÖNELİK İFADELER
Burada yer alan ifadeler, yönetimin mevcut görüş ve varsayımlarına dayanan ve bilinen ve bilinmeyen risk ve
belirsizlikleri içeren umutları, gelecek beklentilerini ve ileriye dönük beyanları içerebilir. Gerçek sonuçlar, performans
veya olaylar, bu tür ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu tür
sapmalar, sadece bu durumlarla da sınırlı olmak zorunda olmamakla birlikte şunlardan kaynaklanabilir: (i) özellikle
Allianz Grubunun ana iş ve çekirdek piyasalarındaki genel ekonomik koşullardaki ve rekabetçi durumdaki
değişikliklerden, (ii) finansal piyasaların performansından (özellikle piyasa oynaklığı, likidite ve kredi olayları) (iii) doğal
afetler dahil olmak üzere sigortalı zarar olaylarının sıklığı ve ciddiyeti ile zarar giderlerinin geliştirilmesi, (iv) ölüm ve
hastalık oranları ve eğilimleri, (v) kalıcılık düzeyleri, (vi) özellikle bankacılık işinde, kredi temerrütlerinin kapsamı, (vii)
faiz oranları, (viii) EUR / USD döviz kuru da dahil olmak üzere döviz kurları, (ix) vergi düzenlemeleri de dahil olmak
üzere yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, (x) ilgili olanlar dahil iktisapların etkisi entegrasyon konuları ve yeniden
düzenleme önlemleri ve (xi) her durumda yerel, bölgesel, ulusal ve / veya küresel bazda genel rekabet faktörleri.
Bu faktörlerin birçoğunun terörist faaliyetler ve bunların sonuçları nedeniyle ortaya çıkma olasılığı daha fazla veya
daha belirgin olabilir.
GÜNCELLEME SORUMLULUĞU YOKTUR
Şirket, işbu yazıda geçen ileriye dönük herhangi bir bilginin güncellenmesine yönelik bir zorunluluk kabul etmez.
Yasalarca açıklanması gereken her türlü bilgiyi saklayın.
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