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SOĞUK SAVAŞ – II (TİCARET SAVAŞLARI )

ABD ile Çin ticaret savaşının temeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mart’ta ilan ettiği
kararla birlikte çelik ithalatında %25, alüminyum ithalatında %10 gümrük vergisi
uygulamaya başlamasıyla atıldı. Washington’ın 6 Temmuz’da Çin'den ithal edilen 34

milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne %25 ek gümrük vergisi uygulama kararıyla
seviye atlayan ticaret savaşının en önemli konu başlıklarından biriyse inovasyon. Zira ABD
inovasyon alanında üstünlüğünü kaybetmeye başlaması sebebiyle ciddi kaygılar taşırken;

Çin kendi gelişim seyrine karşılık ABD’nin ek vergi listelerinin havacılık, telekomünikasyon
ve yapay zeka gibi kulvarlarda uyguladığının altını çiziyor.
 

ABD’ye misilleme yapacağı beklenilmekte. Olası bir ticaret krizinde

dünyada risk iştahı azalacak. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere para girişi

zayıflayacak. Türkiye’ye para girişinde zayıflama görülürse dolarda da bir

miktar değer artışı beklenebilir. ABD’nin toplam ithalatı içerisinde

Türkiye’nin payı % 7 civarında olduğundan Türkiye’nin olası yaşanılacak bir

ticaret savaşından etkilenmemesi mümkün değil. ABD tarafından alınacak kararın

yarattığı belirsizlik kısa vadede doları zayıflatıyor ama uzun vadede oluşacak

bir ticari kriz ortamından dolayı dolar borcu olan Türkiye gibi gelişmekte olan

ülkelerin dolar taleplerini arttırmalarından dolayı dolarda artış olabileceği

beklenebilir.

ABD'nin 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını vermesinin en
önemli nedeni, Meksika, Avrupa Birliği ve Çin karşısında rekor düzeyde

açık vermesidir. Öyle ki, ABD'nin toplam ihracatı 2017'ye göre 148

milyar 900 milyon artsa da, ithalatındaki artış 217 milyar 700 milyon
dolar oldu. Ekonomide büyüme, düşük işsizlik rakamları ve tüketicilerin
yabancı ürünlere olan ilgisi, ithalatı yüzde 7,5 oranında artırarak 3

trilyon 100 milyar dolar olan rekor seviyeye yükseltti. Toplam ihracat ise
2 trilyon 500 milyar dolar düzeyinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump,

ülkesinin dış ticaret açığını kapatmayı ve bütçe açığını azaltmayı
öncelikli politikaları arasında sayıyordu. Trump, ABD'nin diğer ülkelerce
"kazıklandığını" savunuyor ve Amerikan ürünlerine yönelik gümrük
vergilerinin azaltılmasını istiyor. ABD özellikle Çin'i "adil olmayan"

ticari politikalar izlemekle suçluyor. İki ülke zaman zaman birbirlerinden
aldıkları mallara yönelik gümrük vergilerini artırıyor. Çin’e giren
Amerikan şirketleri  Çin ile ortak bir teşebbüse girmek zorunda ve
bu ortak teşebbüse girince de bütün bilgilerini aktarmak zorunda
kalıyorlar. Çin hükümeti ise bu ortak teşebbüsleri kontrol ettiği için bu
teknolojilere hakim oluyor.

ABD  Çin’i küresel bir tehdit olarak gördü ve Çin’in ekonomik büyümesini bir
nebze de olsa durdurmak adına 2018 de Çin’ den gelen çeşitli ürünlere gümrük
vergileri uygulamaya başladı. Temmuz , ağustos ayında 50 milyar dolarlık bir
dosya açıkladı. Başkan Donald Trump 300 milyar dolarlık Çin ithal ürününe yeni
gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Pekin ise buna ABD’den tarım
ürünü almayı durdurarak ve para birimi Yuan’ın değerini son 11 yılın en düşük
seviyesine çekerek yanıt verdi. Avrupa’nın önde gelen sanayi üreticilerinden
Almanya’da üretim Haziran ayında son üç ayda ikinci düşüşünü yaşadı. Bunun
nedeni de Çin’e yapılan ihracatın azalması. Çin ekonomisi yavaşladığı için
Almanya’dan daha az üretim malzemesi ithal ediyor. Japonya’nın ihracatı da
birbirini takip eden yedi ay boyunca azaldı. Japon fabrikaları Çin’e akıllı telefon
ve diğer teknoloji gereçlerinin üretiminde kullandığı elektronik parçalarla yarı
iletkenleri ihraç ediyordu. Trump ve Çin lideri Xi Jingping arasında barış ilan
edilmiş ve ticaret müzakereleri yeniden başlatmıştı. ABD Çinli teknoloji
şirketlerinin devlet sübvansiyonlarıyla haksız şekilde desteklendiğini belirtiyor,
bu şirketleri siber hırsızlık ve fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçluyor.
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Bu yaz müzakereler de olumlu hava sürsede  netice alınamaması sonucunda 1 Eylül
sonrasında ABD, Çin’den gelen tüm ürünlere 300 milyarlık %15 tarife uygulama
kararı aldı. Ek olarak laptop,  cep telefonu  gibi rağbet ettiği ürünleri 15 Aralığa kadar
muaf tutma kararı aldı. Çin , ABD’ nin en büyük tarım ürünleri alıcısı  özellikle soya
fasulyesi ithalatı yapıyordu. Çin karşı önlemler alınca ABD’ deki soya fasulye
üretimcileri fasulyelerini satamaz oldu ve Donald Trump yangını söndürmek için
soya fasulye üreticilerine  16 milyar dolarlık yardım paketi açıklamak zorunda kaldı.
Ticaret savaşları, Çin gibi ticaret fazlası olan ülkelere daha fazla zarar verir. Çünkü
Ticaret fazlası olan ülkeler daha verimli oldukları için değil, zayıf iç talebe sahip
oldukları ve üretim fazlalarını ihraç etmek zorunda oldukları için ticaret fazlası verir.
Eğer bu ihracatı gerçekleştiremezlerse fabrikalar kapanır, işsizlik artar. Çin bu
koşullarda daha dengeli bir ekonomiye sahip olmak için iç talebini güçlendirecek
yollar bulması lazım.

 

Çin, ticaretten elde ettiği gelirin büyük bir kısmını ABD’nin devlet tahvillerine yatırıyor.
Çin, ihracat yapıp ticaret fazlası vermek istiyorsa yabancı sermaye varlıklarını satın
alması lazım. ABD devlet tahvilleri ise yabacıların kolaylıkla satın alabildiği ve yeteri
büyüklükte olan tek piyasa. Pekin, ABD’nin borcunu satın almayı bırakırsa bunun ABD
tahvilleri piyasasında etkisi kısıtlı olur ve Çin’in ihracatı azalmaya başlar, ekonomisine
zarar verir. Son zamanlarda ABD, Huawei gibi Çinli teknoloji şirketlerini tehdit olarak
görüp yaptırımlar uyguluyor. ABD 2020 yılında Çin mallarına %25 gümrük tarifeleri
uygulaması hali hazırda son aylarda yavaşlama işareti veren ABD’ nin büyümesini
vurabilir ve resesyonada girebilir. Önümüzde 2020 ABD seçimleri var. Trump’ın böyle
bir resesyonu göze alacağını sanmıyorum , Çin meselesinde ABD’nin bir şekilde orta
yolu bulacaklarını düşünüyorum. ABD seçime kadar  Çin meselesine bir çözüm bulmak
zorunda ki resesyon beklentisi derinleşmesin. Eğer Trump, Çin meselesini çözerse
ABD’nin durgunluk, resesyon sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını düşünmüyorum. ABD
ekonomisi zaten tüketim temelli büyüyen  bir ülke yani tüketicinin güveni ve fiyatlar
dengede kalırsa ABD ekonomisi büyür.

Deutsche Bank:  ABD'nin Çin'e ek sınırlamaları güvenli limanları destekler. Trump
ve yetkililer, Amerikalı yatırımcıların portföylerinin Çin'e akışını sınırlamanın yollarını
tartışıyor. Konuya yakın kaynaklara göre bu hamle büyük endekslerde milyarlarca
dolara karşılık gelecek bir hamle olarak adlandırılıyor. Trump yönetiminin Çinli
şirketlerin bazı eylemlerinden dolayı güvenlik endişesi duyduğunu belirtti. Haber
sonrası ABD'de S&P 500 endeksi düşüşe geçerken ABD'de işlem gören Çinli şirketler
Alibaba, Baldu hisseleri sert düştü. Çin Yuanı da dolar karşısında 7.15’e geriledi.
Deutsche Bank Kıdemli Stratejisti Alan Ruskin haber sonrası iki ülke arasındaki
ilişkilerin gergin kalmaya devam edeceğini belirterek bu haberlerin altın, İsviçre frankı
ve yen gibi riskten kaçışta tercih edilen varlıkları destekleyeceğini söyledi. Uzman "Çin
alternatif likit piyasa arayışına girerse euro da bundan faydalanabilir" dedi. Goldman
Sachs: Gelişen Piyasa Stratejisti Zach Pandl, bu haberle iki ülke arasındaki ticaret
geriliminde yeni bir sayfa açılacağını ifade ederek "Görünen o ki bu durum Çin para
birimi yuan ve Çin'in komşu ülke para birimlerine baskı yapacak, özellikle de yen gibi
güvenli limanları da destekleyecek. ”  şeklinde konuştu. ABD ve Çin arasındaki ticaret
savaşının etkileri şimdiden küresel düzeyde hissedilmeye başlandı.

Avrupa’nın önde gelen sanayi üreticilerinden Almanya’da üretim Haziran ayında son üç ayda ikinci düşüşünü yaşadı. Bunun nedeni de Çin’e yapılan

ihracatın azalması. Çin ekonomisi yavaşladığı için Almanya’dan daha az üretim malzemesi ithal ediyor. Japonya’nın ihracatı da birbirini takip eden yedi

ay boyunca azaldı. Japon fabrikaları Çin’e akıllı telefon ve diğer teknoloji gereçlerinin üretiminde kullandığı elektronik parçalarla yarı iletkenleri ihraç

ediyordu.  JP Morgan’ın küresel üretim endeksi Temmuz ayında üçüncü kez düşerek 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Moody’s yatırımcı

Hizmetleri küresel otomobil satışlarının bu yıl yüzde 3,8 düşeceğini öngörüyor.
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Piyasalara Etkisi
ABD Başkanı Donard Trump: Çin ile ticaret savaşına girmemiş olsaydık
borsamız 10.000 puan yukarıda olurdu. Ama Çin ile ticaret savaşına girmek
zorundaydık diye açıklamada bulundu. Her iki endekste bu yıl % 12 ve % 16

düzeyinde artış kaydedildi. Dow Jones Endüstri Ortalaması ise 2018'de % 6'ya
yakın düştü, bu yıl da % 11 artış gösterdi. Çin Yuan' ı geçen yıl ABD Dolar’ı
karşısında % 5 düştü, 2019'da ise genel olarak istikrar kazandı. Ticaret savaşı
denklemine eklenen yeni değişken ise para kuru oldu. Başkan Trump ABD
Dolar’ının Yuan, Euro ve diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesini
istiyor, bu nedenle de merkez bankası FED’e faiz oranlarını düşürmesi için
baskı uyguluyor. Ancak Dolar ve Yuan’ın dahil olduğu bir kur savaşının
etkisinin ABD ve Çin ile sınırlı kalmayacağı düşünülüyor. Çin ve ABD’li
ihracatçıların kur avantajına sahip olduğunun düşünülmesi halinde diğer
ülkeler de kurlarını aşağı çekmeye mecbur hissedebilir. 
 

OECD raporuna göre, serbest ticarete yönelik korumacı müdahalelerin
Türkiye'yi büyüme açısından en fazla etkilenme riski olan ülkeler arasına
sokuyor. Yine rapora göre, Türkiye milli gelirini 2018 ve 2030 arasında yüzde
3,6 oranında, 2030 ila 2060 arasında ise yüzde 2,5 oranında artıracak.

Raporda, Türkiye'de iş gücü piyasalarında yapılacak reformların, yaşam
standartlarında da gelişme sağlayacağını açıkladı.

1 Eylül’de devreye giren karşılıklı ek gümrük vergileri ticaret savaşını dahada
kızıştırdı. Bundan önceki seneler kullanılan tarifelerin bir özelliği vardı. ABD , Çin’in
2025 endüstriyel genişleme projesini yavaşlatmak için koyduğu tarifelerdi ve
bunlardan ABD halkı çok etkilenmiyordu. Ancak 1 Eylül’de uygulanan tarifeler
Çin’den gelen 300 milyar dolar tutarındaki tüm ürünleri kapsıyor ve %15 oranın ek
gümrük vergisi uygulanması sonucunda ABD halkının yavaş yavaş negatif
etkileneceğini düşünüyorum. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Akat,
Türkiye'nin ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı"ndan kazançlı çıkabileceğini
belirterek, tüm krizlerin içinde fırsatlar barındığını söyledi. Gelişmelerin doğru
okunması ve hazırlıkların iyi yapılması halinde, ciddi faydalar üretilebileceğini
vurgulayan Akat, Türkiye'nin ciddi kazançlar üretebileceği yüksek katma değerli
projeler için harekete geçtik." diye konuştu. "Biliyoruz ki bu krizin büyük aktörleri
ve savaşın büyük taraflarının ithalat ve ihracat rakamlarıyla karşılaştırıldığında, en
az etkilenecek olan ülkelerden biri Türkiye olacaktır. Mesela Amerika'ya
ihracatımızla ithalatımız arasındaki büyük fark nedeniyle daha az negatif etkileniriz
ama ithalata dayalı imalat açısından sıkıntı yaşarız. Bunu aşmak için de bizim
Amerika'da üretip, Amerika'da satmak için Amerika'da Türk organize sanayileri
oluşturma projemiz çok önemli hale geldi. Madem Türkiye'de üretip ABD'ye satmak
zorlaşıyor, o halde orada üretip dev ABD pazarına orada satarız.

Sonuç olarak ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında herkes
kaybedecek, bu savaşın kazananı olmayacak. Dikkat etmemiz
gereken konu kimin daha çok zarar görüp görmediği. En çok zarar
göreceklerin başında dış ticaret hacmi milli hasılalarına göre en
yüksek olanlar olacak. Mesela Türkiye’nin dış ticaret hacminin
kendi ekonomisine büyüklüğüne oranı %45, gelişen piyasalarda
ise (Çin, Hindistan, Macaristan vb.) bu oran  %55 civarında. İkinci
olarak etkilenecek ülkeler ise ham madde ( çelik, alüminyum,

petrol vb.) ihracı yapanlar olacak, çünkü dünyanın ticaret hacmi
düşecek. Türkiye az kaybeden ülkelerden olacak bunun nedeni
dış ticaret hacminin milli hasılasına göre düşük olması.
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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
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