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Yeni Soğuk Savaş: ABD ve Çin Ticaret Savaşları
Bir tarafta yıllardır dünyayı elinde çeviren Amerika Birleşik Devletleri, diğer
tarafta sessizce yükselmeye devam eden Doğu’nun lideri Çin. Dünyanın en büyük
ekonomisine sahip iki devlet savaşa girerse ne olur? Peki, bu savaş silahlarla değil
de parayla yapılırsa? 

 Çin, uyguladıkları politikalarla ekonomisini her yıl daha fazla büyütmeye devam
etmektedir. Hatta 2010 yılındaki mali krize rağmen, ekonomisini çift hanelerde
büyütmeyi başarabilmiştir. 2010 yılında, Japonya’yı geride bırakarak Amerika
Birleşik Devletleri’nden sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna
yerleşmiştir. Fakat bu dönemden sonra eskiye kıyasla daha düşük büyüme
rakamları yakalayabilmiştir.

2018 yılına gelindiğinde Çin, %6.6 gibi bir yıllık büyüme rakamı yakalamıştır. Gayri safi yurtiçi hasılası 12.796,75 dolar ve kişi başına düşen milli geliri ise 9147

dolardır. 2018 yılını genel olarak %2.3 enflasyon ve %4 işsizlik oranı ile kapatmıştır. Çin’in büyümesindeki bu ani düşüşün sebebi Amerika Birleşik Devletleri ile
arasında hala devam etmekte olan ticaret savaşıdır. Her alanda hakimiyetini korumak isteyen Amerika, rakibinin potansiyelinin farkına varmış ve onu en kritik
noktasından vurmaya çalışmıştır: Ticaret. 
Çin'in toplam ihracatı 2018'de 2.5 trilyon dolara, toplam ithalatı 2.1 trilyon dolara ulaştı. Ek olarak, Çin, 2018'de ABD'ye 478.4 milyar dolarlık ihracat yaparken, 155.1

milyar dolar değerinde mal ve hizmet ithal etti. Verilere bakarak ticaretin, Çin ekonomisi üzerindeki önemini görüyoruz.

Donald Trump’ın seçim vaadi olan ticaret savaşları, tüm dünya için büyük ve beklenmedik bir
hareketti. Vaadini  gerçekleştirmek için ilk adımı, Ocak 2017’de, Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan
çekilerek yaptı.
Amerikan Başkanı Donald Trump’ın başında bulunduğu Trump yönetimi, 23 Mart'ta ithal çeliğe
%25 ve ithal alüminyuma %10 ek gümrük vergisi getirdi.
Çin, gümrük vergilerine cevaben nisan başında 128 ABD menşeili ürüne %15-% 25 arasında
tarife getirdi.
Amerika, Çin’in Amerikalı şirketlerin teknolojilerine ve fikri mülkiyetlerine yönelik usulsüzlük
yaptığı gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin ürünlerine, temmuz ve ağustosta %25

ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu uygulamaya karşılık olarak ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar
tutarındaki 659 ürüne %25 gümrük vergisi uygulamaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 30 Kasım-1 Aralık 2018

tarihindeki Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında
yaptıkları görüşmede, devam eden ticaret savaşının büyümesini önleyecek 90 günlük ateşkes
yaptılar.

İki ülke de teknoloji alanında dünya pazarında çok büyük bir yer kaplamaktadır. Bu sebeple, ticaret savaşlarının en çok etki ettiği sektör teknoloji sektörü
olmaktadır. Bu sektörden savaşa katılan markalar Huawei ve Google oldu. 

     

2018’in sonlarında Huawei’in sahibinin kızı ve mali işler direktörü Meng Wanzhou Kanada’da tutuklandı. Kanada, bu tutuklanmanın sebebini İran ile ilişkilerine
yönelik yaptırımları kırmak olarak açıkladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Dışişleri
Bakanlığına çağırarak, Washington yönetiminin Huawei konusundaki yakalama kararının geri çekilmesini istedi.
    

 Mayıs 2019’da Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Huawei'yle Amerikan şirketlerinin iş yapmasını engellemesinin ardından Google, Huawei telefonlara Android
desteğini kestiğini açıkladı. Yasak kapsamında Huawei cihazlarının Google hizmetlerine erişemeyeceği açıklandı.
     

Huawei, dünyanın en fazla akıllı telefon satan ikinci teknoloji şirketi konumunda bulunuyor ve aktif olarak kullanılan 500 milyonun üzerinde Huawei akıllı
telefon bulunuyor. Google, Play Store üzerinden 2018 yılında 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 388 milyon dolarını Huawei akıllı telefonları oluşturuyor. Bu
veriler, Google’ın uğrayacağı zararın sadece bir kısmını gözler önüne seriyor.

Çin’in Damarına Basan Amerika

Ticaret Savaşları Nasıl Gelişti?

Huawei ve Google da Savaşa Katıldı
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Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel bir ticaret savaşına girmesi Türkiye’ye ne
gibi bir yarar sağlayabilir? 

Çin’in Amerikan tarım ürünlerinin ithalatına kısıtlama getirmesine, Çin giyim
ürünlerine %10 ek gümrük vergisi getirmek istemesiyle karşılık vermeye hazırlanan
Amerika, Türkiye’ye bir ticaret kapısı açmış oldu.

    

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu’ya göre, Amerika’nın dünyanın
en büyük giyim ithalatçısı olması ve Çin’in giyim ürünlerine koyduğu %10 ek vergi,
Türkiye-Amerika giyim ticaretinde bir fırsat olarak nitelendirilmelidir. Ayrıca Karasu,

Avrupa’daki siyasi görünüşlerin ticareti sıkıntıya sokacağını, bu yüzden alternatif
pazarlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Amerika, 2018'de 103 milyar dolarla dünya
giyim ithalatının %21'ini gerçekleştirdi. Ayrıca 2018 yılında Türkiye’nin en önemli 5.

ihraç pazarı konumundaydı ve Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki ABD’ye olan
payı %4,9’du. 2018 yılında Türkiye’nin ABD’den ithalatı ise bir önceki yıla göre %2,5

artış ile 12,4 milyar dolar oldu.      

 

Çin’in Amerikan tarım ürünlerine ithalat kısıtlaması getirmesi ise Türkiye-Çin tarım
ürünleri ticaretinde bir fırsat yaratmıştır. DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat
Kolbaşı, Çin'in ABD'den aldığı tarım ürünlerinin büyük bölümünün Türkiye'de
üretildiğini açıkladı. 2018 yılı içerisinde Türkiye’nin Çin ile toplam ihracatı 2,2 milyar
dolar olup, toplam ithalatı ise 16,7 milyar dolardır.

Ticaret Savaşları Türkiye’nin Çıkarına Olabilir

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.
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sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve
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Peki Ya Dünya?
ABD ve Çin arasında devam etmekte olan ticaret savaşlarının
dünya ekonomisine vereceği zarar, bütün dünya ülkelerini
büyük bir endişe içine sokmaktadır. Dünya ticaretinin toplamda
yaklaşık %40’ını oluşturan ABD ve Çin arasındaki bu çekişme
büyümeye devam ederse dünya gayri safi yurtiçi hasılası ciddi
oranda küçülecek ve sadece ülke bazında değil, küresel bazda
da bir kriz kaçınılmaz olacaktır. Bu çekişme,

Türkiye gibi bazı ülkelere dünya ticaretindeki payını büyütmesi
için eşsiz fırsatlar yaratmaktır. “Yeni Soğuk Savaş” olarak anılan
bu çekişmenin de birincisi gibi güç dengelerini değiştirip yeni
bir çağın başlangıcı mı olacağı büyük bir merak konusu.


