
 

 
M: ugsambilgi@gmail.com 
W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 
Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

 

DOSYA NO : 50 

Enes Berat GÜRLER | UGSAM Araştırmacısı  | KASIM 2019 

 

ABD-ÇİN TİCARETİNDE HANGİ TARAF NEYİ HEDEFLİYOR? 
 
Kasım 2016 yılında yapılan seçimlerde “Her Şeyden Önce Amerika” sloganını kullanarak başkanlık 
koltuğuna oturan Trump, göreve başlangıç tarihi olan Ocak 2017’den itibaren ABD’yi bir şirket gibi 
yöneteceğini ve her şeyden önce ekonomi-politik sürece yoğunlaşacağının sinyallerini vermişti.  
 
Ekonomide ithal ürünlerin masraf kalemlerini arttıran irili ufaklı adımların atılmasının ardından ABD ile ÇİN 
arasında başlayan fakat bu iki ülkenin dünyanın iki güç kutbunu temsil etmesi bakımından küresel bir 
boyut kazanan ticaret savaşlarının fitili de ateşlenmiş oldu. 
 
Trump, 1 Mart 2018’de ÇİN ile ticari dengeleri sarsacak bir karar aldı ve ithal ürünlere yönelik birinci dalga 
ek gümrük vergisi uygulamasını başlattı. Buna karşılık ÇİN yönetimi de Amerika’dan ithal edilen ürünlerin 
bir kısmına yönelik ek gümrük vergisi koyarak misillemede bulundu. 
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Gümrük vergilerindeki artış, iki ülke arasında ticaret yapan sermaye sahiplerinin üretimdeki maliyet 
hesaplarına ek bir yük olarak yansıdığı için her iki ülke de aslında kendi vatandaşlarına üstü kapalı bir 
şekilde “o ülkeden alım yapmayın!” emri geçmiş oldu. Bu emre uymayanların cezası ise “gümrük vergisi” 
adı altında devletlerin kestiği haraç şeklinde uygulanmaya başladı. Trump, küresel düzen ekonomisini 
olumsuz etkileyen bu kararları uygulamaya koyarken ÇİN’e iki suçlama yönelterek bahane oluşturmaya 
çalışıyor:  
 

 “Made in China” yazılı ürünlerin kimyasal içerik bakımından sağlığa zararlı oluşu ve her yıl bu 
yüzden bu ürünleri kullanan 100 BİN Amerikalı’nın öldüğü iddiası! 

 Gün geçtikçe Amerikan teknolojisi ile yarışta kendine yer edinen ÇİN teknolojisinin ÇİN’de üretilen 
Amerikan ürünleri üzerinden teknoloji hırsızlığı yaptığı iddiası. 
 

Şüphe yok ki Trump’ın ÇİN’e yönelik bu denli suçlayıcı olmasının ve küresel ekonomik düzenin tedarik 
zincirini kırabilecek ağır hamlelerde bulunmasının farklı nedenleri de var. Öyle ki M.Ö. 1500’lü yıllara 
dayanan tarihi boyunca hiçbir devleti kendi eşiti olarak kabul etmemiş olan fakat 19. yy’da yaşanan 
savaşlar neticesinde sömürgeci Avrupa devletlerinin kurduğu kumpaslara  yenik düşen ÇİN, 20. yüzyılın 
sonlarına doğru sahip olduğu nüfus gücünü verimli kullanarak siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda kayda 
değer bir atılım yapabilmiştir. 
 
Sahip olduğu askeri gücün yanı sıra Tarihi İpek Yolu’nu canlandırma projesiyle birlikte ekonomik ve siyasi 
etki anlamında küresel bir güç odağı olma yolunda ilerleyen ÇİN’in yükselişi, haliyle çağın tek süper gücü 
olma iddiasındaki ABD’yi endişelendirmiştir. 
 
“Bir Kuşak Bir Yol” adı altında canlandırılması planlanan Tarihi İpek Yolu projesinin yanı sıra 2015 yılında 
resmi bir şekilde on yıllık kalkınma planı olarak hayata geçirilen “Made in China 2025” girişimi, gerek 
askeri gerekse ekonomik alanda ÇİN’in ABD’yi yakalama hatta geride bırakma potansiyelini gerçekçi 
kılıyor. ÇİN’in amacı, bu on yıllık endüstri hamlesi ile küresel üretim zincirine entegre bu yapının en etkili 
paydaşı olmak. Buna göre ÇİN, “Made in China” yazılı ürünlerin ham maddelerinin de ÇİN’de 
üretilebilmesini amaçlıyor. Bu hedef çerçevesinde 2020 itibariyle %40 üretimi hedeflenen ham madde 
miktarının 2025 yılında %70 oranına ulaştırılması hedefleniyor. Bu ürün zincirine askeri sanayi ürünlerinin 
ve ham maddelerinin de dahil olduğu düşünüldüğünde ÇİN’in her açıdan dışa bağımlı olmaktan kurtulmuş 
kendi kendine yeten bir ekonomi modeli kurmak istediği anlaşılıyor. Zira ucuz iş gücü dolayısıyla en küçük 
markaların bile üretim merkezi olarak değerlendirdikleri ÇİN toprakları, olası tehdit durumlarında dış 
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sermayenin çekilmesiyle zor günler yaşayacağının farkında. ÇİN’in 2015’te başlattığı bu atılımın ne denli 
başarılı olduğu ise ABD’nin ÇİN karşısında takındığı tutumdan çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. 
 
ÇİN’in Mevcut Ekonomik Problemleri 
 
ÇİN imalat endüstrisi, ağırlıklı olarak Amerikalı markaların merkezi haline gelmiş durumda. Amerikalıların 
bu alandan çekilmesiyle ciddi bir boşluk doğabilir. Öte yandan ÇİN, kilit teknolojik ürünlerin ham madde 
kaynaklarını temin noktasında halen büyük oranda dışa bağımlı halde. Huawei ve ZTE gibi güçlü ÇİN 
teknoloji markalarının yanı sıra Petro ÇİN gibi devlet idaresindeki kamu teşebbüsleri de kilit noktalarda 
halen batı teknolojisine yaslanıyor. Devletin hali hazırdaki ekonomik durumu da çok iç açıcı değil. ÇİN, 
büyük bir borçlanma ekonomisi ile bugünlere geldi ve bu borç yükünden yeni yeni kurtulmaya çalışıyor. 
IMF verilerine göre özel sektörde %15’lik (1,3 trilyon $) bir faiz borcu mevcutken, kamusal borçlar, gayrı safi 
yurt içi hasılanın %145’ine tekabül ediyor. 
 
ABD’nin Mevcut Problemleri 
 
Teknik olarak ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiği günden bu yana ekonomik bir darboğazın içine sürüklendiği 
söylenebilir. Brown Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan bağımsız bir araştırmaya göre 2001’den beri 
ABD’nin savaş harcamalarına ayırdığı bütçe 5.6 trilyon $ civarında. 
 
Savaş stratejisinden olumsuz etkilenen Amerikan ekonomisinin çeşitli üretim ve tüketim dengesindeki 
yanlış planlamalar nedeniyle bankalar üzerinden kurulan sistemde zorlu süreçler yaşadığı; Amerikan 
halkının yoğun bir faiz yükü altında olduğu biliniyor. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası’nın diğer 
ülkeleri ABD’ye bağlı kılmak üzere uyguladığı belli politikalar sekteye uğruyor. Amerika’nın küresel 
ekonomik düzendeki hegemonyası sarsıldıkça jeopolitik süreçlerde de Amerika’nın yaptırım gücü gün 
geçtikçe azalıyor. Amerika ise bu gücü kaybetmek istemediği için çok geç olmadan bir ÇİN’e karşı bir hamle 
yapmanın peşinde.  
 
Jeoekonomik ve ekopolitik açılardan değerlendirildiğinde mantıklı olanın dünyanın iki süper gücü arasında 
başlayan bu savaşın hiç başlamaması gerekiyordu. Gerek küresel gerekse iki ülke bazında 
düşünüldüğünde bu savaşın bir an önce ateşkesle son bulması gerek. Kısasa kısas giden ek gümrük vergisi 
uygulamaları sadece iki tarafı değil, ABD’nin küresel düzeydeki tedarik zincirindeki tüm ülkeleri olumsuz 
etkiliyor. 
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Japonya ve Güney Kore gibi teknolojide birçok dünya markasına sahip olan iki ülkenin ekonomileri büyük 
oranda ÇİN ve ABD’ye bağımlı olduğu için bu süreçten en olumsuz etkilenen ülkelerin başında da bunlar 
geliyor. Savaşı başlatan taraf olarak ABD bu konuda saldırganlığını sürdürse de ÇİN tarafı nispeten daha 
sakin ve ılımlı adımlar atmayı deniyor. 
 
ABD açısından bu savaşın kazanımı ÇİN’i koşulsuz şartsız müzakere masasına oturtup teknoloji geliştirme 
ve üretim sürecindeki kontrol mekanizmalarını arttırıp kopartabildiği kadar taviz kopartmak ve 
Amerika’nın ÇİN’e daha çok ürün ihraç edebilmesinin önünü açacak bir anlaşma yakalayabilmekken ÇİN 
açısından savaşı kazanmak, ABD’nin koyduğu ek gümrük vergilerini yumuşatmasını sağlamak. 
 
Geçtiğimiz 18 aylık zaman zarfında birkaç kez masaya oturan fakat anlaşma sağlanmasına rağmen 
anlaşmayı delen hamleler ile sürecin soğumasına fırsat vermeyen tarafların aynı şekilde müzakere 
söylemleri ile süreci uzatacakları öngörülebilir. 
 
Her ne kadar Trump, Kasım 2020’deki başkanlık seçimleri öncesinde ÇİN ile bir anlaşma yapmak zorunda 
olmadığını Amerikan halkının yaşanan bu süreçte kendisini desteklediğini söylese de en başta da 
söylediğimiz gibi ek gümrük vergileri özellikle Amerikan ekonomisinin %99.7’sini oluşturan yıllık cirosu 35 
milyon$’ın altında olan küçük üretici sınıfının tamamını olumsuz etkiliyor. Hal böyleyken Trump’ın kendi 
halkını okuma ve anlama konusunda ne denli haklı olduğunu Kasım 2020’ye kadar yaşanacak süreçte 
görmüş olacağız. Öyle ki bu süreç, Trump’ın koltuğa veda etmesine bile sebep olabilir.  
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Öte yandan özellikle 5G ve yapay zekâ alanlarında sergilediği atılımla ABD’yi açık ara geride bırakan ÇİN, 
Amerikan müttefikleri ile kurduğu ilişkileri devam ettirme konusundaki maharetiyle de siyasi anlamda bir 
üstünlük sağlama çabasında. ABD ile İsrail arasındaki sıkı ittifak göz önüne alındığında ABD’nin İsrail’den 
ÇİN’e mesafe almasını istemesine rağmen İsrail ile ÇİN arasında askeri teknoloji sahasına uzanan ticari 
ilişki boyutunun gelişmeye devam etmesi, ÇİN’in Siyonistler açısından bile ucuz iş gücü-yüksek performans 
dengesi ile ne denli bir cazibe unsuru haline geldiğini gözler önüne seriyor.  
 
ABD yönetiminin üst kadrolarından İsrail’e “ÇİN ile kurduğunuz ilişki, Amerikan teknolojisinin ÇİN’lilerin 
eline geçmesine sebep oluyor” yakınmalarına İsrailliler kulaklarını tıkamış durumdalar. 


