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ÖZ
Gümrük vergileri dış ticaret politikasının en önemli araçlarından biridir.
İlk uygulamaları antik çağlara kadar uzanan bu vergilerin, hem devlete gelir
sağlama hem de ülke içi sanayileri dış rekabete karşı koruma işlevlerini yerine
getirmesi amaçlanır. Her ne kadar geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren
hızlanan küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak bu vergilerin dış ticaret
politikası içerisindeki önemi kısmen gerilemiş olsa da, 2018 yılındaki tarife
artışları ile birlikte uluslararası ticari ilişkilerdeki rolü yeniden öne çıkmaya
başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, ABD’nin bazı mallara yönelik korumacılık
tedbirleri ile başlayan ve Çin başta olmak üzere diğer ülkelerin buna karşılık
vermesi ile de yayılma riski kazanan günümüz ticaret savaşlarını, gümrük
vergilerindeki değişimler ve bu değişimlerin dünya ekonomine olan muhtemel
etkileri çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışmadan elde edilen temel
sonuçlar; uluslararası işbirliğinin sağlanamaması halinde dünya ekonomisinin
yavaşlayabileceği, toplam ticaret hacminin daralabileceği ve hatta küresel
ticari sistemin bir bütün olarak sürdürülemez hale gelme riski ile karşı karşıya
kalabileceği yönündedir.
Anahtar Sözcükler: Gümrük Vergileri, Ticaret Savaşları, Korumacılık,
Dış Ticaret Politikası, Komşuyu Zarara Sokma Politikası.
ABSTRACT
Customs Duties are one of the most significant tools of foreign trade
policies. The first implementations of customs duties go back to ancient ages
and it is aimed to fulfill the functions of both providing income to the country
and to protect domestic industries against international competition. Although
the significance of these taxes in foreign trade policy has partially receded
since the last quarter of the previous century as a result of the accelerated
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globalization, their role in international trade relations has started to reemerge
with the increase in tariffs in 2018. The aim of this study is to evaluate today’s
global trade wars which started with the protectionist measures adapted by US
to some goods and which has the risk of spreading globally with the retaliation
of other countries –particularly China- under the framework of changes in
customs duties and the possible impacts of these changes on global economy.
The basic results obtained from the study are; the global economy may slow
down in case international cooperation is not sustained, the total volume of
trade may shrink and as well as that the global commercial system may have
the risk of becoming unsustainable.
Keywords: Customs Duties, Trade Wars, Protectionism, Foreign Trade
Policy, Beggar-Thy-Neighbor Policy.
1. GİRİŞ
Yaklaşık olarak beş bin yıllık bir geçmişi olan uluslararası ticari ilişkiler,
ulusal ekonomiler içerisindeki önemini günümüze dek sürdürmüştür. Öyle ki
geçmişte büyük ve köklü uygarlıkların ekonomik ve mali gücünü arttırmalarında
anahtar bir role sahip olan ticaret, günümüzün küresel ekonomik sisteminin de
temel yapıtaşlarından biri durumundadır. Tarih, ülkelerarası ticari ilişkilerin
serbestlik ile korumacılık arasında gidip geldiği bir sürece tanıklık etmiştir.
Merkantilist dönemin korumacılık politikaları sanayi devrimi sonrasında yerini
serbestliğe bırakmış ve bunun uluslararası ticarete getirdiği dinamizm yirminci
yüzyılın ilk yarısına kadar varlığını korumayı başarmıştır. Ancak bu yıllarda
yaşanan Dünya Savaşları (1914-1918 ve 1939-1945) ile Büyük Bunalım (1929)
küresel ticareti büyük ölçüde sekteye uğratmış, bunalım yıllarında gündeme
gelen geniş çaplı korumacılık tedbirleri dünya ticaret hacminin yaklaşık olarak
yarı yarıya daralmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ise
serbestleşmeye yönelik adımlarda yeniden bir artış gözlemlenmiştir.
Serbestlik ile korumacılık arasındaki döngü, ABD’nin 2018 yılında almış
olduğu bazı mallardaki gümrük vergisi oranlarının arttırılmasına yönelik
kararla yeni bir boyut kazanmıştır. ABD’nin 1990’ların ikinci yarısından
itibaren artan ticari açıkları ve 2008 yılında yaşanan ABD merkezli Küresel
Finans Krizi’nin ardından gündeme gelen bu durum, 1980’lerden itibaren
hız kazanan küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak önemi görece azalan
gümrük vergilerinin dış ticaret politikaları içerindeki rolünü yeniden belirgin
bir hale getirmiştir. Çin, Kanada, Meksika ve AB gibi önemli ticari partnerleri
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başta olmak üzere, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok gelişmiş ve(ya)
gelişmekte olan ülkeyi kapsayan ABD kaynaklı korumacılık politikaları, diğer
ülkelerin de bu sürece dahil olmasıyla birlikte küresel bir boyut kazanma riski
taşımaktadır.
Bu çalışma 2018 yılından itibaren yeniden gündeme gelen ticari
korumacılık politikalarını, gümrük vergilerindeki değişimler üzerinden ele
almaktadır. Çalışmanın amacı gümrük vergilerinin söz konusu bu politikalar
içerisindeki rolünü ortaya koyarak, dünya ekonomisine yönelik muhtemel
etkilerini açıklamaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm
uluslararası ticari ilişkilerin tarihsel süreçteki gelişimini içermektedir. İkinci
bölüm gümrük vergilerinin dış ticaret politikası içerisindeki konumuna
yöneliktir. Son bölümde ise ABD’nin korumacılık politikasının sebepleri ile
bu politikanın en önemli aracı olan gümrük vergisi oranlarındaki artışın dünya
ekonomisine olan muhtemel etkilerine yer verilmektedir.
2. ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLERİN TARİHSEL ARKA PLANI
Ülkelerarası ilk ticari ilişkiler bundan yaklaşık olarak 5000 yıl kadar
önce Mezopotamya’da başlamıştır. Antik Ur şehri gibi ticaret merkezlerinin
öne çıktığı bu dönemde Bahreyn, Umman ve İran gibi çevre ülkelerle olan
ticarette ağırlıklı olarak Basra Körfezi kullanılmıştır (Wayne ve William,
2012). Zamanla Basra Körfezi önemini kaybederken, ticaretin ana güzergahı
Akdeniz’e kaymıştır. Akdeniz ticaretinin dünya ekonomisini başlıca üç alanda
etkilediği söylenebilir. Her şeyden önce Akdeniz ticareti, ürün çeşitliliğinin
arttığı ve böylece temel veya lüks ürünlerin tedarik edilebildiği gelişmiş bir
ticari ağın kurulabilmesini sağlamıştır (Casson, 1954). İkincisi günümüz
kapitalizminin temellerinin atıldığı yer olarak kabul edilen Venedik ve Ceneviz
kent devletleri, sahip oldukları zenginliği büyük ölçüde Akdeniz üzerinden
yaptıkları ticaret yolu ile elde etmişlerdir (Braudel, 2004: 88-92). Buna bağlı
olarak Akdeniz ticareti aynı zamanda Christophe Colomb’un keşiflerinde de
belirleyici olmuş, Ceneviz finans kesimi Güney Amerika kıtasına yönelik
İspanyol seferlerini, büyük ölçüde Akdeniz ticaretinden elde ettiği sermaye
birikimi ile finanse etmiştir (Arrighi, 2000: 172-196).
Merkantilist dönem ile birlikte ticaretin rotası okyanuslara yönelmiştir. Bu
süreçte ülkelerarası askeri rekabet yoğunlaşmış, buna bağlı olarak üstünlük
önce İspanyollardan Hollandalılara, ardından da Hollandalılardan İngilizlere
geçmiştir. Ticaret, finans ile birlikte, sanayi devrimi öncesinin en önemli
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zenginlik kaynağı olmuştur. Öyle ki bu iki sektörün ekonomiye kattığı canlılık
on yedinci yüzyılda Amsterdam’ı, on sekizinci yüzyılda ise Londra’yı
dünyanın ekonomik merkezi haline getirmiştir (Arrighi, 2000; Braudel, 2004).
Sanayi devrimi yılları dünya ticaretinin önemli boyutlarda genişlemesine
tanıklık etmiştir. Bunda hem Klasik Liberal düşüncenin savunduğu serbest
ticaret anlayışı, hem de ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler belirleyici olmuş,
ABD ve birçok Batı Avrupa ülkesinde dış ticaret hacmi on dokuzuncu yüzyıl
boyunca önemli ölçüde artmıştır (O’Rourke vd., 2010: 104).
Sanayi devrimi ve serbest ticaret anlayışının uluslararası ticarete getirdiği
dinamizm, yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük ölçüde sekteye uğramıştır.
Keza Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Büyük Bunalımın (1929)
ekonomiler üzerindeki tökezletici etkisine bir de devletlerin korumacılık
tedbirlerinin eklenmesi, küresel ticaretin keskin bir şekilde daralmasına yol
açmıştır (Heaton, 1985: 237-238; Grossman ve Meissner, 2010: 328-330).
Korumacılık süreci ABD’nin 1930 yılında ‘Smoot–Hawley Tariff Act’ adlı
düzenlemeyi yürürlüğe koyması ile başlamış, buna önce İngiltere’nin ve daha
sonra da diğer ülkelerin karşılık vermesiyle de (Madsen, 2001: 849-851), adeta
küresel çapta bir komşuyu zarara sokma politikasına dönüşmüştür (Seyidoğlu,
2003: 526-528). Bu dönemdeki korumacılık tedbirlerinin özünü gümrük
vergisi (tarife) artışları oluşturmuştur. Kriz süresince gümrük vergileri dünya
genelinde ortalama iki kat artarken (Grossman ve Meissner, 2010: 324-325),
ad valorem vergilerdeki artışlar ise Almanya, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş
Avrupa ekonomilerinde üç kata yaklaşmıştır (Crucini ve Kahn, 2003: 5).
Büyük Bunalımın neden olduğu olumsuz ekonomik sonuçlar henüz tam
anlamıyla giderilememişken, bu kez de etkileri son derece yıkıcı olan İkinci Dünya
Savaşı (1939-1945) yaşanmıştır. Savaş sonrası dönemde dünya ticaretiyle ilgili
genel tutum; 1930’lardaki sert korumacılık tedbirlerinin saf dışı bırakılarak, serbest
ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması yönünde olmuştur. Bu doğrultuda,
küresel ticaretin yeniden düzenlenmesini hedefleyen 1947 tarihli Gümrük Tarifeleri
ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) imzalanmıştır (Dadkhah, 2009: 40-41). Ancak
savaş sonrası tek ticari düzenleme de GATT değildir. Antlaşmayı takiben dünyanın
çeşitli yerlerinde (1947 Cenevre, 1949 Annecy, 1950-1951 Torquay, 1955-1956,
1961-1962 ve 1964-1967 Cenevre, 1974-1979 Tokyo, 1986-1994 Uruguay ve 2001
Doha) toplantılar (raunt) düzenlenerek, GATT ile başlatılmış olan dünya ticaretinin
serbestleştirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesine çalışılmıştır (Love and
Lattimore, 2009: 81; Baldwin, 1984: 6).
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Dünya, geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren adına küreselleşme denilen
ve yaşamın birçok alanını (ekonomik, politik, sosyal, kültürel vb.) dönüştüren bir
paradigma değişimine tanıklık etmiştir. Küreselleşme sürecinde serbest ticaret
anlayışının güçlendirilmesine yönelik çabalar daha da artmıştır. Bu yöndeki en
önemli adımlardan biri Uruguay raundudur. Yaklaşık olarak sekiz yıl (1986-1994)
süren toplantılar sonucunda küresel ticarete yönelik geniş kapsamlı kararlar (yeni
tarife indirimleri, miktar kısıtlamalarının kaldırılması, fikri mülkiyet haklarının
düzenlenmesi vb.) alınmıştır. Bununla birlikte Uruguay görüşmelerinin yaptığı
en önemli değişim 1994 yılında imzalanan Marakeş Anlaşması ile Dünya
Ticaret Örgütü’nün (WTO) kurulmasıdır ki, bu adım ile o ana kadar GATT
düzenlemeleriyle yürütülmekte olan ülkelerarası ticari ilişkiler 1995 yılından
itibaren teşkilatın bünyesine alınmıştır (Seyidoğlu, 2003: 197-200).
3. BİR DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARACI OLARAK GÜMRÜK
VERGİLERİ
Dış ticaretin küresel ekonomi içerisindeki ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 1963 yılında 320 milyar dolar olan
toplam ticaret hacmi, 2016 yılına gelindiğinde yaklaşık olarak yüz katlık bir
artışla 31,2 trilyon dolar düzeyine ulaşmıştır (WTO, 2017a: 100-101). Bu
artış aynı zamanda uluslararası ticaretin küresel GSYİH içerisindeki payının
%24’ten %56’ya yükselmesi anlamına gelmektedir (World Bank, 2018a).
Ticaretin ekonomik yaşam içerisinde bu denli önemli bir yer edinmesi, iyi
işleyen bir dış ticaret politikasını da zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde
devletler; gümrük vergileri (tarifeler), kota (miktar kısıtlaması), gönüllü
ihracat kısıtlaması, ithalat yasakları, sübvansiyonlar, telafi edici vergiler, antidamping vergileri, ithalat teminatları, ihracat vergileri, döviz kontrolü ve idari
ve teknik engeller gibi geniş bir politika setine sahiptirler (Aykut Seymen,
2000: 101-162). Devletler bu araçları kullanarak; dış ticaret dengesini
sağlama, istihdamı arttırma, bebek endüstrileri koruma (yurtiçi sanayileri
destekleme), piyasa aksaklıklarını giderme, ulusal güvenliği tesis etme ve
gelir dağılımını iyileştirme benzeri iktisadi ya da iktisadi olmayan hedeflere
ulaşmayı amaçlamaktadırlar (Gençosmanoğlu, 2014: 149-153).
Ülkelerin dış ticaret politikaları korumacılık veya serbestlik bakımından
farklılık göstermektedir. UNCTAD (2017) tarafından hazırlanan bir rapora
göre; Hindistan, Pakistan, İran, Sudan, Mısır, Nijerya, Senegal, Kenya, Angola,
Brezilya, Arjantin ve Venezuela gibi azgelişmiş veya gelişme yolunda olan
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ülkeler ticaret kısıtlamalarına daha yaygın bir şekilde başvurmaktadırlar. Buna
karşın büyük bir kısmı Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Uzak Doğu’da
yer alan gelişmiş ülkelerde ise bu kısıtlamalar görece daha sınırlı bir düzeyde
kalmaktadır. Aynı şekilde dış ticaret politika ve uygulamalarında bölgesel veya
sektörel farlılıklar da söz konusudur. Bölgeler itibari ile en korumacı bölgeler
Güney Asya ve Sahraaltı Afrika bölgeleri olup, bu iki bölgenin ardından
sırasıyla Latin Amerika, Batı Asya-Kuzey Afrika ve Doğu Asya gelmektedir.
Sektör bazında ise korumacılığın en yoğun olduğu sektörler; giyim, tarım
ürünleri ve tekstil iken temel metaller, ağaç ürünleri, mobilya ve hayvansal
ürünlerde ise ticari korumacılık daha sınırlı bir düzeydedir.
Gümrük vergileri (tarifeler), dış ticaret politikası içerisinde önemli bir
yere sahiptir. Tarihteki ilk uygulamaları antik çağlara kadar uzanan ve bu
bakımdan devletlerin en eski gelir kaynaklarından biri olan gümrük vergileri
(Asakura, 2003: 19-20), yüzyıllardır dış ticaret uygulama ve politikalarının
vazgeçilmez araçlarından biri olmuştur. Her ne kadar 1980’lerden itibaren
hızlanan küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak gümrük tarifelerinde bir
azalma yaşansa ve gümrük vergilerinin dış ticaret politikası içerisindeki rolü
geçici bir süreliğine ikinci planda kalsa da (Martin, 2001: 3-6), 2018 yılındaki
tarife artışları ile birlikte bu dış ticaret politikası aracının öneminin yeniden
artmaya başladığı görülmüştür.
Ülkelerin gümrük tarifeleri; otonom tarifeler (ülkenin tek taraflı egemenlik
hakkına dayanarak belirlediği tarifeler) ve sözleşmeli tarifeler (uluslararası
antlaşmalar ve karşılıklı görüşmelere göre belirlenen tarifeler) olmak üzere iki
şekilde belirlenmektedir. Bunun yanı sıra gümrük tarifelerini; malın fiziki ölçüsü
üzerinden alınan spesifik tarifeler, malın ekonomik değeri üzerinden alınan advalorem tarifeler ve her iki tarife türünün birlikte uygulandığı karma tarifeler
şeklinde üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutmak da mümkündür (Çelik, 2015: 209212). Esasen gümrük vergileri hem ithalattan hem de ihracattan alınabilen bir
vergi türüdür. Bu bakımdan ithalat vergileri ile gümrük vergilerini birbirinden
ayırmak gerekir. İthalat vergileri adından da anlaşılacağı üzere yalnızca ithalatı
vergilendirmekte olup, gümrük vergilerinin yanı sıra gümrük vergisi ile eş etkili
diğer vergiler ve mali yükleri de kapsamaktadır (Şahin, 2013: 32).
Devletler, gümrük vergisi uygulayarak iki temel hedefe ulaşmayı
amaçlarlar. Bunlardan ilki gelir elde etmektir ki gümrük vergisi bu boyutuyla
kamu gelirlerini arttırma işlevi görür. Gümrük vergisinin ikinci işlevi ise
ülke içi endüstrileri koruyarak, bu endüstrilerin sağlayacağı katma değeri
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arttırmaktır (Uluatam, 1970: 190). Gümrük vergilerinin ilk işlevi (kamu
geliri sağlama işlevi) özellikle azgelişmiş ülkelerde daha belirgindir. Bu
ülkelerde gümrük vergilerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı gelişmiş
ülkelerden yüksektir (World Bank, 2018a). Ancak bugün için gümrük
vergilerinin kullanımındaki temel amaç, bu vergilerin ikinci işlevine (dış
ticarette korumacılık işlevi) yöneliktir. Günümüzde devletler gümrük vergisi
uygulayarak kamu geliri elde etmekten ziyade yurtiçindeki üreticileri dış
rekabete karşı korumayı amaçlamaktadırlar (Çelik, 2015: 210-211).
Bununla birlikte gümrük vergilerinin ulusal ekonomiye olan etkisi, ortaya
çıkardığı sonuçlara göre olumlu ya da olumsuz yönde olabilmektedir. Gümrük
vergilerinin uygulanması sonucunda; ödemeler bilançosu açıklarının azalması,
korunan sanayilerdeki üretim artışına bağlı olarak milli gelirin yükselmesi,
çalışma düzeyinin artması (işsizliğin azalması) ve gelir dağılımının iyileşmesi
gibi ekonomik ve sosyal etkilerin ortaya çıkması beklenir (Gürkan, 2001:
7-8). Arzulanan bu olumlu sonuçlarına karşın gümrük vergileri üretici ve
tüketici rantında meydana getirdiği azalmaya bağlı olarak ekonomik refah
düzeyi üzerinde olumsuz bir etkiye de yol açabilir. Keza uluslararası iktisat
teorisinde de açıklandığı üzere, vergiden sonraki üretici ve tüketici rantları
vergi öncesine göre daha düşük bir düzeyde kalacaktır. Bu kayıpların bir kısmı
devlete kamu geliri olarak yansıyacak ve bu da topluma kamu hizmeti olarak
dönecektir. Ancak bir kısmı ise ekonominin bütünü için bir refah kaybına
(dara kaybı) yol açacaktır (Krugman ve Obstfeld, 2003: 192-196).
4. ABD’nin KORUMACILIK POLİTİKASINDA GÜMRÜK
VERGİLERİNİN YERİ
4.1. Korumacılığa Giden Yol
4.1.1. ABD’nin Mutlak Küresel Ekonomik Üstünlüğünün Yükselişi ve
Düşüşü
Batılı ülkeler arasındaki ekonomik güç mücadelesi 1800’lerin ikinci
yarısından itibaren ivme kazanmış ve o ana kadar liderliği tartışılmaz olan
İngiltere, bu üstünlüğünü giderek ABD ve Almanya ile paylaşmak zorunda
kalmıştır. Bu süreçte hem Alman hem de Amerikan ekonomisi güçlü olmakla
birlikte, ABD’nin yarışta daha avantajlı olduğu söylenebilir. Zira Almanya’nın
Avrupa kıtası içerisinde nispeten küçük bir coğrafi alana sıkışmış olmasına
karşın ABD’nin çok daha büyük bir yüzölçümüne sahip olması, bu ülkeye hem
hammadde ve doğal kaynaklara erişim hem de ekonomide pozitif dışsallık
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yaratma anlamında territoryal bir üstünlük sağlamıştır (Arrighi, 2000: 399443). Ayrıca bu dönemde Avrupa ve diğer kıtalardan yapılan göçlere bağlı
olarak Amerikan nüfusunda da belirgin bir artış yaşanmış ve gelen nüfusun
girişimci ve yenilikçi yapısı, ekonomi üzerinde uzun dönemde pozitif bir etki
meydana getirmiştir (Abramiztky ve Boustan, 2017: 23-26).
ABD’nin coğrafi konumu ona dünya savaşları sırasında da yardımcı
olmuştur. Savaşların ağırlıklı olarak Avrupa ve Asya’da sürmesi bu bölgelerde
bulunan sanayileri büyük bir yıkıma uğratırken, ABD ise coğrafi konumundan
dolayı söz konusu yıkımın dışında kalmıştır. Bunun sonucunda da ABD’nin
küresel rakipleri durumundaki gelişmiş ülkeler her iki savaş boyunca
ekonomik olarak küçülürken, ABD ise tam tersine dünya savaşlarından
büyüyerek çıkmayı başarmıştır (Broadberry ve Harrison, 2005: 12; Harrison,
1998: 10). Böylece rakipsiz kalan ABD İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde
ekonomide lider konumuna yükselirken, askeri ve politik anlamda da SSCB
ile birlikte dünyanın iki süper gücünden biri olarak anılmaya başlanmıştır.
Fakat ABD’nin mutlak ekonomik üstünlüğü, başta Japonya ve Batı Almanya
olmak üzere diğer gelişmiş ekonomilerin 1950-1960’lardan itibaren savaşın
olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak hızlı bir büyüme trendine girmeleri ile
birlikte gerilemeye başlamış (Brenner, 2007: 24-30), bu da iktisadi-mali gücün
Amerikan merkezli bir yapıdan, üç ana bölgeye (ABD-Kanada, Batı Avrupa
ve Japonya-Pasifik) dağıldığı bir küresel yapının ortaya çıkması sonucunu
doğurmuştur.
1973 Petrol Krizi sonrası dönemde ise ekonomik güç (esasen de sanayi
üretimi gücü) bu kez de ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerden başta Çin
olmak üzere Gelişmekte Olan Ülkelere (GOÜ) doğru kaymıştır. Gelişmiş
ekonomilerin yaşadığı bu durum için iktisadi yazında sanayisizleşme (deindustrialization) ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre; işgücü maliyetlerinin
düşüklüğü ile vergi avantajları gibi rekabeti etkileyici faktörlerden dolayı
gelişmiş ülke sanayicilerinin GOÜ’leri tercih ettikleri bu süreçte (Harvey,
2012: 44), gelişmiş ülkelerdeki iktisadi faaliyetlerin ana gövdesini ise finans
başta olmak üzere (Krippner, 2005; Palley, 2008) giderek hizmetler sektörü
oluşturmaya başlamıştır (OECD, 2000: 41-42). Öte yandan imalat sanayi
ve diğer sermaye akımlarının merkezden periferiye doğru yayılmasında,
GOÜ’lerin ekonomi politikalarındaki dönüşümün de etkili olduğunu belirtmek
gerekir. Bunun en belirgin örneklerinden biri Çin’dir. Çin, 1970’lerin
sonlarından itibaren başlattığı ekonomik yeniden yapılanma sürecini özellikle
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1990’lardan sonra daha da hızlandırmış (Mitter, 2012: 83-93) ve bunun
bir sonucu olarak da son üç asrın en yüksek büyüme oranlarına ulaşmıştır
(Maddison, 2007: 44).
Şekil 1: Başlıca Ekonomilerin Küresel GSYİH İçerisindeki Payları (%)

Kaynak: Maddison, 2010 verilerinden tarafımızca hesaplanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan 2008 Küresel Finans Krizi’ne kadar
olan yarım yüzyılı aşkın süreçte ABD’nin küresel hasıla içerisindeki payı
sürekli olarak azalma eğilimi göstermiş ve 1951 yılında %27,73 olan bu
değer 2008’e kadar 9 puandan fazla düşerek %18,61 seviyesine gerilemiştir.
Bunun yaklaşık olarak 5-6 puanının (1973 Petrol Krizi’nden önceki kısmı)
Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya’dan, son çeyrek yüzyıldaki 3-4 puanının ise
Çin gibi GOÜ’lerden (yükselen piyasalardan) kaynaklandığı söylenebilir.
Buna karşın Çin ise 1980’lerden itibaren önemli bir atılım gerçekleştirmiş ve
küresel hasıla içerisindeki payını sürekli arttırarak, bu yüzyılın başlarından
itibaren ABD’nin önemli bir rakibi haline gelmiştir. Şekil 1, ABD’nin dünya
hasılası içerisindeki azalan payına karşın Çin’in artan payını yansıtmaktadır.
4.1.2. ABD Dış Açıklarının Sürdürülemezliği Sorunu
Küresel iktisadi sistemde, ekonomik güç dengelerindeki değişime benzer
bir diğer değişim de uluslararası ticari dengelerde yaşanmış ve bu alanda da
tıpkı ilkinde olduğu gibi, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası üstünlüğü
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zamanla Asya ülkeleri başta olmak üzere çevre ekonomilere geçmiştir. Bunun
temel nedenlerinden biri, yukarıda da ifade edildiği üzere, ABD ekonomisinin
önemli bir bölümü finans olmak üzere hizmetler sektörüne yönelerek imalat
gücünü görece kaybetmesine karşın, GOÜ’lerin giderek tarım ekonomisinden
sanayi ekonomisine geçişleridir. Günümüzde ABD’de imalat sanayinin
GSYİH’ya olan katkısı %10’lar düzeyinde kalmaktadır. Oysa bu oran
Endonezya, Güney Kore ve Çin gibi yükselen Asya ekonomilerinde %20’leri
aşmaktadır (World Bank, 2018a). Böylece bu ekonomiler artan sanayileşme
güçlerine bağlı olarak ihracatçı ülkeler konumuna yükselirken, ABD ise
ithalatçı bir ülke durumuna gelmiştir. Ülkelerin toplam dünya ihracatı
içerisindeki paylarına bakıldığında dengelerin ABD’nin aleyhine, Uzak Doğu
ülkelerinin ise lehine değiştiği görülür. Bu ülkenin toplam ihracat içerisindeki
payı 1948 yılında %21,6 iken, 2016 yılına gelindiğinde 12 puanlık bir düşüşle
%9,6 seviyesine gerilemiştir. Buna karşın söz konusu oran Çin’de %0,9’dan
%13,6’ya ve diğer Doğu Asya ülkelerinde de %3,4’ten %9,9’a yükselmiştir
(WTO, 2017a: 100).
Şekil 2: Seçilmiş Ekonomilerde Dış Ticaret Dengesi (Milyar Dolar)

Kaynak: World Bank, 2018
Şekil 2, ABD ile birlikte seçilmiş bazı ekonomilerin dış ticaret
dengelerindeki son yirmi yıllık gelişimi içermektedir. ABD’de özellikle
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1990’ların sonlarından itibaren başlayan dış açık sorunu 2008 Küresel Finans
Krizi’nin hemen öncesinde doruk noktasına ulaşmış ve 1996 yılında yaklaşık
olarak 104 milyar dolar olan açık miktarı, 2006 yılına gelindiğinde 761 milyar
dolar seviyesini aşmıştır. Bu aynı zamanda ABD ekonomisinde görülen
en yüksek açık miktarıdır ki, ticari açığın GSYİH’ya oranı da -%5,6’ya
yükselmiştir (U. S. International Trade Administration, 2017). Şekilden de
görüldüğü üzere her ne kadar 2008 krizinin tüketimi azaltıcı etkisinden dolayı
ABD’nin açık miktarı kısmen düşmüş olsa da, 2017 yılı verileriyle 568 milyar
dolar gibi halen görece yüksek bir miktar söz konusudur. Öte yandan şekilde,
ABD’nin ticaret açığıyla birlikte dikkat çekici olan diğer bir durumlar ise
ekonomisinin ağırlıklı olarak hizmet sektörüne dayanması bakımından bu
ülkeye benzeyen İngiltere’nin de dış açık sorunu yaşaması, buna karşın görece
imalat gücünü koruyan Çin, Almanya ve Japonya’nın ise genelde dış ticaret
fazlası vermeyi başarmasıdır.
ABD’nin Petrol Krizi sonrası dış ticaret verileri, 1980’lerden sonraki iki farklı
politika doğrultusunda birbiri ile zıt iki farklı görünüm sergilemiştir. 1980’lerin
ortalarından 1990’ların ortalarına kadar olan yaklaşık on yıllık dönemde ülkenin
uluslararası rekabet gücü görece yüksek olup, buna bağlı olarak belirgin bir
dış açık meselesi de yaşanmamıştır. Keza ABD’nin talepleri doğrultusunda
1985 yılında imzalan Plaza Antlaşması ile değeri düşürülen Amerikan Doları,
bu ülkeye belirgin bir rekabet avantajı getirerek ticari dengelerini tesis etme
konusunda kolaylık sağlamıştır. Ancak ABD lehine olan bu durum diğer merkez
ekonomilere, özellikle de Japonya’ya zarar vermiş ve 1990’ların başlarından
itibaren durgunluğa giren Japon ekonomisi, dünya ekonomisinin bütünü için
büyük bir risk oluşturmaya başlamıştır. Bunun üzerine küresel ekonomik
sistemin sürdürülebilirliği adına imzalan 1995 tarihli Ters Plaza Antlaşması
ile bu kez Amerikan dolarının değerinin arttırıldığı bir süreç başlamıştır. Bu
antlaşma sonrasında ucuz mal ithal etme imkanına kavuşan ve yüksek miktarda
yatırım çeken ABD’nin, dış ticaretteki rekabet üstünlüğü ise büyük ölçüde
ortadan kalkmıştır (Brenner, 2007: 76-92; 149-155).
Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak 1990’ların ikinci yarısından itibaren
(2000’li yıllarda hızlanmak üzere) ABD dış açıklarında belirgin bir artış
meydana gelmiştir. Esasen ABD’nin ticari açıklarında görülen hızlı yükselme,
küresel ekonominin genel yapısıyla da uyumlu bir görünüm sergilemektedir.
Şöyle ki; ABD ve İngiltere gibi ülkeler finans ağırlıklı ekonomik yapılarının bir
uzantısı olarak borçlanma temelli büyüme yolunu seçerken, Çin, Almanya ve
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Japonya gibi imalatçı ülkeler ise ihracat yoluyla büyümeyi tercih etmektedirler
(Stockhammer, 2012: 26). Yani diğer bir ifade günümüzün küresel ekonomik
sistemi Çin, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin ihracat yapabilmesi için, ABD
ve İngiltere gibi ülkelerin refah düzeylerinin korunabilmesi adına, bu ülkelerin
açıklarının finanse edilmesi mantığı üzerine kurulmuştur.
ABD özelinde bakıldığında 2000’li yılların başlarından itibaren
ekonomideki başlıca üç kesimin (hanehalkı, özel sektör ve kamu sektörü)
açık verdiği ve ülkede belirgin bir negatif tasarruf sorunu yaşandığı görülür
(Jackson, 2018a: 5-6). Bu da dış finansmanı zorunlu hale getirmiştir. Amerikan
açıklarının finansmanında özellikle Çin öne çıkmakta olup, ABD borçlanma
kağıtlarının en büyük alıcısı Çin’dir (U. S. Treasury, 2017). Böylece ağırlıklı
olarak finansa dayalı Amerikan ekonomisi ile ağırlıklı olarak endüstriye
dayalı Çin ekonomisi arasında bir tür simbiyotik ilişkinin varlığından söz
etmek mümkündür. Bu ilişkide Çin, elde ettiği ihracat fazlaları ile ABD
açıklarını kapatarak refahın ve tüketimin korunmasına yardımcı olmakta,
ABD ise tüketim ve refah düzeyinin korunmasına bağlı olarak Çin’e ihracat
yapma imkanı tanımaktadır (Morrison, 2018: 18-20). Ancak bu modelin
sürdürülebilirliği, artan ABD dış ticaret açıkları da göz önüne alındığında
giderek güç bir hale gelmiştir.
4.2. Günümüz Korumacılık Politikalarında Gümrük Vergilerinin Rolü
Amerikan ekonomisindeki momentum kaybına, 1990’ların sonlarından
itibaren bir de sürdürülemez bir dış açık sorunu eklenmiş ve nihayet 2008
yılında ABD merkezli Küresel Finans Krizi’nin meydana gelmesi ile de ülke
ekonomisi için oldukça zor bir süreç yaşanmaya başlamıştır. Bu gidişatın
toplumsal alana yansıması ise krizin yol açtığı etkilerin ortadan kaldırılmasına
yönelik korumacı söylemleri ile bilinen Donald Trump’ın Kasım 2016’da
başkan seçilmesi olmuştur. Trump, seçim kampanyası sırasında ekonomide
korumacı bir yol izleyeceğinin sinyallerini vererek, ABD’ye yönelik ‘haksız
dış ticaret’ nedeniyle ortaya çıkan iş kayıplarını önlemek amacıyla özellikle
Çin, Meksika ve Almanya’yı hedef alacak şekilde gümrük vergilerinde
(tarifelerinde) artışa gideceğini dile getirmiştir (Bouët ve Laborde, 2017:
5). Gerçekten de Trump’ın başkan seçilmesi ile birlikte ABD tarafından
uygulanan korumacılık politikalarında belirgin bir yoğunlaşma yaşanmaya
başlamış ve Trump başkan seçilmeden önce büyük ölçüde spesifik ürünleri
kapsayan korumacılık tedbirleri, Trump’ın başkan seçilmesinin ardından
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çelik, alüminyum, kereste ve güneş panelleri gibi çeşitli mal gruplarını da
içine alacak şekilde genişlemiştir (Bown, 2017: 1).
Şekil 3: ABD’nin En Yüksek Ticaret Açığı Verdiği Ülkeler (Milyar Dolar)

Kaynak: U. S. Census Bureau, 2018
ABD’nin en yüksek dış ticaret açığı verdiği ilk on ülke Şekil 3’de
gösterilmiştir. Şekil, Amerikan yönetiminin korumacılık önlemlerinde
neden Çin, Meksika ve Almanya gibi ülkeleri öne çıkardığının ipuçlarını
taşımaktadır. Örneğin Çin ile olan ticari ilişkiler ele alındığında iki ülke
arasındaki toplam 636 milyar dolarlık ticaret hacmi içerisinde ABD’nin 375,2
milyar dolar gibi son derece yüksek bir ticaret açığı verdiği görülür. Çin’e
göre daha sınırlı bir düzeyde kalmakla birlikte benzer bir durum Meksika,
Japonya, Almanya, Vietnam gibi ülkeler için de geçerlidir. Ülkenin dış açıkları
çeşitli mal grupları bazında incelendiğinde en yüksek açık verilen ürünler; Çin
karşısında elektronik aygıtlar, tekstil ve kağıt, Meksika karşısında otomotiv
ve elektronik aygıtlar, Almanya ve Japonya karşısında otomotiv ve makine
ekipmanları, Kanada karşısında enerji ve otomotiv ve Vietnam karşısında da
tekstil ve elektronik aygıtlar şeklinde sıralanabilir (Euler Hermes Economic
Research, 2018: 6). Böylece ABD’nin yüksek miktarlarda dış açık vermesinde
belirleyici olan malların ağırlıklı olarak; elektronik aygıtlar, otomotiv-makine
ekipmanları ile giyim-tekstil ürünlerinden oluştuğu söylenebilir.
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Donald Trump yönetiminin dış ticaret açıklarının ortadan kaldırılmasına
yönelik başlıca politikası gümrük tarifelerinin arttırılması yönündedir.
Bunun sonucu olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve Uruguay
görüşmeleri ile ivme kazanan küresel ticaretin önündeki engelleri ortadan
kaldırma çabaları kısmen de olsa sekteye uğramış görünmektedir. Esasen
Trump öncesi dönemde de ABD pazarının tamamen engelsiz bir şekilde girişe
açık olduğunu söylemek güçtür. Ancak önceki dönemlerde gümrük vergileri
sınırlı bir düzeyde uygulanmakta, bunun yerine görünmeyen ticari engeller
gibi diğer korumacılık önlemlerine başvurulmaktaydı (Georgiadis ve Gräb,
2013: 27). Trump yönetiminden önce ABD’de gümrük vergisi oranlarının en
yüksek olduğu mal grupları tarım ve tekstil ürünleri olup, bunlardan tarım
ürünlerinin vergileri %16 ile %19, tekstil ürünlerinin vergileri de yaklaşık
olarak %8 ile %11 arasında değişmekteydi. Buna karşın en düşük vergi
oranları ise %1’den daha az olmak üzere orman ve kağıt ürünleri ile balık ve
balık ürünlerine uygulanmaktaydı (WTO, 2017b: 177).
Şekil 4: En Çok Kayrılan Ülke Kriterine Göre Başlıca Ekonomilerde
Ortalama Gümrük Vergisi Oranları 1 (%)

Kaynak: World Bank, 2018a
1 Rusya için 2006 yerine 2007 verisini içerir.
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Şekil 4’de ABD’nin Trump öncesi ortalama gümrük vergisi oranları
önde gelen diğer bazı ekonomilerle karşılaştırılmaktadır. Şekle göre ABD,
Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kurulmasını takip eden yirmi yıllık süreçte
(1996-2016) görece düşük bir gümrük vergisi oranı uygulamıştır. Aslında bu
durum, küreselleşme sürecinin doğal bir sonucu olarak, gümrük tarifelerinin
düşürülmesine yönelik dünya çapındaki genel tutumla da uyumludur. Zira
örgütün kurulmasını izleyen süreçte ülkelerin önemli bir kısmı gümrük
vergilerini düşürmüşlerdir. Bu uzlaşı doğrultusunda ABD de vergi oranlarında
indirime gitmiştir. Öte yandan ABD’nin Trump öncesi gümrük vergisi oranları
genel ortalamada olduğu gibi, başlıca ticari partnerleri karşısında da azalma
eğilimi göstermiştir (World Bank, 2018b). ABD, 1985-2011 yılları arasında
NAFTA üyesi Kanada ve Meksika’nın da aralarında bulunduğu 20 ülke ile
Serbest Ticaret Antlaşmaları (STA) imzalamıştır. Bu antlaşmalar toplam mal
ve hizmet ticaretinin üçte birinden fazlasını (2016 itibari ile 1,7 trilyon dolar)
kapsamaktadır (Jackson, 2018b: 5-6). Böylece hem Uruguay görüşmeleri
ile alınan tarife azaltma kararları, hem de Serbest Ticaret Antlaşmalarının
şekillendirdiği ticari ilişkilerin bir sonucu olarak ABD gümrük vergisi
oranlarında son yıllarda belirgin bir düşüş yaşanmıştır.
Ancak uzun süredir düşme trendinde olan Amerikan gümrük tarifeleri, 2018
yılı içerisinde alınan özellikle bazı mallara yönelik korumacılık önlemleri ile
artmaya başlamıştır. Bu önlemleri dört grupta toplamak mümkündür. Birinci
grup önlemler güneş paneli ve çamaşır makinesi ithalatına yöneliktir. ABD
22 Ocak 2018 tarihi itibari ile çamaşır makinesi ithalatında %20, güneş
paneli ithalatında da %30 oranında gümrük vergisi artışına gitmiş, artıştan
en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Çin ise bu ülkeden ithal ettiği
sorgum bitkisine %178,6 oranında anti-damping vergisi uygulayarak buna
misillemede bulunmuştur. İkinci gruptaki ürünler çelik ve alüminyumdur
ki, bu alan etkilediği ülkeler bakımından en geniş kapsamlı tarife artışlarını
içermiştir. ABD 1 Mart 2018’de çeliğe %25, alüminyuma ise %10 oranında
tarife artışı uygulama kararı almış, AB, Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeler
Amerikan mallarına yönelik çeşitli tarife artışları ile buna karşılık vermişlerdir.
Öte yandan Amerikan yönetimi çelik ve alüminyumdaki tarife artışına 2018
yazında Türkiye’yi de dahil etmiş ve 10 Ağustos günü Türkiye’den ithal edilen
çelik ve alüminyumdaki gümrük tarifelerini iki kat arttırma kararı almıştır.
Türkiye’nin buna cevabı ise 14 Ağustosta çeşitli Amerikan mallarına yönelik
tarife artışları olmuştur. Üçüncü gruptaki ürünler teknoloji ve fikri mülkiyet
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hakları ile ilgilidir. Bu alanda ABD özellikle Çin’i hedef almış ve Çin’in haksız
ticarete yol açtığını öne sürerek bu ülkeden ithal ettiği toplam 46,2 milyar
dolar tutarındaki 1333 farlı ürüne 3 Nisan 2018 tarihinde alınan bir kararla
%25 oranında gümrük vergisi artışı getirmiştir. Çin ise buna 4 Nisan 2018
tarihinde ABD’den ithal ettiği 50 milyar dolar değerindeki otomobil, hava
taşıtları ve soya fasulyesi gibi ürünlere %25 oranındaki gümrük vergi artışı ile
karşılık vermiştir. Son gruptaki ürünler ise otomobil ve otomobil aksamlarıdır.
Daha çok AB’nin (özellikle de Almanya’nın) etkilenmesi beklenen bu alanda
toplam 208 milyar dolarlık ürüne %25’lik tarife artışı kararı alınmıştır (Bown
ve Kolb, 2018; Bloomberg, 2018a).
Şekil 5: 1821-2016 Yılları Arasında ABD’nin Ortalama Gümrük Vergisi
Oranları (%)

Kaynak: U.S. Bureau of Census, 1975: 888; U.S. International Trade
Commission, 2017: 1-5 verilerinden tarafımızca derlenmiştir.
Amerikan tarihinde gümrük vergilerinin olağanüstü bir şekilde arttığı üç
dönem vardır. Bunlardan ilki 1828 yılında yürürlüğe konulan ve ‘Abominations
Tarifeleri’ olarak adlandırılan düzenlemelerdir. Bu süreçte gümrük vergilerinin
oranı %60’ları aşmıştır. Daha sonra düşen gümrük vergileri, 1861 tarihli (ki
bu dönemde ABD’de iç savaş yaşanmaktaydı) ‘Morrill Tarifeleri’ ile yeniden
yükselme eğilimine girmiş ve 1900’lerin başlarına kadar da %50’ler gibi
yüksek bir oranda kalmaya devam etmiştir (Foraker, 2017). Birinci Dünya
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Savaşı boyunca tekrar bir düşüş yaşanmış ancak bu kez de 1929 Bunalımının
hemen akabinde, 1930 yılında yürürlüğe konulan ‘Smoot-Hawley Tarifeleri’
sonucunda vergi oranı bir kez daha %60’lar seviyesine tırmanmıştır. İkinci
Dünya Savaşı sonrası yıllarda ise gümrük vergisi oranları sürekli azalarak
2000’li yıllarda tarihin en düşük düzeyine inmiştir. Bu bakımdan Donald
Trump yönetiminin 2018 yılında almış olduğu vergi artışı kararlarını; 1947
yılında GATT ile başlayıp, 1994 yılında NAFTA ve 1995 yılında da WTO
ile devam eden tarifelerin düşürülmesine yönelik politikalardan bir sapma ve
geçen yüzyılın ilk yarısındaki tarife artışı temelli korumacılık eğilimlerine
bir tür geri dönüş şeklinde yorumlamak mümkündür. ABD’nin uzun dönem
(1821-2016) gümrük vergisi oranları Şekil 5’den görülebilir.
4.3. Gümrük Vergisi Artışlarının Dünya Ekonomisine Muhtemel
Etkileri
ABD’nin gümrük vergisi oranlarında artışa gitmesine başta Çin, AB,
Kanada ve Meksika olmak üzere ticari partnerlerinin benzer artışlarla
karşılık vermesi, sorunun küresel bir boyut kazanma riski taşıdığı izlenimini
uyandırmaktadır. Tarife artışları şimdilik tüm ülkelere veya mal gruplarına
yansımamıştır. Fakat ülkeler arasında 1929 Bunalımı sonrasında ortaya
çıkan komşuyu zarar sokma politikasına benzer uygulamaların gündeme
gelmesi halinde bu durumun kaçınılmaz olacağı da açıktır. Yapılan çeşitli
araştırmalar, karşılıklı tarife artışlarının bir tür ticaret savaşına dönüşmesine
bağlı olarak, küresel ticaret hacminin daralacağını ve dünya ekonomisinin
küçüleceğini göstermektedir. Bloomberg (2018b) tarafından yapılan bir
araştırmada; ABD’nin gümrük vergilerinde yapacağı %10’luk bir artışa diğer
ülkelerin de aynı oranda karşılık vermesinin, dünya ekonomisine 470 milyar
dolarlık bir maliyet getireceği ve 2020 yılına gelindiğinde küresel GSYİH
değerinin olması gerekenin %0,5 puan daha altında kalacağı öngörülmüştür.
Aynı senaryo altında dünya ticaretindeki daralmanın ise %4’e yaklaşacağı
tahmin edilmiştir. Buna karşın ülkeler arası karşılıklı tarife artışlarının %20
’ye yükselmesi halinde ise hedeflenen GSYİH değerindeki azalma %1’i
aşarken, ticaret hacmindeki daralmanın ise %8’e kadar yükselmesi muhtemel
görünmektedir.
Bir diğer çalışmada ise KPMG (2018), üç farklı senaryoyu baz alarak gümrük
vergisi artışlarının küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerini incelemiştir. İlk
senaryo yalnızca ABD ile Çin arasındaki bir ticaret savaşını ele almakta ve bazı
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mallara %10, bazı mallara ise %25 oranında vergi konulmasını içermektedir.
Bu senaryonun beklenen sonucu hem ABD ve Çin, hem de diğer ekonomilerin
büyüme hızının %1’den daha az olmak üzere yavaşlayacağı, ancak bu
yavaşlamanın tarife artışını takip eden ilk 4-5 yılın ardından etkisini kısmen
de olsa kaybedeceği yönündedir. İkinci senaryo ilkine göre daha kötümserdir.
Keza her iki ülke, bu kez tüm malları kapsayacak şekilde %25 oranında tarife
artışına gitmektedir. İlkine göre daha belirgin bir yavaşlamayı içerse de tıpkı
ilkinde olduğu gibi etkisi zamanla azalma eğilimine girmektedir. Son senaryo
ise en kötümser olanıdır. Burada tüm ülkeler, tüm mallar üzerindeki vergi
oranlarını %15 oranında arttırmaktadırlar. İlk iki senaryodan farklı olarak
bu senaryoda hem ekonomik yavaşlamanın derinliği artmakta, hem de tarife
artışının üzerinden on yılı aşkın bir sürenin geçmesi halinde bile ekonomik
toparlanma son derece sınırlı bir düzeyde kalmaktadır.
Harita 1: Olası Bir Ticaret Savaşında 2018-2020 Yılları İçin Ülkelerin
GSYİH Büyüme Hızlarındaki Beklenen Değişimler (%)

-%0,3’den Daha Az
-%0,31 ile -%0,6 Arası
-%0,6’dan Daha Fazla

Kaynak: Zandi vd., 2018: 4
Olası bir ticaret savaşının ülkelerin ekonomik büyüme hızları üzerindeki
beklenen etkisi Harita 1’de gösterilmiştir. Buradaki karşılaştırma gümrük
vergisi oranlarındaki bir değişim ile değişimin olmadığı iki farklı senaryo
altında ülkelerin GSYİH büyüme hızlarındaki sapmayı içermektedir. Şekle
göre gümrük vergisi artışlarından en az etkilenmesi beklenen ekonomiler;
Meksika, Kolombiya ve Venezüella gibi Latin Amerika, İngiltere, İspanya,
İtalya, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, İsviçre ve Rusya gibi
Avrupa ve Japonya ile Filipinler gibi Asya ülkeleridir. Söz konusu ülkelerin
büyüme hızlarındaki yavaşlamanın %0,3’den daha az olacağı tahmin
108

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

edilmektedir. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Tayland, Malezya ve Endonezya
gibi gelişmekte olan ülkeler ile Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney
Kore gibi gelişmiş ekonomilerde bu yavaşlamanın %0,3 ile %0,6 arasında
olması öngörülmektedir. Son grupta ise ABD ve Çin başta olmak üzere
Kanada, Arjantin, Peru, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler yer
almaktadır ki, bunların büyüme hızlarındaki yavaşlamanın %0,6’yı aşacağı
düşünülmektedir.
Ayrıca gümrük tarifelerindeki artışların, ülkelerin ticaret hacmi ve
ekonomik büyüme performansları dışında emtia fiyatları ve sermaye
piyasaları gibi alanları da olumsuz yönde etkilemesi muhtemeldir. Nitekim
1 Mart 2018 tarihli çelik ve alüminyum tarife artışlarını takiben altın ve
petrol fiyatları yükselmiş, borsalarda ise düşüşler meydana gelmiştir. Öyle ki
26 Marta gelindiğinde; petrol fiyatındaki artış %7,6 ve altın fiyatındaki artış
da %2,3’e ulaşırken, dünya borsaları ise ortalama %2-3 değer kaybetmiştir
(Doff, 2018). Emtia fiyatlarındaki artış şimdilik belirgin bir enflasyon riski
oluşturmamaktadır. Bununla birlikte halihazırda sınırlı sayıda mal grubuna
uygulanan tarife artışlarının mal ve hizmetlerin geneline yayılması halinde
hem girdi maliyetleri, hem de tüketici fiyatları üzerinden enflasyonist baskılara
yol açması muhtemeldir (House ve Vaisey, 2018; Baig ve Rao, 2018).
Böylece ülkeler arasındaki karşılıklı gümrük vergisi artışlarının, 1930’lardaki
gibi bir komşuyu zarara sokma politikasına dönüşmesi durumunda hemen
hemen hiçbir ülkeye katkı sağlamayacağı ve dünya ekonomisinin önemli bir
bölümünü olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir. Esasen süreci başlatan
ülke ABD olmasına karşın, bundan en olumsuz yönde etkilenenlerden birinin
de yine bu ülke olması muhtemel görünmektedir. Her ne kadar 2020 yılına
kadar ABD’nin ödemeler dengesi açığının GSYİH’ya oranının %1,4 oranında
azalması öngörülse de, bunun ancak ulaşılması beklenen GSYİH değerinde
%0,9’luk bir negatif sapma ile mümkün olabileceği tahmin edilmektedir
(Bloomberg, 2018b). Öte yandan gümrük vergilerindeki artış eğilimi ve bunun
küresel çaptaki yayılma olasılığı, bir ticaret savaşı senaryosu altında, yalnızca
ülkelerin ticaret hacmi, enflasyon değerleri veya ekonomik büyüme hızlarında
değil, aynı zamanda küresel ekonomik sistemin sürdürülebilirliği üzerinde
de baskı oluşturma riski taşımaktadır. Zira ABD başkanı Donald Trump’ın
2018 yılı Ağustos ayı içerisinde, ABD’ye adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle
Dünya Ticaret Örgütü’nden çıkabilecekleri yönünde bir beyanda bulunması
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(BBC, 2018), 1947’den beri süregelen küresel işbirliğinin sekteye uğramasına
neden olabilir. Buna diğer ülkelerin de iştirak etmesi halinde ise dünya ticari
sisteminin sürdürülebilirliği oldukça güç bir hale gelecektir.
5. SONUÇ
Dış ticaret politika ve uygulamalarında önemli bir yere sahip olan gümrük
vergileri, devletlerce, hem kamu geliri elde etme hem de ulusal sanayiyi dış
rekabete karşı koruma işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılır. Tarihteki
ilk uygulamaları binlerce yıl öncesine uzanan gümrük vergilerinin uluslararası
ticari ilişkilerdeki rolü, 2018 yılında ABD tarafından başlatılan ve kısa bir süre
içerisinde onun ticari partnerlerinin de dahil olduğu bazı mallara yönelik karşılıklı
tarife artışları ile birlikte daha belirgin bir hale gelmiştir. ABD’nin giderek
ağırlaşan ekonomik ve ticari sorunlarının bir uzantısı olarak değerlendirilebilecek
olan tarife artışlarının Çin, AB, Kanada ve Meksika başta olmak üzere birçok ülke
ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir.
Her şeyden önce tarife artışlarının bir tür ticaret savaşına dönüşmesi halinde,
hem küresel ekonominin büyüme hızında yavaşlama meydana geleceği hem de
ülkelerarası toplam ticaret hacminin önemli ölçüde daralacağı tahmin edilmektedir.
Tarife artışlarının ekonomiler üzerindeki diğer yan etkilerinin ise şimdilik sınırlı
bir düzeyde kalmakla birlikte enflasyon artışı ile sermaye piyasalarındaki sert
dalgalanmalar şeklinde ortaya çıkması beklenmektedir. Ayrıca tüm bunların
ötesinde küresel ticari sistemin bir bütün olarak çökme riski de söz konusudur.
Zira ABD devlet başkanı Donald Trump’ın Dünya Ticaret Örgütü’nden (WTO)
çekilebilecekleri yönünde bir açıklamada bulunması, diğer ülkelerin de buna
katılabilecekleri olasılığı ile birlikte, 1947 yılından beri devam eden uluslararası
ticari işbirliğinin ortadan kalkmasına neden olabilir.
Bu bakımdan dış ticaret politikası araçları içerisinde önemli bir yere sahip
olan gümrük vergilerinin, komşuyu zarara sokma politikasına dönüşecek bir
şekilde uygulanmaması ve vergi oranının aşırı bir şekilde arttırılmamasının
günümüz küresel ekonomik sisteminin sürdürülebilirliği açısından yararlı
olacağı söylenebilir. ABD ve Çin başta olmak üzere tarife artışlarına taraf olan
ülkelerin sorunun çözümü doğrultusunda adım atması ve buna yönelik olarak
uluslararası işbirliğinin geliştirilebilmesi halinde, ticaret savaşlarına bağlı
olarak ortaya çıkabilecek olan muhtemel ekonomik sorunların çözümünde
olumlu bir sonuç alınması mümkün olabilecektir.
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