
Türkiye ticaretinin geleceğinde Brexit mi Trump mı daha etkili olacak?
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2030’a kadar Almanya, 
İngiltere ve Fransa’ya 
yapılan ihracatın 
%25’ten %20’ye 
düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye dış ticaretini
etkileyecek 2 ÖNEMLİ KONU VAR: 

1 2İngiltere’nin Brexit ile
AB’den çıkışı

Trump’ın gelişen ülkelerle ticaret
hacmini olumsuz etkileyecek
korumacı politikaları

Toplam 
ihracat 
gelirlerinin 
yarısından 
fazlası 
Avrupa’dan. 
En büyük pay 
Almanya’nın,  
ardından 
İngiltere’de.

Avrupa, 
hizmet 
ihracatında da 
önemli rol 
oynuyor.

Sert Brexit senaryosuna 
göre Türkiye’nin toplam 
ihracatının 10 milyar dolar 
gerilemesi bekleniyor.

Trump politikalarının 
Çin ve diğer Asya 
ülkelerinin dış 
ticaretine olan 
olumsuz etkisi 
Türkiye için rekabet 
avantajına 
dönüşebilir.

2030 yılında 
Birleşik Arap 
Emirlikleri'nin 
ABD'nin yerine 
üçüncü en büyük 
ihracat partneri 
olabileceği 
öngörülüyor. 

SONUÇ: Sektörel anlamda hizmet 
sektöründe ihracat rakamları Trump’dan 
daha az etkilenecek ve küresel talebin 
turizm sektörüne olan etkisi ile %0,5 
düşüş yaşayacak. Çünkü Asya’nın hizmet 
ihracatındaki payının önümüzdeki yıllarda 
artması bekleniyor.

Avrupa’ya 
lojistik/ulaştırma 
ihracatında büyüme 
bekleniyor.
(2015-2030)

Avrupa’ya turizm 
ihracatında 
büyüme bekleniyor.
(2015-2030)
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Küresel ticareti yavaşlatabilecek 2 senaryo

İngiltere’nin AB’den çıkış
sürecinin ‘sert’ geçmesi 1 Yeni ABD başkanının ticareti

kısıtlayacak önlemler alması2
İngiltere 2019 başında 
AB’den ayrılır ve ortak 
pazardan çıkar. İngiltere
ve AB arasındaki ticaret 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
üzerinden yürür.

Trump ikinci dönemde de 
başkanlığa seçilir. Yeni 
altyapı harcamaları 
yapması beklenmez, ancak 
genişlemeci mali 
politikaları ve vergi 
indirimleriyle büyümeyi 
canlandırabilir.

Meksika da ABD’nin 
getirdiği kısıtlamalara 
karşılık verir. İki ülke 
arasındaki ticaret 
kademeli olarak azalır.

Sınır dışı edilen yasa dışı 
göçmen sayısı yılda 1,4 
milyona yükselir. Böylece 
Trump’ın iki sene için 
koyduğu 11,3 milyonluk 
hedefe iki başkanlık dönemi 
içinde ulaşılabilir.

Yasa dışı göçmenlerin sınır dışı 
edilmesi ABD’de iç talebi 
zayıflatır. İş gücü arzı büyümesini 
ve potansiyel arz kapasitesini 
sınırlandırarak uzun vadeli 
sonuçlar doğurur. 

Trump, NAFTA’yla 
anlaşamaz ve 2017’de 
çıkma kararı alır. Yine de 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
kuralları gereği vadettiği
yüzde 35’lik gümrük 
vergisini uygulayamaz. 

Bu nedenle pek çok
yan düzenlemeyle 
Meksika’dan yapılan 
ithalat azaltılır. En erken 
2019’da Meksika’dan 
ithalata kısıtlamalar gelir.

İngiltere’nin 
Avrupa bankacılık 
sistemine erişimi 
azalır. İngiltere’de 
bankacılık ve 
sigortacılık 
maliyetleri yükselir.

Artık AB bütçesine 
katkı vermek 
zorunda olmayan 
İngiltere, kamu ve 
refah yatırımlarını 
artırır.

İngiltere AB’den 
göçe yönelik sert 
kısıtlamalar getirir. 
AB’den kabul ettiği 
göçmen sayısını 
yıllık 65 bin kişiye 
indirir. ‘Yumuşak’ 
Brexit senayosuna 
kıyasla 2030 yılına 
kadar AB’den 
İngiltere’ye gelen 
göçmen sayısı 
yaklaşık 750 bin 
kişi azalır.

Mal ticaretinin 
maliyeti yaklaşık 
yüzde 4,4 
yükselir.

İki bölge 
karşılıklı olarak 
yüzde 3’e yakın 
gümrük vergisi 
uygular.
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1 Almanya Almanya

2 İngiltere İngiltere

3 ABD BAE

4 Fransa ABD

5 BAE Fransa

İhracatta en yüksek
pay hangi ülkelerle?

2015 2030

ABD NAFTA’dan çıksa bile 
Kanada’yla arasında serbest 
ticaret anlaşması olduğundan 
iki ülke arasındaki ticaret 
değişmez. Meksika ve Kanada 
arasındaki ticaret de aynı kalır.

%10
Trump, Çin’in reform 
çabalarından rahatsız olur. 
Böylece 2019 itibariyle 
Çin’den gelen petrol dışı 
mallara da yüzde 10 vergi 
uygular. Çin de aynı şekilde 
ABD’den gelen ithal mallara 
kısıtlama uygular.

Kaynak: HSBC Dış Ticaret Tahmin Raporu, Türkiye ve Global raporları, Aralık 2016

Beş yıl içinde 
İngiltere ve AB 
arasındaki 
düzenleme 
farklılıkları 
artar.

Bu doküman HSBC Bank A.Ş tarafından Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla, ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup işbu doküman çerçevesinde hazırlanmış olan 
değerlendirmeler sadece referans ve bilgi amaçlı olup muhatabının bilgilendirilmesine yöneliktir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
Sunulan tüm tablo ve bilgiler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir 
müşterisine hukuki, vergi ya da yatırım tercihi/tavsiyesi sağlamaktan sorumlu değildir.


