
 

 

DONALD TRUMP’IN SÜPRİZ ZAFERİ VE SERT EKONOMİK ETKİLERİ 

Korcan ROMYA 

 Anketler bir kez daha yanıldı ve süpriz sonuç gerçekleşti. Bundan iki yıl önce kimsenin 
ihtimal dahi vermediği olasılık gerçek oldu ve Donald Trump 45. ABD Başkanı seçildi. Seçimden 
önce yapılan anketlerin neredeyse tamamında Hilary Clinton önde görünmekteydi ve bu 
durumun yarattığı beklentiyle bütün dünya Hilary Clinton’un başkan seçilmesini beklemekteydi. 
Seçim sırasında Trump’ın kazanacağının sinyalleri gelmeye başladıkça, dünya piyasalarında 
şok yaşandı ve sert düşüşler de başlamış oldu. Birkaç ay önce Brexit sürecinde de anketler 
sonucu beklenen gerçek olmamış ve piyasalarda ani bir şok dalgası oluşmuştu. Bu seçimden 
önce de herkes bu durumun Brexit süreci gibi olup olmayacağını, anketlerin gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığını sorguladıysa da sonuçta anketlere olan güven (belki de olması dilenen) ağır 
basmıştı ve dünya piyasaları bütün beklentilerini Clinton’un zaferine göre fiyatlamıştı. Clinton’un 
seçilmesi dünya için, karşısında aşırı uç ekonomik söylemleri bulunan Trump’a göre istikrarın 
devamı anlamına gelmekteydi. Çünkü Clinton, Obama’nın politikalarını devam ettireceğini 
söylemişti, bunun karşısında da Trump Obama’nın gerçekleştirdikleri de dahil olmak üzere pek 
çok şeyi yıkıp yeni bir düzen inşa edeceğini şiddetle belirtmekteydi. 

Trump’ın Ekonomik Vaatleri Ve Seçilmesine Etkileri 

 Trump’ın seçilebilmesinin nedeni olarak gösterilebilecek pek çok mesele var. Fakat 
Trump’ın yürüttüğü kampanya süresince dile getirdiği ekonomik söylemlerinin Amerikan halkında 
karşılık bulduğu bir gerçek. Özellikle yasadışı göçe karşı söylemleri, gümrük duvarlarını kaldıran 
ticaret anlaşmalarını sonlandıracağını açıklaması ve üretimini yurtdışına taşıyan ABD merkezli 
şirketleri tekrar ABD’ye taşıyacağını vaat etmesi, iş imkanlarının kaybolduğunu veya ellerinden 
alındığını düşünen Amerikalılar arasında oldukça karşılık buldu. Ayrıca sürekli popülist bir 
söylemle vergi oranlarını düşüreceğini, kurumlar vergisini % 35’den % 15’e çekerek üretimi ve 
büyümeyi teşvik edeceğini vaat etmesi de oldukça destek görmüş durumda. Yine aynı şekilde 
sonuca baktığımız zaman Amerikan halkının yarısının ekonomik durumdan memnun olmadığını 
ve bunun için de Obama yönetimini suçladığı da bu sonuçla birlikte belirginleşmiş durumdadır.  

 Trump, kampanya sürecinde küresel iklimin uydurmaca bir kavram olduğunu ve küresel 
iklimi korumak adına yapılan anlaşmaların Amerikan üretimini zora soktuğunu belirtti. Bu 
anlaşmaların sonucu olan bütün düzenlemeleri kaldıracağını, petrol ve kömür üretimini artırarak 
Amerikanın enerji bağımlılığını azaltmayı vaat etti. Kapatılan kömür madenleri yüzünden işsiz 
kalan insanları, o madenleri tekrar işler hale getirerek iş sahibi yapacağını söyledi. Aynı 
zamanda imalat sektörünü mahvettiğini ve bunun işsizliğin en büyük nedeni olduğunu söylediği 
NAFTA ve Trans Pasifik Ortaklık (TPP) gibi ticaret anlaşmalarını da kaldırarak, üretimi tekrardan 
ülke içinde güçlendirme amacında olduğunu vurguladı.  

 FED Başkanı Yellen’ı da Obama’nın politikaları doğrultusunda siyasi kararlar vermekle 
suçlayan Trump, FED’in bağımsızlığını kaybettiğini ve dünyaya bolca para dağıtarak Amerika’yı 
ve gelişmekte olan ülkeleri zora soktuğunu dile getirdi ve göreve gelirse Yellen’o görevden 
alacağını söyledi. Sıklıkla da Obama yönetimini, devlet borcunun artırmak ve gereğinden fazla 
yasal düzenlemeler yaparak ekonominin büyümesine engel olmakla suçladı. Fakat hiç şüphesiz 
en çok, ‘Obamacare’ olarak bilinen sağlık sistemini bütçeye oluşturduğu yük nedeniyle 
kaldıracağını söylemesiyle gündeme geldi ve Trump’ın beyaz saraya geçtiği zaman ilk olarak bu 
konuya el atacağı beklenmektedir. 

Seçim Sonuçlarından Birlikte Dünya Ekonomisinde Oluşan Sert Etkiler ve Sonuçlar 

New York Times’da yazan Paul Krugman, seçimin hemen ertesinde yazdığı yazıda 
Trump’ın seçilmesini ‘’Sonu görülemeyecek bir ekonomik durgunluğun başlangıcı’’ olarak 
yorumlamaktadır. Nitekim Trump’ın ekonomik vaatlerine baktığımız zaman kısa zamanda 
büyümeyi artırıcı etkisi olması mümkün. Fakat Trump, seçim vaatlerinden anladığımız üzere 
küreselleşen dünya ekonomisinin yerine Amerika’nın öncelikli olduğu, ticari bariyerlerin örüldüğü 



bir politika izleyeceğini belli etmiştir. Ticaret sınırlarının devletler arasında son otuz yılda hızlıca 
kalkmasına karşın 2016 yılında hem İngiltere’nin AB’den ayrılmayı seçmesi hem de Trump’ın 
ABD Başkanı seçilmesi, bu hızlı küreselleşme sürecine sert bir fren olacak gibi gözükmektedir. 
Amerikanın öreceği gümrük duvarları, Amerika’ya karşı da örülecektir ve gümrük tarifeleri 
yüzünden dünyanın ticaret hacmi git gide daralacaktır. Bu durumdan başta ABD olmak üzere 
bütün dünya ekonomisi etkilenecektir. Gelişmekte olan ülkelerin bu olası gümrük tarifeleri ile baş 
etmesi zor görünmektedir. 

 Dünyanın büyüme lokomotifinin başını çeken Çin ekonomisine karşı gümrük tarifesi 
uygulamak Çin’i sanıldığı kadar etkilemeyebilir, çünkü Çin’in ABD’ye olan ihracatı GSYİH’sının 
yalnızca % 4’üne yakın bir orandadır. Aynı zamanda Çin elinde devasa miktarda ABD tahvili 
bulundurmaktadır. Çin’in bunları elinden çıkararak doları sarsması ve kurlar üzerinden bir ‘savaş’ 
başlatması mümkündür. Fakat aynı durum Amerika ile ticareti önemli boyutta olan diğer asya 
devletlerini daha sert etkileyecektir. Bu yüzden Trump’ın seçimleri kazanacağının anlaşılmasıyla 
birlikte asya borsaları panikle sert düşüşler yaşamıştır. Yatırımcılar, güvenli liman olarak altına 
ve Japon Yen’ine yönelmişlerdir. Fakat, sonuçların belli olmasının üzerinden vakit geçtikçe, 
piyasalar bir miktar toparlanmaya başlamıştır. Bu durumdan, Kanada ve Meksika da oldukça 
etkilenmiştir. Hem serbest ticaret anlaşmasının iptal edilme riski, hem de Trump’ın Meksika 
sınırına duvar örme düşüncelerinin gerçekleşme olasılığı, ihracatının önemli bir bölümü ABD’ye 
bağlı olan Meksika pesosunun çok şiddetli değer kaybetmesine yol açmıştır.  

Seçimlerin rengi belli olmaya başladıkçta, hem dünya piyasalarında hem de döviz 
kurlarında büyük oynaklıklar görülmeye başlandı. Dolar, güvensizlik yaydığı için gelişmiş ülke 
para birimlerine karşı değer kaybetti fakat bizim gibi gelişmekte olan, dolar borcu olan ülkelerin 
para birimlerine karşı da değer kazandı. Euro, Yen, İsviçre frangı ve altın gibi alternatif güvenli 
liman olarak görülen birimler, Trump belirsizliği karşısında değer kazandı. 

Sonuç olarak baktığımızda beklenmeyen sonuç gerçekleşti ve bu sonuç dünya 
piyasalarında sert etkilere yol açtı. Dünyanın en büyük ekonomisine yön verecek yönetimin, 
dünyayı hassas bir biçimde etkileyeceği çok açıktır. Genelde Trump’ın vaat ettiği popülist 
politikalar, tarih içerisindeki benzer durumlardaki benzer söylemlerle başa gelen politikacıların 
gerçekleştirdiği gibi başlangıçta hızlı büyümeyi sağlayarak her şeyin yolunda görünmesini 
sağlasa da, uzun vadede böyle popülist politikaların hep büyük krizlerle son bulduğu ve bu 
dönemlerde kaldırılan düzenlemelerin, indirilen vergi oranlarının gelen krizlerle birlikte tekrar 
yerine koyulduğu görülmektedir.  

Türkiye İçin Ne Değişir ? 

 Trump’ın seçilmesinin ilk etkisi FED’in faiz artırma olasılığının azalmasıyla bize doğrudan 
etki sağlamaktadır. Trump’ın FED’in faiz artırma politikasını eleştirmesi ve Yellen’ı görevden 
alacağını söylemesi, önümüzdeki dönemlerde kesin gözüyle bakılan faiz artırımlarını bir süre 
daha erteleyebilir. Bu da TL’ye karşı iyiden iyiye yükselen doları bir süre daha bulunduğu 
seviyelerde tutarak, yerli şirketlere finansman konusunda zaman kazandırabilir. Fakat aynı 
zamanda Trump’ın vergi indirimlerinin, bütçe açığı artmaya başlayan ABD’nin daha da büyük 
açıklar vermesine yol açabilir. Bu durum da ABD’de tahvil faizlerinin yükselmesiyle doların 
şimdikinden daha değerli olmasına yol açacaktır. Aynı zamanda ABD’nin gümrük tarifeleri 
uygulamaya başlaması ve bunun karşılıklı olarak bütün dünyaya yayılması, ihracatımızın önemli 
ölçüde yara almasına yol açacaktır.  
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