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Duyurular
ATC-TAİK 35. Ortak Yıllık Konferansı Sonuç Raporu
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 35. Ortak Yıllık Konferansı,
“Geleceği Şekillendirmek: İş, İnovasyon ve Büyüme” (“Shaping the Future: Business, Innovation and
Growth”) temasıyla 30 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında, The Ritz-Carlton, Washington D.C’de
gerçekleştirilmiştir. Sonuç raporu ve Konferans videolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
ATC-TAİK 36. Ortak Yıllık Konferansı, 21-23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Trump International Hotel,
Washington D.C.’de gerçekleştirilecektir.
Sonuç Raporu: http://www.mazdigital.com/webreader/47246
Konferans Videoları: http://taik.org.tr/videos.php
NATO Ekonomi Forumu 2017, 8 Mart 2017, Toronto
Kanada-Türkiye İş Konseyi (CTBC) ve NATO Kanada tarafından, 8 Mart 2017 tarihinde, Ontario Yatırım
ve Ticaret Merkezi, Toronto’da, NATO Ekonomi Forumu gerçekleştirilecektir.
http://natoassociation.ca/nato-economy-forum-2017-mining-and-infrastructure/
HIGHPOINT SPRING 2017, 22-26 Nisan 2017, North Carolina, ABD
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafından, 22-26 Nisan 2017 tarihleri arasında, ABD North Carolina’da
düzenlenecek "HIGHPOINT SPRING 2017” Mobilya Fuarına Türkiye milli katılım organizasyonu
gerçekleştirilecektir.
http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-highpoint-2017-ilkbahar-milli-katilim-duyurusu.html
ABD Deniz Ürünleri İthalatı Yeni Kontrol Programı
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve dış ticaret partnerlerinin uyumluluk yükümlülüklerini
azaltmayı hedefleyen ABD’nin Deniz Ürünleri İthalatı Yeni Kontrol Programı’na ilişkin bilgi notu
aşağıdaki linkte iletilmektedir.
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/03/2016-18401/trade-monitoringprocedures-for-fishery-products-international-trade-in-seafood-permit-requirements
Seafood Expo North America (SENA) 2017, 19-21 Mart 2017, Boston, ABD
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafından, Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenecek Seafood
Expo North America (SENA) 2017 Fuarı, 19-21 Mart 2017 tarihleri arasında Boston, ABD’de
gerçekleştirilecektir.
http://www.iib.org.tr/tr/fuarlar-sena-2017.html
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Sweets & Snacks Expo 2017 Fuarı, 23-25 Mayıs 2017, Chicago, ABD
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) tarafından, Chicago, ABD’de, 23-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında
düzenlenecek Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli
katılım organizasyonun gerçekleştirilecektir.
http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-sweets-and-snacks-expo-2017-fuari.html

Kanada
Kanada’da İşletmelere Yönelik Vergi Oranları
Kanada'daki işletmeler hem federal hem de eyalet vergilerini ödemektedir. Ontario ve Michigan’da
imalat firmaları için şirket vergi oranı, imalat dışı şirketlerinkinden daha düşük. 2006 öncesi
Muhafazakâr hükümeti, yabancı yatırım çekmek ve iş yaratmak için federal vergi oranını yüzde
21'den yüzde 15'e düşürmüştü. Ontario'nun kurumlar vergisi oranı ise yüzde 11,5 -ki Kanada'daki en
düşük değerlerden biridir- birlikte eklendiğinde, Ontario'daki şirketler yüzde 26.5 oranında
vergilendiriliyor - üretim teşvikleri dikkate alındığında bu yüzde 25'lik bir orana tekabül ediyor.
Kaynak:http://www.huffingtonpost.ca/2017/01/26/baloney-meter-is-michigan-a-threat-to-economic-investment-inontario_n_14414562.html?utm_hp_ref=canada-business&ir=Canada+Business

Saskatchewan Hükümeti, Tarım Arazilerine 200.000 litre Petrol Sızdıran Boru Hattını Açıkladı
Saskatchewan Hükümeti Tarım Arazilerine 200.000 Litre Petrol Sızdıran Boru Hattını Calgary merkezli
Tundra Energy Marketing Ltd.'ye ait olduğunu söyledi. Şirket, Güneydoğu Saskatchewan'daki
Stoughton yakınlarındaki sızıntının temizlenmesine öncülük ediyor. Hükümet şu ana kadar 174 bin
litre petrolün geri alındığını ve 185 bin metreküp kirlenmiş toprağın temizlendiğini açıkladı.
Kaynak:http://www.huffingtonpost.ca/2017/01/25/trudeau-saskatchewan-oilspill_n_14407826.html?utm_hp_ref=canada-business&ir=Canada+Business

2017 Yılında Kanada’da Getirilecek Getirilecek Karbon Vergisi Eleştirisi
İklim değişikliği planları çerçevesinde, Kanada hükümeti tarafından, karbon salınımını azaltmak için
“karbon vergisi” getirilmesi kararı alındı. Fakat bazı otoritelere göre, Kanada’da alınacak hiçbir
tedbirin iklim değişikliği üzerinde bir etkisinin olamayacağı düşünülüyor. 1960’lardan bu yana artan
fosil yakıt kullanımı nüfüs artış hızında çok daha hızla artmakta olduğu ve Dünya’daki karbon
salonumunun da %29’unu temsil eden Çin gibi ülkelerin bu projeye liderlik etmesi gerekmekte olduğu
belirtiliyor.
Kaynak:http://www.huffingtonpost.ca/f-larry-martin/carbon-tax_b_14368232.html?utm_hp_ref=canadabusiness&ir=Canada+Business

Kanada’da 2017 Yılı İçerisindeki Ödeme ve Vergi Değişiklikleri
Kanada’da 2017 yılında yeni zamlar ve vergi artışları geliyor. Temel sigorta ücretleri, elektrik fiyatları,
gelir vergisi, MSP (Medical Servis Plan) fiyatları, ulaştırma ücretlerinde artık yapılacak.
Kaynak: http://globalnews.ca/news/3149021/b-c-taxes-and-fees-whats-changing-in-2017/
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Kanadalı Gildan Activewear Kaliforniyalı American Apparel Firmasını Satın Aldı
Gerçekleşen ihalede en iyi teklifi sunan Kanadalı Gildan Activewear rakiplerinin önüne geçerek
American Apparel markasını ve birkaç üretim ekipmanını 88 milyon dolar karşılığında aldı. American
Apparel’in ülkede bulunan 110 mağazası Gildan Activewear tarafından satın alınmadı. Uzmanlar, bu
mağazaların ve Kaliforniya merkezli üretim/depolama tesislerinin birçoğunun kapatılmasının söz
konusu olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre Gildan Activewear’ın, Kaliforniya merkezli üretimin ve iş
gücünün yüksek maliyetleri sebebi ile üretim merkezlerini Orta Amerika ve Karayiplere taşıması son
derece olası. Aralık ayında American Apparel’in yaklaşık 3,500 çalışanına işlerinin tehlikede
olabileceğini bildirdiği de ayrıca belirtiliyor.
Kaynak: http://www.latimes.com/business/la-fi-american-apparel-gildan-bankruptcy-20170110-story.html

ABD
Başkan Donald J. Trump'ın, Aşırı Denetleme ile İlgili Güncel Düzenleme Hakkında Açıklaması
ABD Başkanı Donald J. Trump göçmen denetimi konusunda aldığı karar sonrasında gelen tepkiler ve
basında yer alan alan haberlerle ilgili yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Trump
açıklamasında: "America, göçmenlerin gurur duyduğu bir ülkedir. Baskıdan kaçanlar kucak açmaya
devam edeceğiz. ancak bunu vatandaşlarımızı ve sınırlarımızı koruyarak yapacağız. Amerika her
zaman özgürlükler ülkesi olmuş ve cesaretin beşiği olmaya devam eden bir yerdir. Medyanın bildiği
ama söylemeyi reddettiği şekliyle, biz özgürlüğü ve güveni sağlamaya devam edeceğiz. Söz konusu
uyguladığım politika, Başkan Obama'nın, 2011 yılında altı ay boyunca Irak'tan gelen mülteciler için
vize vermesini yasakladığı zamana benziyor. Kararnamede adı geçen yedi ülke daha önce Obama
yönetimi tarafından terör kaynakları olarak tanımlanan ülkelerdendir. Açıkça söylemek gerekirse, bu
karar medyanın yanlış yansıttığı gibi bir Müsliman yasağı değildir. Bu din ile ilgili değil, yalnızca terör
ve ülkemizin güvenliğini korumakla ilgilidir. Bu karardan hiçbir şekilde etkilenmeyen, çoğunluğu
Müslümanlardan oluşan 40'tan fazla farklı dünya ülkesi var. İlgili ülkeleri 90 gün süreyle inceleyerek
emin olacağız. Suriye'deki bu korkunç insani krizle mücadele eden insanlara karşı çok derin hisler
besliyorum. İlk önceliğimiz her zaman ülkemizi korumak ve hizmet etmek olacaktır, ancak Başkan
olarak acı çeken herkese yardım etmenin yollarını bulacağım "dedi.
Kaynak: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/29/president-donald-j-trump-statement-regarding-recentexecutive-order

Ford CEO’su Mark Fields: Trump ekonomiye iyi gelecek
Bloomberg’de gerçekleşen kısa röportajda Ford’un CEO’su Mark Fields şirketinin iyi geçen 2016 yılına
değindi, ve 2017 için beklentilerini paylaştı. Şirketinin birincil önceliğinin gelir dengesini sağlamak
olduğunu belirten Fields, Trump’la iki gün üst üste gerçekleşen toplantıları hakkında da konuştu.
Trump’ın ABD iş dünyasına iyi geleceğini söyleyen Fields bunun en önemli sebebi olarak Trump’ın en
çok odaklandığı konunun ekonomi olmasını öne sürüyor. Yeni başkanın ofisteki ilk günlerinde imalat
ve otomotiv endüstrisi üzerine görüşmeler gerçekleştirmesini pozitif bir değer olarak gören Fields,
yeni başkanın planladıklarının ABD’ye yatırım çekeceğini ve yeni istihdam yaratacağını belirtiyor.
Fields, ABD’ye yatırım hususunda, yeni fabrika açmayacaklarını ama varolan yatırımlarını geliştirmek
ve fabrikalarında yeni istihdam alanları yaratmak için çalışacaklarını ekledi.
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-01-26/ford-ceo-sees-trump-as-good-for-business-economy
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Başkan Donald Trump’ın Tutumu, ABD ve Meksika’yı Ticaret Savaşlarına Zorluyor
ABD ve Meksika arasında, uzun yıllardır devam eden dostluk ve ekonomik işbirliğini tehtid eden bir
kaos oluşmak üzere. Başkan Donald Trump’ın, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA)
yeniden yazmak ve Meksika sınırına duvar örmek istemesi üzerine Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto
Washington D.C. ziyaretini askıya almıştı. Son olarak Trump yönetiminin, Meksika’dan yapılacak
ithalat için vergileri %20’ye çıkarması üzerine, Nieto söz konusu ziyareti resmen iptal etti.
Kaynak: https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-27/u-s-edges-toward-trade-war

Trump’ın Birleşik Krallık’a Gözünü Çevirmesi Sonrası Amerikalı Şirketler Yeni Bir İş Konseyi Kuruyor
Amerikalı şirket liderleri, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışında çıkarlarını korumak ve olası bir
ticaret anlaşması üzerine görüşebilmek için bir iş konseyi kuruyor. Yakın zamanda hayata geçmesi
beklenen konseyin adı U.S.-U.K. Business Council (ABD-Birleşik Krallık İş Konseyi) olacak olup, en
büyük Amerikan iş lobisi olan ABD Ticaret Odası altında tanınıyor olacak. Konseyde yer alacak olan Eli
Lilly & Co., Microsoft ve diğer şirketlerin ilk önceliği, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkış
sürecinde şirket çıkarlarını gözetmek ve geçiş sürecini kolaylaştırmak olacak. Konseyin ikinci adımı ise
Başkan Trump’la ABD ve Birleşik Krallık arasında imzalanabilecek bir serbest ticaret anlaşması üzerine
görüşmelerde bulunmak olacak.
Kaynak:
group/

http://blogs.wsj.com/washwire/2017/01/26/as-trump-eyes-u-k-trade-deal-u-s-companies-launch-new-business-

Dow Jones 20.000’in Üzerine Çıktı
ABD Başkanı Trump’ın göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği seçim sonrası mitinglerinin
yansımaları gelmeye başladı. 25 Ocak Çarşamba günü Dow Jones endeksi 20.000’e ulaşarak tarihi
rekor kırdı. Başkan Trump’ın Cuma günü göreve gelmesinden bu yana yerli üreticilerin yükünü
azaltmak ve Keystone ve Dakota petrol boru hatlarını inşa edilmesi üzerine verdiği yürütme kararları
piyasayı olumlu etkiledi. S&P 500 ve Nasdaq Composite endeksleri, sektörler arası kazançların
etkisiyle, gün içi en yüksek seviyeye ulaştı.
Kaynak: http://www.reuters.com/article/us-usa-stocks-idUSKBN1591FB FED Faiz Oranlarını Artırdı

Goldman Sachs: ABD’nin Vergi Reformları Global Petrol Piyasasını Tamamen Değiştirebilir
Salı (24 Ocak 2017) günü müşteriyle paylaştığı bir duyuru notunda Goldman Sachs, yeni hükümetin
Temsilciler Meclisi’nden geçirmeye çalıştığı “sınırda ödenen kurumlar vergisi”ne (BTA) geçilmesi
halinde Amerikan (Batı Teksas-TWI) ham petrol fiyatlarının, Brent tipi ham petrolden daha yüksek
seviyede seyretmesini öngördüğünü belirtiyor. Sınır ayarlaması olarak adlandırılan önlem, kurumsal
vergilendirmeden doğan ihracat gelirleri üzerinde uygulanmayacak olup, ithalat vergilerini arttıracak.
Bu doğrultuda ise Amerikan imalatının tekrar canlanması bekleniyor. Goldman notunda, uygulamanın
gerçekleşmesi halinde Batı Teksas ham petrolünün fiyatlarında %25’lik bir artış beklendiğini ve bunun
global petrol piyasası üzerinde etkilerinin son derece ciddi olacağını belirtti. Goldman ayrıca bu
uygulamanın Dünya Ticaret Örgütü (WTO) normlarına aykırı olduğu için hayata geçmesinde
problemler olabileceğinin de altını çizdi.
Kaynak: http://www.reuters.com/article/us-research-crude-goldman-idUSKBN15822P
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Akıllarında İnşaat, Sendika Liderleri Trump ile Görüştü
Seçim kampanyası boyunca Amerikan halkına iş yaratmak için altyapı yatırımları (yol, demiryolu vb)
ve inşaat projeleri geliştireceğini söyleyen Trump, bu kez de sendika liderlerine aynı sözü verdi.
Başkan Donald J. Trump, 23 Ocak 2017 Pazartesi günü gerçekleşen toplantıda, birazı federal
hükümetten olmak üzere milyarlarca doları altyapı ve inşaat projeleri geliştirmeye yönlendireceğinin
tekrar altını çizdi. Görüşmede Trump, federal hükümetin katkısından çok özel sektörün bu
harcamaların çoğunluğunu yapacağını belirtti. Yine seçim kampanyasında değinmiş olduğu PPP
(public-private partnership) modelinin de uygulanabileceği toplantıdan çıkan görüşler arasında.
Kaynak: https://www.nytimes.com/2017/01/23/business/economy/labor-leaders-trump-.html?ref=business&_r=0

Başkan Trump’ın TPP Kararı
Başkan Trump, Beyaz Saray’daki ilk iş gününe, TPP anlaşmasının yürütmesini durdurma kararını
açıklayarak başladı. Dünya ekonomisinin %40’ını kapsayan ve 12 ülkenin katılımıyla imzalanan TPP’yi
Ocak ayından sonlandırmak istediğini belirten Başkan, ayrıca kömür üretiminde işten çıkarma
kısıtlamalarının azaltılacağını taahhüt etti.
Kaynak:http://www.foxnews.com/politics/2017/01/23/trump-signs-executive-order-withdrawing-us-from-tpp-tradedeal.html

Trump, Keystone ve Dakota Boru Hattı Projelerini Tekrar Canlandırmak İçin Adımlar Atıyor
Obama yönetimi tarafından daha önce reddedilmiş olan iki tartışmalı boru hattı projesi, yeni başkan
sayesinde tekrar masaya yatırılıyor. Bu adım önceki yönetimin çevre politikalarının yeni yönetim
tarafından hızlıca silineceğine işaret ediyor. Trump, boru hattı projelerini tekrar hayata geçirmenin
yanında, altyapı yatırımları için varolan yönetmelikleri hafifletmek yönünde de adımlar atacağını
belirtti ve takımından boru hatlarında en fazla seviyede Amerikan yapımı malzemeler kullanılması
yönünde bir plan hazırlamalarını istedi. Çevreciler, demokratlar ve Amerikan yerlileri doğaya vereceği
zararlar dolayısıyla boru hatların yapılmaması yönünde ısrar ederken, enerji sektörü yöneticileri
projelerin enerji güvenliği ve ekonomi açısından elzem olduğunu belirtiyor. Projelerin tamamlanması
halinde Keystone XL boru hattı Kanada ve Steele City, Nebraska arasında günlük 830,000 varile kadar
ham petrol taşırken, Dakota Access boru hattı projesi ise Kuzey Dakota’dan İllinois’ye günde 570,000
varile yakın ham petrol taşıyacak.
Kaynak: http://www.wsj.com/articles/trump-set-to-take-action-on-keystone-dakota-pipelines-1485270333

Trump’ı Büyük Bir Global Belirsizlik Bekliyor
20 Ocak 2017’de gerçekleşecek olan yemin töreni sonrasında Donald J. Trump ABD’nin yeni başkanı
olarak görevine başlayacak. Yeni göreviyle beraber çok karışık ve hayli zorlayıcı bir dış politika ortamı
da kendisine miras kalacak. Trump’ın uzun zamandır süregelen Amerikan dış politikalarını da
tamamen bırakacağı veya gözden geçireceğini söylemesi varolan atmosferi daha da belirsiz kılıyor.
Özellikle Ortadoğu’da olmak üzere, Amerika dünya genelinde bir çok ülke ile ilişkilerinde çok zorlu bir
süreçten geçmekte. Ortadoğu’da, Rusya’nın Esad’a sunduğu destek, İran’ın Irak’ta ve bölgede gitgide
güç kazanması, Türkiye’deki belirsizlikler, Israil ile Obama yönetiminin gerilen ilişkileri ve IŞİD terörü
öne çıkan başlıklar. Asya’da, Çin’in Güney Çin Denizi’nde yaptığı yapay adalar ve Kuzey Kore’nin
nükleer alanda gerçek bir tehdite dönüşmesi ilk dikkat çeken konular. Avrupa’da ise İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden çıkması ve mülteci sorunu, Trump’ı zorlayacak konulardan. Güney Amerika
özelinde dikkat çeken konular ise, yeni yönetimin Küba’yla yeni kurulmuş ilişkilerin nasıl yöneteceği
ve Guantanamo Körfezi’nde bulunan Amerikan hapishanesi hakkındaki tutumu.
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Kaynak: http://www.wsj.com/articles/donald-trump-faces-a-map-of-global-uncertainty-1484843404

Başkan Trump NAFTA’nın Yeniden Müzakere Edilmesi ve TPP’den Çekilme Konusundaki Kararları
İmzalıyor
Baskan Trump bugün, Amerikan is dünyasından çesitli yetkililer ile yaptıgı toplantılar sonrasında,
önemli bazı kararlara imza atacak. Bunlar arasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlasmasının
(NAFTA) yeniden müzakeresi ve TPPden geri çekilme niyetlerini içeren kararlar da bulunuyor. Bunlar,
Baskanlık kampanyası sırasında sıklıkla gündeme gelen konulardı. Baskan Trump, görevinin ilk
gününde bu konuları ele alacagına söz vermisti. Baskan Trump, 31 Ocak 2017 tarihinde Meksika
Devlet Baskanı Pena Nieto ile NAFTAnın yeniden müzakeresini görüsecek. Kanada Basbakanı Trudeau
ile yakın bir gelecekte görüsmesi bekleniyor.
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

FED Başkanı Yellen’dan Para Politikası Yorumu
FED Başkanı Yellen 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Doların değerini düşürmeye yönelik bir politikanın
enflasyona ve finansal istikrarsızlığı neden olabileceğinin altını çizdi. Yellen, para politikasının halen
ılımlı ve uyum içinde olmasına rağmen, FED’in enflasyonun düşük tutulması için faiz oranlarını yavaş
artırmaya devam etmesi gerektiğini söylemini yineledi. Enflasyon geçen yıl FED’in %2 hedefi
içerisinde kaldı. İşsizlik 4.7%. Birçok ekonomist tarafından bu politikanın uzun vadede sürdürülebilir
bir politika olduğu görüşü hakim.
Kaynak: http://www.cnbc.com/2017/01/19/feds-yellen-says-unwise-to-allow-us-economy-to-run-hot.html

ABD’de İşsizlik Başvuruları Geriledi
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 14 Ocak’ta biten haftada işsizlik başvuruları
önceki haftaya göre 15 bin kisi düşüşle 234 bin kişiye geriledi. Ekonomistlerin beklentileri
başvuruların 252 bin olarak gerçeklesmesi yönündeydi. Bir önceki hafta verisinin 247 binden 249
kişiye revize edildiği belirtildi. Dört haftalık ortalama işsizlik başvuruları ise 10 bin 250 kişi düşerek
246 bin 750 kişiye geriledi ve bu seviye 1973’ten sonraki en düşük rakam olarak kaydedildi. İşsizlik
maaşından yararlananların kümülatif toplamı, 7 Ocak’ta sona eren haftada 47 bin kişi düşüşle 2,05
milyon kişiye geriledi. Başvurular tam 98 haftadır 300 binin altında seyrediyor, bu 1970'ten beri
görülen en uzun süreli trend ve istihdam piyasasındaki güçlenmeyle uyumlu görülüyor.
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Başkan Trump’ın İlk Önceliği Ticaret Anlaşmalarını Gözden Geçirmek Olacak
ABD’nin başına geçmesi ile beraber Trump hız kaybetmeden ülkenin ekonomik müttefiklikleri
üzerinde çalışmaya başladı. İlk günlerinde Meksika, Kanada ve Birleşik Krallık liderlerini ağırlamaya
hazırlanan Trump, varolan anlaşmaları ülke lehine çevirmeye çalışacak veya yeni anlaşmalar üzerinde
çalışmaya başlayacak. Seçim kampanyası boyunca ABD, Kanada ve Meksika arasında bulunan serbest
ticaret anlaşması NAFTA’yı eleştiren Trump’ın, Meksika ve Kanada ile yapacağı görüşmelerde,
özellikle otomobil endüstrisi için anlaşmayı revize etmek istemesi bekleniyor. Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May ile yapacağı görüşmenin ise, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğini’ni terketmesi
sonrasında ABD ve Birleşik Krallık arasında tamamen yeni bir serbest ticaret anlaşması yapmak için
olduğu belirtiliyor.
Kaynak: http://www.wsj.com/articles/president-donald-trump-makes-revised-trade-deals-an-early-priority-1485131856
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Trump’ın Dolar Üzerindeki Görüşlerindeki Ciddi Çelişki
20 yıldan uzun süredir doların değeri konusunda Amerikan hükümetinin resmi duruşu “güçlü dolar”ı
desteklemek yönünde oldu. Bu doğrultuda da sağlam bir para biriminin öneminin altı çiziyor ve
ABD’nin ihracatının değerini arttırmak için doların düşmesini istediği yönünde çıkan haberleri de
hızlıca ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Donald J. Trump kendinden önce gelen başkanlardan çok farklı
bir yol izleyerek, Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda doların çok güçlü olduğunu ve Amerikan
şirketlerinin bu yüzden rekabet edemediğini belirtti. Küresel piyasalar üzerinde aşırı etkiler olmaması
sebebi ile daha önceki çok az başkan doların gücü üzerine yorum yapmıştı. Tahmin edilecebileceği
gibi Trump’ın konuşmasının akabinde dolarda bir düşüş gerçekleşti; ancak birkaç gün sonra biraz da
olsa toparlandı. Uzmanların Trump’ın açıklamalarına en büyük tepkisi geleneği bozmuş olması değil,
söylemleriyle eylemlerinin tutmaması. Trump’ın ekonomik olarak verdiği sözlerin çoğunluğu güçlü bir
ekonomiye, dolayısıyla da güçlü bir dolara işaret ediyor. Uzmanlar, Trump’ın söylemlerini
gerçekleştirmesi halinde (vergi indirimleri, regulasyon reformları, altyapı yatırımları vb) doların
düşmesinin değil ancak güçlenmesinin beklenebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/01/18/the-serious-contradiction-in-trumps-views-onthe-dollar/

FED Başkanı: ABD Ekonomisi Tam İstihdam ve Enflasyon Hedefine Ulaştı
19 Ocak TSİ 23.00’de konuşan Yellen, ABD ekonomisinin tam istihdam ve hedeflenilen %2 enflasyon
oranına yaklaşması sonucunda faiz artırımının mantıklı olacağını belirtti. 2019 sonuna kadar yılda
birkaç defa faiz arttırımını öngördüklerini belirten Yellen, bu artışın ne zaman gerçekleşeceği
konusunda Trump yönetiminin politikalarının belirleyici olacağını belirtti. FED Başkanı Yellen çok uzun
süre beklemenin, enflasyon ve istikrarsızlığa neden olacağı konusunda uyardı.
Kaynak: http://www.reuters.com/article/us-usa-fed-yellen-idUSKBN1522VH

Cumhuriyetçilerin Kurumlar Vergisi Reformunu Anlamak
Trump’ın seçim öncesi vaadleriyle doğru orantılı olarak Cumhuriyetçiler ciddi bir kurumlar vergisi
reformuna gidiyor. Halihazırda varolan ve %35 olarak uygulanan kurumlar vergisi tamamen
kaldırılacak, ve yerine “destination-based cash-flow tax (DBCFT)” olarak tabir edilen yeni bir vergi

7

şekli getirilecek. DBCFT şirkete göre %20 ila %25 arasında uygulanacak. DBCFT aynı zamanda ihracatı
vergilendirmeyip, ithalatı vergilendiriyor olacak. DBCFT’nin geçmesi halinde kurumlar vergisi
tamamen kalkacağı için uluslararası yatırımcılar için ABD’nin çekiciliğinin artacağı öngörülüyor.
Brookings Institute’ın yayınladığı makele vergi reformunu 11 maddede detaylandırıyor.
Kaynak: https://www.brookings.edu/opinions/understanding-the-republicans-corporate-tax-reform/

Donald Trump: Dolar, Çin’le Rekabet Etmek İçin Fazla Yüksek
Donald Trump, gerçekleştirdiği röportajda, Doların çok güçlü olduğunu, bu sebeple ticaret konusunda
Çin ile rekabet etme konusunda çok zorlanıldığını belirtti. Güçlü bir dolara sahip olmanın
avantajlarının yanında birçok dezavantajının da bulunduğunu hatırlatan Trump, vergi politikasındaki
bir değişikliğin Doları daha da değerli hale getirmesi durumunda, doların düşürülmesi için müdahala
edilmesi gerekeceğini söyledi. 1990'ların ortalarından beri, ABD ekonomi yöneticileri faiz oranlarını
düşük tutmak, enflasyonu kontrol altına almak ve atın alma gücünü korumak için güçlü bir ABD para
birimini destekleme politikasını sürdürüyorlardı.
Kaynak: http://www.wsj.com/articles/trump-comments-signal-shift-in-approach-to-u-s-dollar-1484690469

Yaklaşan Kısa Vadecilik
2001 yılında yaşanan finansal çöküşten sonra Türkiye Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı görevine
getirilen Kemal Derviş’in Brookings Institute’da yayınlanan makalesi, Trump hükümetinin ekonomik
hususlarda kısa vadeli düşünüp, bu doğrultuda hareket edeceğini belirtiyor. Devlet ve piyasa
yönetiminde kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere iki yaklaşım bulunmakta: Kısa vadeli düşünce
modeli hızlı sonuçlar doğuran, fakat ortaya çıkan durumların etkilerinin belli olmadığı bir model. Uzun
vadeli düşünce ise zaman alan fakat oluşan sonuçların daha yerleşik olduğu bir yaklaşım. Derviş’e, ve
bir çok uzmana göre, uzun vadeli ve planlı kurulan sistemler hızlıca alınan kararlardan çok daha
yerleşik ve etkili. Özel sektörün hızı ve kısa vadeli pozitif sonuçları öncelik olarak tutması sebebi ile,
özel sektörden gelen bir çok politik liderin kısa vadeli adımlar attığı gözlenmektedir. Trump’ın
oluşturduğu hükümeti inceleyince, genel olarak kariyerini özel sektörde yapmış isimler içermekte
olduğunu gözlemliyoruz. Derviş makalesinde bu özelliklere sahip yeni yönetimin, ekonomik
hususlarda hızlı kararları ve sonuçları uzun vadeli planlama ve geliştirmeye tercih edeceğini öneriyor.
Kaynak: https://www.brookings.edu/opinions/the-coming-short-termism/

Donald Trump’ın Yemin Töreni Öncesi Konuşması
Yemin töreni öncesinde Trump’ın gerçekleştirdiği konuşma büyük bir stratejinin olmadığını
gösteriyor. Daha ziyade, önümüzdeki dört yıl içinde muhtemelen ABD'nin dış politikasını
yönlendirecek, biraz felsefi ilkeler ve operasyonel yaklaşımlardan ibaret. Bu ilkeler üç ana başlıkta
toplanabilir: Birincisi, uzun vadeli öngörüden ziyade kısa vadeli taktiklere odaklanma; İkincisi, tüm
kazançların göreli ve mütekabiliyetin olmadığı bir "sıfır toplam" dünya görüşü; Üçüncüsü, Amerikan
dış politikasının ahlaki ya da etik düşüncelerden yoksun bir işlemsel görüş. Bu yaklaşımı “tactical
transactionalism” olarak adlandırılmakta.
Kaynak: http://foreignpolicy.com/2017/01/13/trump-is-going-to-regret-not-having-a-grand-strategy/

Anadarko Güney Teksas Malvarlıklarını Sanchez ve Blackstone’a 2.3 Milyar Dolar Karşılığında Sattı
Anadarko Petroleum Corp. Güney Teksas’ta bulunan, petrol ve doğal gaz alanında sahip olduğu
malvarlıklarını Sanchez Energy Corp. Ve Blackstone Group LP’ye 2.3 milyar dolar karşılığında satmayı
kabul etti. Anadarko’nun Güney Teksas’ta bulunan ve yaklaşık 627 kilometrekarelik alana yayılmış

8

olan varlıkları Sanchez’in bölgedeki yatırımının hemen yanında yer almakta, ve Sanchez’in sondaj
kapasitesini iki katına çıkaracak kapsamda. Anadarko yatırımlarını Teksas ve Kolorado özeline
çevirdiği, ve borçlanmayı kontrol altına almak için varlıklarını hızla elde çıkardığı bir dönemden
geçmekte. Anadarko anlaşma sonucu doğan yeni kapitali borç ödemeye ek olarak Teksas’taki
Delaware havzasına, Kolorado’daki DJ havzasına ve Meksika Körfezine yatırım yaparak
değerlendiriyor olacağını açıkladı.
Kaynak: http://www.wsj.com/articles/anadarko-to-sell-south-texas-assets-to-sanchez-and-blackstone-in-2-3-billion-deal1484267816

Başkan Donald J. Trump Basın Toplantısında Neleri Açıklığa Kavuşturdu, Neleri Kavuşturmadı
Trump yönetimi hakkında halkın bazı kesimlerinin kafalarında soru işaretleri dönmeye devam ediyor.
Trump yönetimi ile ilgili olarak öne sürülen problemler 4 ana başlık altında toplanabilir: Trump’ın
kendi şirketinin yönetimi, istihbarat birimleri ile olan çatışması, Meksika sınırına örmeyi vaadettiği
duvar ve Obamacare’i yürürlükten çıkarma isteği. 11 Ocak 2017 günü gerçekleşen basın toplantısında
Donald J. Trump bu hususlar hakkında konuştu. Trump kendi şirketinin yönetimi ile ilgili olarak çıkar
çatışmasına izin vermeyeceğini, ve başkanlık dönemi süresince şirketinin başında olmayacağını
açıkladı; Başkanlık döneminin bitmesi sonrası şirketinin başına geçeceği bildiriliyor. İkinci husus ile
alakalı olarak Başkan Trump, istihbarat birimlerine yüklendi, ve birimleri kendisi hakkında küçük
düşürücü açıklamalar yapmakla suçladı. Bu iki konu hakkında cevaplar sunan Trump, halkı birebir
etkileyecek son iki madde hakkında somut cevaplar sunamadı. Örülecek duvarı Meksika’nın ne
şekilde ödeyeceği konusunda net bir cevap veremeyen Trump, Obamacare’i ne ile değiştireceği veya
nasıl planlanacağıyla alakalı olarakta Şubat ayından önce görüş bildirmesi öngörülmeyen, yeni atadığı
Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Tom Price’ı adres gösterdi.
Kaynak:http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-xx-things-trump-made-clear-and-xxhe-1484160247-htmlstory.html

Emisyon Skandalı Kapsamında Volkswagen’in 6 Üst Düzey Yöneticisi Mahkemeye Verildi
Geçtimiz yıl ortaya çıkan emisyon skandalı Volkswagen hakkında Amerika’da soruşturma başlamasına
sebep olmuştu. İddianameye göre Mayıs 2006 ve Kasım 2015 arasındaki neredeyse 10 yıllık dönemde
Volkswagen dizel motorlarına dışarıya salınan nitrojen oksiti maskeleyen bir cihaz takmış, ve usulsüz
bir şekilde emisyon testlerini geçmişti. Soruşturma sonucu Volkswagen suçlu bulunmuş, ve yeni
cezalar ile beraber toplamda 20 milyar dolara yakın bir para cezası kesilmişti. Herkesi şaşırtan karar,
şirkete para cezası kesilmesi ve yaptırımlar uygulanması yanında bireysel yöneticiler hakkında açılan
davalar oldu. Genelde görülen şirket davalarında şirketler suçluluğunu kabul etmez, para cezalarını
öder, ve bunun sonucunda –genelde– hiçbir yönetici hapse girmezdi. Yine çok yakın dönemde GM ve
Toyota bazı davalarla karşı karşıya kalmış, ve şirket hatalarının sonuçları (hatalı üretim sonucu
kullanıcı ölümü vs.) çok daha farklı olmuştu. Volkswagen yöneticilerinin mahkemeye verilmesini
değerlendiren uzmanlar sebebini 10 yıl kadar uzun süren bir dolandırıcılık aktivitesi olması, ve çok üst
düzey yöneticilerin işin içinde olması olarak görüyor.
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2017/01/11/justice-department-volkswagen-to-pleadguilty-to-three-criminal-counts-in-emissions-scandal/?utm_term=.ba3d8cd76058

Donald Trump’ın Vergi Politikası
Dünya Bankası yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın vaadettiği vergi indirimlerinin bu yıl ve
önümüzdeki yıllarda, durgun ticaret, düşük yatırım ve yüksek politik belirsizlik içerisindeki küresel
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ekonomik büyümeyi canlandırabileceğini ifade etti. Küresel ekonominin %2,7 büyüyebileceği tahmin
ediliyor. Vergi indirimlerinin, ABD ekonomisinde bu yıl 0,3, gelecek yıl 0,8 büyüme artışı sağlayacağı
öngörülüyor. ABD enflasyonunda beklenmedik bir artışın FED’in planlanandan daha hızlı faiz
arttırmasına neden olabilir.
Kaynak: http://www.wsj.com/articles/trumps-proposed-tax-cuts-could-boost-u-s-and-global-growth-says-world-bank1484082017

Sondaj Faaliyetlerinin Artması Sonucu Amerika’da Petrol Fiyatları Düştü
OPEC ülkeleri tarafından geçen yılın Kasım ayında alınan karar sonucu günlük ham varil petrol üretimi
32.5 milyona limitlenmiş ve bu karar sonucunda gerçekleşen petrol fiyatlarındaki ciddi artış tüm
dünya ekonomilerini etkilemişti. Amerika, OPEC tarafından yaratılan yeni durum karşısında kendi
ekonomisinin etkilenmemesi için geçen yıl boyunca çeşitli adımlar attı. Petrol fiyatının düşmesinde en
etkili adım sondaj faaliyetlerinin arttırılması oldu. Yeni eklenen 4 sondaj sahası ile birlikte, Amerika’da
toplam çalışır durumdaki sondaj sahası sayısı 529’a ulaştı. Şubat ayı ortasında OPEC ülkeleri üretim
raporları yayınlanması, ve üretimdeki global düşüşün gözlemlenmesi sonucu fiyatların tekrar
yükselişe geçmesi beklenmekte. Amerika’daki üretim artışının önümüzdeki süreçte fiyatları
düşürmese bile, belli bir seviyeye limitlenmesinde yardımcı olabileceği belirtiliyor.
Kaynak: http://www.wsj.com/articles/oil-prices-slip-as-u-s-drilling-activity-picks-up-1483958364

Trump’ın Eleştirilerinin Ardından, Toyota Amerika’ya Ek Yatırım Planlarını Anlattı
Amerika’nın seçilmiş başkanı Donald J. Trump’ın Twitter üzerinden otomobil sanayii devlerine yaptığı
eleştiriler çok ses getirmişti. Toyota ve başka sektör devleri bazı araç modelleri üretimleri için
Meksika’da yatırım genişletebileceği yönünde açıklamalar yapmış, ve Trump’ın sosyal medya
üzerinden tepkisi son derece sert olmuştu. Bu açıklamaların ışığında, Detroit Auto Show kapsamında
sahneye çıkan dünyanın en büyük otomobil devinin başkanı Akio Toyoda önümüzdeki 5 yıl içerisinde
Amerika için 10 milyar dolarlık bir yatırım planlandıklarını ve Amerika’daki çalışan hacmini azaltmayı
planlamadıklarını belirtti. Bu açıklamaların sektör devinin yeni yönetimle iyi bir başlangıç yapmak
istediği için yapıldığı belirtiliyor.
Kaynak: http://www.wsj.com/articles/toyota-highlights-u-s-investment-plan-in-wake-of-trump-criticism1484024688?mod=e2tw

ABD’de Kamu Yatırımları
ABD’nin 2015 yılı yatırım harcamaları: %28 Ulaştırma ve Enerji, %23 Savunma, %16 Eğitim, %11
Sağlık, % 8 Konut, %14 Diğer olarak sınıflandırılmaktaıdır. Savunma dışı kamu yatırım harcamalarının
büyük bir kısmı eyalette ve yerel düzeyde yapılmaktadır. Bazıları Federal bütçeden finanse edilirken
bazıları yerel borçlanma veya yerel vergilerle finanse edilmektedir. Devlet ve yerel yatırım
harcamaları son birkaç on yılda dalgalanma göstermektedir. Sonucunda federal hükümet
yatırımlarında net bir düşüş gözlenmektedir.
Kaynak: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/01/03/the-hutchins-center-explains-public-investment/
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2017’de Küresel Ekonomik Beklentiler
Trump’ın Latin Amerika’ya bakış açısı, Brezilya ve Venezuela’daki siyasi belirsizlikler, Brexit sonrası
Avrupa’daki siyasi huzursuzluk ve ekonomik etkileri, global ekonomik büyümenin yetersiz olması,
Çin’in kredi bağımlılığı ve yüksek tasarruf oranlarının yarattığı dengesizlik 2017 yılı için dünya
ekonomilerinde sisli bir tablo ortaya çıkartıyor.
Kaynak: http://www.cfr.org/economics/prospects-global-economy-2017/p38613
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