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Sayın konuklar,
TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyor ve hoşgeldiniz demek istiyorum. TÜSİAD ve
Saint Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) işbirliği ile düzenlenen bu etkinlikte
sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesindeki
katkılarından ötürü, ana destekçimiz Rönesans Holding ile medya partnerlerimiz Bloomberg
HT ve Itar Tass’a ve SPIEF’in değerli temsilcilerine çok teşekkür ederiz.
Hepimizin bildiği üzere, özellikle son birkaç yıldır Türkiye ile Rusya arasında siyasi ve
ekonomik anlamda ciddi bir yakınlaşma yaşanmaktadır. En somut ifadelerinden birini 2011
yılında karşılıklı olarak vizelerin kaldırılmasında gördüğümüz bu olumlu gelişmeleri,
TÜSİAD olarak memnuniyetle karşılıyor, ikili ekonomik ilişkilerin yakın gelecekte de büyük
bir potansiyel teşkil edeceğine inanıyoruz.
2012 yılı itibariyle 2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılası, satınalma gücü paritesine göre
dünyanın 6. büyük ekonomisi olan, OECD’ye yakın zamanda üye olması beklenen, 2012’de
kural temelli çok taraflı ticaret sisteminin temsilcisi olan Dünya Ticaret Örgütü’ne resmen
üye olan Rusya, Türkiye’nin en önemli 2. ticari partneridir.
Rusya Federasyonu’ndaki Türk yatırımlarını da düşünecek olursak, bu ülkenin sunduğu
fırsatlardan yararlanmak için ülkenin uluslararası ekonomik örgütlere üye olmak suretiyle
öngörülebilir bir pazar haline gelmesi; sürekli artan tüketim ihtiyaçları ve sahip olduğu enerji
kaynakları Rusya’yı Türkiye için vazgeçilmez bir ortak haline getirmektedir. Öte yandan,
Rus özel sektörünün son yıllarda Türkiye’deki özelleştirme ihalelerine olan ilgisi ve yatırım
kararları Türkiye’nin de Rusya için cazip bir yatırım üssü haline geldiğini göstermektedir.
Rusya’daki gelişmeler, başta TÜSİAD Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu olmak üzere,
kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Bu doğrultuda, Rusya’ya iş geliştirme
ziyaretleri düzenlenmiş, muadil kuruluşumuz olan Rus Sanayici ve Girişimciler Birliği
(RSPP) gibi pek çok önde gelen kurumla temaslarda bulunulmuş, gerek resmi gerekse iş
dünyasından heyetler ağırlanmış, Rusya ve bölgelerine yönelik olarak İstanbul’da toplantılar
yapılmıştır.
Rusya’ya yönelik son girişimimiz ise, 21-23 Haziran 2012 tarihleri arasında “Etkili Liderlik”
başlığı ile gerçekleştirilen Saint Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF),
Türkiye’nin ele alındığı bir oturum düzenlenmesidir.
"Rusya'nın Davos'u" olarak bilinen bu forum; 1997 yılında kurulan ve 2006 yılından bu
yana Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın himayesinde yıllık olarak düzenlenen ve

uluslararası iş ve siyaset dünyasının önde gelen liderlerinin, medya, akademi ve sivil
toplumdan etkin isimlerin katıldığı üst düzey bir zirve toplantısı niteliğindedir. 2012 yılında
100’e yakın ülkeden 5000’i aşan katılımcıyı ağırlamıştır. TÜSİAD da kurumsal olarak ilk kez
2012'de bu foruma katılarak SPIEF bünyesinde "Türkiye'nin Değişen Yatırım Akımları"
isimli bir oturum düzenlemiştir.
TÜSİAD, Rusya ile olan ilişkilere ve bu foruma verdiği önemin bir göstergesi olarak, SPIEF
ile Kasım 2012’de İstanbul'da imzaladığı anlaşma ile dünyadaki en etkili iş dünyası
forumlarından biri olan SPIEF'in Türkiye’deki tek bölgesel ortağı olmuştur. Bu gelişme
ışığında TÜSİAD, 20-22 Haziran 2013 tarihlerinde 17.si gerçekleştirilecek olan SPIEF’de
kurumsal olarak yer almak ve forum çerçevesinde Türkiye ile ilgili üst düzey bir oturum
düzenlemek için çalışmalarını sürdürmektedir.
SPIEF’in iş dünyası için önemi, bu yıl B-20 Zirvesi nedeniyle bir kat daha artmaktadır. B-20
(Business20), G-20 ülkelerinin özel sektörlerinin görüşlerini G-20 hükümetlerine iletmek
amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. Her yıl, G20 gündeminin belirlenmesine katkıda
bulunmak ve G20 gündeminde yer alan konulara ilişkin iş dünyası görüşlerini oluşturmak
üzere çalışma grupları kurulmakta ve bu çalışmalarda derlenen görüşler B20/G20
Zirvelerinde sunulmaktadır.
2013 yılının G-20 dönem başkanlığını Rusya Federasyonu yürütürken, B-20 başkanlığını da
TÜSİAD’ın Rus muadili olan Rus Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) yürütmektedir.
RSPP koordinasyonundaki B-20 Zirvesi, bu yıl SPIEF kapsamında 20-22 Haziran tarihlerinde
Saint Petersburg’da gerçekleştirilecektir. Dünyanın en önde gelen iş dünyası temsilcilerini
biraraya getiren B-20 Zirvesi nedeni ile bu yıl SPIEF’in iş dünyası açısından ayrıca özel bir
önemi bulunmaktadır. Burada sunulan iş dünyası görüşleri geliştirilerek daha sonra 5-6
Eylül 2013 tarihlerinde yine Saint Petersburg’da gerçekleştirilecek olan G-20 Zirvesi’nde
liderlere iletilecektir.
TÜSİAD, 2009 yılı Londra Zirvesinden bu yana Türk iş dünyasının kurumsal temsilcisi
olarak G20 özel sektör zirvelerine katılmaktadır. Bu çerçevede 2010 yılında Seul, 2011
yılında Cannes ve 2012 yılında Los Cabos’ta yapılan B20 zirvelerine ve zirveler öncesi
yapılan çalışma gruplarına aktif katılım ve katkı sağlamıştır. TÜSİAD, bu yıl da RSPP
başkanlığında yürütülen çalışmalara katkı sağlamakta olup, bu çerçevede SPIEF’te en üst
düzeyde varlık gösterecektir.

Değerli konuklar,
Hepinizi bu yaz 20-22 Haziran 2013 tarihlerinde Saint Petersburg’ta Beyaz Geceler boyunca
gerçekleştirilecek olan ve Rusya’nın Davos’u olarak nitelendirilen bu üst düzey zirve
toplantısına katılmaya davet ediyorum. SPIEF etkinliğine ilişkin duyurumuzu önümüzdeki
günlerde tekrar tüm üyelerimize göndererek, etkinliği daha önce gözden kaçırmış
üyelerimize tekrar hatırlatacağımızı da bu vesile ile belirtmek isterim.
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.

