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Sayın Valim,
Sayın Shaanxi Valisi Zhao Leji,
Sayın Konuklar,
Öncelikle Shaanxi heyetini Türkiye’de misafir etmekten büyük mutluluk
duydu÷umuzu belirtmek ve kendilerine úahsım ve TÜSøAD adına hoú geldiniz demek
istiyorum. Bu ziyaret ve toplantımızın Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki
ekonomik iliúkilerin geliúmesine katkıda bulunmasını temenni ediyorum.
Sizlere öncelikle baúkanlı÷ını yürüttü÷üm Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i
(TÜSøAD) hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. TÜSøAD, Türkiye’nin baúlıca
sanayi ve hizmet kuruluúlarının sahip ve yöneticilerinden oluúan, 550’yi aúkın
üyesiyle, gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. Üyelerinin temsil etti÷i kuruluúlar
itibariyle TÜSøAD, Türkiye’de yaratılan toplam katma de÷erin % 43’ünü
gerçekleútirmesi açısından, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.
TÜSøAD, 1987 yılında Avrupa iú dünyasının çatı kuruluúu olan
BUSINESSEUROPE’a üye olmuú, bugün ise Brüksel Temsilcili÷i (1996),
Washington Temsilcili÷i (1998), Berlin (2003) ve Paris (2004) Bürolarıyla, Avrupa ve
Amerika’daki iletiúim a÷ını geniúletmiútir. Bunların yanı sıra, özellikle AB’ye üye
olan ülkelerin devlet ve hükümet yetkilileri nezdinde lobi faaliyetlerini yo÷un olarak
yürütmektedir.
TÜSøAD, Avrupa ve Amerika dıúında ilk temsilcili÷ini geçti÷imiz Kasım ayında
Çin’in baúkenti Pekin’de açmıútır. Çin’deki en önemli Avrupa özel sektör kuruluúu
olan EU Chamber of Commerce in China (EUCCC) ile yapılan bir anlaúma
çerçevesinde bu kurum bünyesinde açılan TÜSøAD Çin Temsilcili÷i, iki ülke arasında
geliúen ve derinleúen ekonomik iliúkilerden dolayı çok yo÷un bir úekilde
çalıúmaktadır.
TÜSøAD’ın Çin’e yönelik faaliyetlerini Çin’deki temsilcili÷imizle birlikte stratejik iú
geliútirme birimimiz olan TÜSøAD International yürütmektedir. Biz de TÜSøAD
Yönetim Kurulu olarak Çin’le ekonomik iliúkilerimizi geliútirmeye yönelik tüm bu
faaliyetlere büyük önem vermekteyiz.
De÷erli konuklar,
Bugün Çin’in çok önemli bölgelerinden birisi olan Shaanxi heyetini a÷ırlıyoruz.
Shaanxi’nin ticaret ve yatırım iliúkilerini geliútirmek için Türkiye’yi seçmesi hiç de
tesadüf de÷il. Türkiye, son yıllardaki performansıyla bütün dünyanın ilgisini çeken ve
küresel yatırımcıların yakından takip etti÷i bir ülke haline gelmiútir. Hiç úüphesiz
ekonomik küreselleúmenin bu geliúmede önemli bir payı vardır.
Bildi÷iniz gibi, Türkiye ve Çin’in de içinde bulundu÷u çok sayıda yükselen piyasa,
dünya ekonomisinin artık geride bırakmakta oldu÷umuz bu son kuvvetli yükseliú
döneminden önemli ölçüde yararlandı. Bu küreselleúme sayesinde 1980’lerin baúında

dıú ticaretimizin GSMH’ye oranı %15 civarındayken bugün bu oran %50’nin üzerine
çıkmıútır. Aynı úekilde bundan beú yıl kadar önce yılda 1 milyar dolar do÷rudan
yabancı yatırımı ancak çekerken, Türkiye son üç yılda toplam 52 milyar dolar yabancı
yatırım çekmeyi baúarmıútır.
Geliúmekte olan ülkelerde ihracatın GSYIH’ya oranı 1990’larda %25 seviyesinden
2005 yılında %38 seviyesine yükseldi. 2002-2006 döneminde geliúmekte olan
ülkelere giren sermaye miktarı ise 1,8 trilyon dolara ulaútı. Küresel likiditenin artması,
Türkiye ve Çin gibi geliúmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine önemli bir
destek sa÷ladı.
Dıú ticaret ve finansal akımlar sayesinde ülkelerin karúılıklı artan etkileúimi, dünya
ekonomisinde büyüme devam etti÷i sürece, geliúen ülkeler için olumlu olurken, dünya
ekonomisinin yavaúlamaya baúladı÷ı bir dönemde önemli bir huzursuzluk kayna÷ı
haline dönüútü.
Geçmiú küresel ekonomi döngülerinde, ABD ekonomisinin yavaúlaması, petrol ve
di÷er hammadde fiyatlarını da aúa÷ı çekmiú ve dünya ekonomisini yavaúlatmıútı.
Ancak son yıllarda geliúmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik iliúkilerin geçmiúle
kıyaslanmayacak ölçüde yo÷unlaúmıú olması, bu son ekonomik döngüyü bundan
öncekilerden ayırıyor. Geliúmekte olan ülkeler, eskiden oldu÷u gibi sadece geliúmiú
ülkelere ihracat yapmıyor; artık geliúmekte olan ülkelerin ihracatının yaklaúık yarısı
di÷er geliúmekte olan ülkelere gidiyor. Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iliúkilerin
geliúmesini de bu çerçevede de÷erlendirmek gerekir.
Asya ülkelerinin ihracatlarının ABD de÷il Çin’in iç talebi tarafından belirlenmesi ve
Çin’in yurtiçi talebinin yavaúlayacak ABD talebini dengeleme ihtimali, ABD
ekonomisi yavaúlarken, yükselen piyasa ekonomilerinde büyümenin bu ölçüde
yavaúlamayaca÷ını düúündürüyor. 2007 yılında geliúmekte olan ülkelerde yurtiçi
talebin reel büyüme hızı, geliúmiú ülkelerden dört kat daha hızlı olmuútur. Bugün
geliúen ekonomiler büyümeye, istihdama ve yeni yatırımlara sa÷ladıkları katkılarla
dünya ekonomisinin lokomotifi durumundadırlar. Buna ra÷men, küreselleúmenin
ulaúmıú oldu÷u boyut, dünya GSYøH’nın %25’ini oluúturan ABD ekonomisindeki bir
yavaúlamanın mutlaka di÷er ülkeleri az da olsa etkilemesinin kaçınılmaz oldu÷u
anlamına geliyor. ABD ekonomisine iliúkin son açıklanan verilerin beklenenden de
kötü gelmiú olması, dünya ekonomisi ve geliúen ekonomiler açısından bir dizi riske
iúaret ediyor.
De÷erli misafirler,
Bu koúullar altında geliúen ekonomiler olarak yapmamız gereken ekonomik
iliúkilerimizi daha da derinleútirmek olmalıdır. Dünya ekonomisinde yaúanacak olası
bir krizden en az hasarla çıkmak daha dinamik bir yapıya sahip geliúen ekonomilerin
kendi aralarındaki iúbirli÷ini arttırmaları ile mümkündür.
Bu çerçevede, Asya’nın do÷u kıyısının yükselen devi Çin’le batı kıyısının bölgesel
gücü Türkiye, ikili ekonomik iliúkilerini geliútirdiklerinde tüm Asya kıtasını içine alan

büyük bir potansiyel ortaya çıkarabilirler. Bunun örne÷i iki bin yıl önce øpek Yolu ile
yaúanmıútı. Çin ile Anadolu’yu birbirine ba÷layan øpek Yolu, iletiúim ve ticaretin
geliúmesine bulundu÷u katkının ötesinde Do÷u ve Batı medeniyetleri arasındaki ba÷ı
da sa÷lamıútı. Bugün, günümüzün úartlarında bu ba÷ı tekrar kurmamız mümkündür.
Sözü Sayın Valime bırakmadan önce de÷erli Çinli misafirlerimize tekrar hoú geldiniz
demek istiyorum.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.

