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Çin’de Gelişmeler

I.

 Ekonomi
Çin

ekonomisi

bu

yılın

ilk

üç

çeyreğinde dengeli büyüme kaydetti
Yapılan ilk tahminlere göre, Çin’in gayri
safi

yurtiçi

hasılası

(GSYH)

yıllık

bazda %6.9 oranında arttı, 48,777.4

Yılın ilk dokuz ayında sanayi işletmeleri

milyar yuan (7,677.56 milyar dolar) oldu.

katma değeri bir önceki yılın aynı

GSYH, yılın ilk ve ikinci çeyreğinde %7,

dönemine göre ise %6.2 oranında arttı.

üçüncü çeyreğinde ise %6.9 olarak
Aynı dönemde, 41 sanayi dalının 38’inde

kaydedildi.

bir önceki yılın aynı dönemine göre
Aynı dönemde, birincil sanayilerde katma

büyüme kaydedildi. Bunlar arasında;

değer bir önceki yılın aynı dönemine

işlenmiş gıda ürünleri sanayi yüzde %6.7,

göre %3.8 orannda arttı, 3,919.5 milyar

tekstil

yuan (616.93 milyar dolar) oldu. İkincil

maddeler ve kimya sanayi %9.6, metalik

sanayiler %6 oranında atarak, 19,799.9

olmayan mineraller sanayi %8, demir

milyar yuan’e (3,113.36 milyar dolar)

içeren

ulaştı.

%1.8

sanayi %6.1, demir içermeyen metallerin

oranında artışla, 25, 077.9 milyar yuan

imalat ve işleme sanayi %11.9, genel

(3,947.26 milyar dolar) olarak kaydedildi.

makina imalatı %2.2, özel amaçlı makina

(1)

ve ekipman imalatı %3.8, otomotiv imalat

Üçüncül sanayiler ise,

sanayi

%6.5,

metallerin

ham

imalat

ve

kimyasal

işleme

sanayi %2.7, lokomotif, gemi, bot, uçak

Sanayi İşletmeleri Katma Değeri

ve uzay araçları vb. gibi diğer ulaşım
sanayi

araçları imalatı %4.5, elektrikli makine ve

işletmeleri katma değeri bir önceki yılın

ekipmanları imalatı %7.9, bilgisayar,

aynı dönemine göre %5.7 oranında arttı.

telekomünikasyon ve diğer elektronik

Geçtiğimiz Temmuz ayına kıyasla %0.38

cihazların üretimi %10.5 oranlarında arttı.

oranında artış gösterdi.

Elektrik ve ısı üretimi %0.1 oranında

Geçtiğimiz

Eylül

ayında,

düştü. (2)

2

Çin’in imalat PMI’ı Eylül ayında 49.8

Bu yılın ilk üç çeyreğinde hizmet

oldu

sektörü

dış

kaynak

kullanım

sözleşmeleri %16.4 oranına arttı
Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Çinli
firmalar bu yılın ilk dokuz ayında, 85.45
milyar dolar değerinde hizmet sektörü dış
kaynak kullanım sözleşmesine imza attı.
“Bir Kuşak Bir Yol” (BKBY) ülkeleri ile
Grafik: Çin İstatistik Bürosu

yapılan sözleşmelerin değeri bir önceki

Geçtiğimiz Eylül ayında, Çin’in imalat

yılın

PMI’ı %49.8 oldu

oranında arttı, 11.38 milyar dolar oldu.

Çin’in Eylül ayı PMI’ı aylık bazda çok

Bilişim

teknolojileri

düşük bir artışla (0.1) %49.8 seviyesinde

kaynak

kullanımı

gerçekleşti.

toplamdaki payı %49.3 oldu.

Büyük ölçekli firmaların imalat PMI’ı 51.1,

Çin, Hindistan’dan sonra dünyanın en

orta ölçekli firmaların PMI’ı 48.5 ve küçük

büyük ikinci en büyük dış kaynak hizmeti

ölçekli

sağlayıcısıdır.

firmaların

PMI’ı

ise

46.8

aynı

dönemine

göre,

%42.1

sektöründe

dış

sözleşmelerinin

seviyesinde gerçekleşti.
Çin Devlet Kosneyi hizmet sektörünü
Üretim endeksi, yeni sipariş endeksi ve

“yeşil sektör” olarak adlandırmaktadır.

tedarikçi teslimat süresi endeksi eşiğin

Yeşil sektör ülke ekonomisinin yeni itici

üstünde seyretti. İstihdam endeksi ve

gücü olacaktır

hammadde stok endeksi 47.5 seviyesi ile

ve

istihdama

katkı

sağlayacaktır. (4)

eşiğin altında kaldı.
Üretim

endeksi

gerçekleşti.

Bu

52.3

Eylül ayında Çin otomobil satışlarında

seviyesinde

rakam

artış kaydedildi

üretim

faaliyetlerinin gelişimini sürdürdüğüne

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM)

işaret ediyor.

rakamlarına

(3)

göre;

Çin’in

otomobil

satışları Eylül ayında %2.1 oranında arttı,
2.02 milyon’a ulaştı.

3

Öte yandan, geçtiğimiz Eylül ayında
otomobil

üretiminde

%5.6

oranında

düşüş yaşandı. Toplam 1.89 milyon araç
üretildi.
Bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında
otomobil satışları %0.3 oranında artışla
toplam 17.06 milyon adet tomobil üretimi

Bu yılın Eylül ayında, TÜFE bir önceki

ise yine aynı dönemde %0.8 düştü, 17.09

yıla kıyasla %1.6 oranında arttı.

milyon adet araç üretimi yapıldı.

Şehirlerde

fiyatlar

%1.6,

kırsal

Yeni enerji araçlarına bakıldığında, saf

kesimlerde %1.5 oranlarında yükseldi.

elektrikli araçların imalatı bir önceki aya

TÜFE, gıda ürünlerinde %2.7, gıda dışı

kıyasla %210 ve %220 oranlarında hızlı

ürünlerde %1 oranlarında artış gördü.

artış gördü. Elektrikli araç üretimi 28,324

TÜFE, tüketim mallarında, %1.4, hizmet

olurken, toplam 28,092 elektrikli araç

sektöründe %2.1 oranlarında arttı.

satıldı. (5)

Ocak ve Eylül ayları arasında TÜFE, bir

 Çin, 2020 itibariyle ülke genelinde 5
milyon

elektrikli

araç

için

sarj

önceki

yılın

aynı

dönemine

göre,

ortalama %1.4 artış kaydetti. (8)

istasyonları kurmayı planlıyor. (6)
Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
 Çin hükümeti araç satınalma vergisini
1.6 lt ve daha küçük otomobiller için
kısa bir süreliğine %5’e düşürdü. Yeni
vergi

uygulaması

1

Ekim

2015

tarihinde başlayacak ve yıl sonunda
sona erecek. (7)
 Enflasyon ve Para Politikası
Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

Bu

yılın

bazda

Eylül
%0.4,

ayında
yıllık

ÜFE;
bazda

aylık
%5.9

oranlarında düştü. Mamul ürünlerinin alış
fiyatı

endeksinde

bir

önceki

aya

göre %0.6, bir önceki yıla göre ise %6.8

Aynı

dönemde,

oranlarında düşüş oldu.

gelirleri %3.6 oranında artış gösterdi,

ülkenin

vergi

829.9 milyar yuan (130.79 milyar dolar)
Ocak ve Eylül ayları arasında ÜFE

olarak kaydedildi.

(10)

ortalama %5 oranında düşüş gördü. Aynı
 Dış Ticaret

dönemde, mamul ürünlerinin alış fiyatı
endeksi bir önceki yıla göre %5.9

Çin Dış Ticaret Hacmi

oranında düştü.
Çin Gümrük İdaresi verilerine göre,
ÜFE; madencilik sanayinde %21.2, ham

geçtiğimiz Eylül ayında, Çin’in dış ticaret

madde sanayinde

hacmi yıllık bazda %8.8 oranında düştü,

işleme

sanayinde

mallarında

%0.3

%11.4, imalat ve
%4.8,

tüketim

oranlarında

düşüş

2.22 trilyon yuan oldu.

gösterirken; gıda maddelerinde %0.1,

Eylül ayında ihracatta %1.1 oranında

giyim sanayinde %0.5 oranlarında arttı.

düşüş görüldü, 1.3 trilyon yuan oldu.
İthalat %17.7 oranında düştü, 0.92 trilyon

Öte yandan, ÜFE gıdada bir önceki yılın

yuan olarak kaydedildi.

aynı dönemi ile aynı seviyede kaldı.

Aynı

TÜFE, giyimde %0.8 oranında artarken,

dönemde,

ülkenin

ticaret

fazlası %96.1 oranında hızlı bir artış

emtiada ve dayanıklı tüketim mallarında

gösterdi, 376.2 milyar yuan oldu.

ise sırasıyla %1 ve 0.6 oranlarında düşüş

Dolar bazında rakamlara bakıldığında;

gördü. (9)

geçtiğimiz Eylül ayında Çin’in dış ticaret
Çin’in mali gelirleri

hacmi %11.4 oranında düştü, 350.8
milyar dolar oldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında, ülkenin mali
gelirleri %9.4 oranında arttı, 1.0892

Aynı dönemde, ihracat %3.7 oranında

milyar yuan (171.5 milyar dolar) oldu.

düşüş gördü, 205.6 milyar dolar oldu.

Merkezi hükümetin gelirleri bir önceki

İthalat ise %20.4 oranında düşüşle 145.2

yılın Eylül ayına göre %8.1 oranında arttı,

milyar dolar olarak kaydedildi. Ticaret

484.4 milyar yuan’e (76.44 milyar dolar)

fazlası %93.3 oranında arttı, 60.3 milyar

ulaştı.

dolar oldu.

Yerel hükümetlerin toplam mali gelirleri

Ülkenin Amerika, ASEAN ve Avrupa ile

ise, %10.6 oranında arttı, 604.8 milyar

olan dış ticaret hacmi yeniden canlandı,

yuan (95.32 milyar dolar) oldu.

sırasıyla %9.9, %9 ve %3 oranlarında

5

arttı. Geçtiğimiz Eylül ayında, Çin’in

584.74 milyar yuan (94.9 milyar dolar)

BRICS ülkeleri ile olan dış ticaretinde de

oldu.

artış kaydedildi. Hindistan ve Güney
Afrika’ya

ihracatı

sırasıyla,

%18.4

ve %16.8 oranlarında arttı.

Yalnızca Eylül ayında, toplam 2,153
yabancı sermayeli işletme kuruldu. Reel
sektörde ülkeye giren yabancı direk

Öte yandan, Rusya ve Brezilya ile

yatırımlarda

gerçekleşen

kaydedildi, toplam 59.47 milyar yuan

ihracat

hacmi

sırasıyla %32.1 ve %27.7 oranlarında
düşüş gördü. Çin’in Hong Kong’a yaptığı
ihracatta da %20.5 oranında düşüş
kaydedildi.

oranında

%7.1

artış

(9.56 milyar dolar) oldu.
Ocak ve Eylül ayları arasında, Çin’e 10
ülke ve bölgeden (Hong Kong, Singapur,
Tayvan Eyaleti, Kuzey Kore, Japonya,

Aynı dönemde Hong Kong, ASEAN ve

Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere,

Japonya’dan yapılan ithalat hacminde

Makao) yapılan yatırımlar bir önceki yılın

sırasıyla %29.3, %21.9, %24 ve %17

aynı dönemine kıyasla %8.8 oranında

oranlarında düşüş görüldü.

arttı, 89.44 milyar dolara ulaştı. Bu

Amerika, Avrupa ve BRICS ülkelerinden
yapılan
sırasıyla

italatta
%5.7,

%11.9,

da
%13.6

oranlarında düşüş oldu. (11)

ülkelerin Çin’e giren toplam yabancı
sermayesindeki payı % 94.2 oldu.
Hong

Kong,

Makao,

Singapur

ve

Fransa’dan ülkeye giren direk yatırımlar
sırasıyla %13, %63.6, %12.3 ve %99.1

 Yatırımlar

oranlarında artış kaydetti. Yatırımların

Çin’e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar
(FDI)

toplam değeri yine sırasıyla; 69.64 milyar
dolar, 760 milyon dolar, 5.07 milyar dolar
ve 1.02 milyar dolar oldu.

2015 yılının
arasında,

Ocak ve Eylül ayları

Çin’de

kurulan

yabancı

işletmelerin sayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre %10.1 oranında artış
görüldü, toplam 18,980 adet yabancı

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkeden Çin’e
yapılan direk yatırımlar %14 oranında
arttı,

ülkeye

giren

Avrupalı

toplam

sermaye 5.52 milyar dolara ulaştı.

sermayeli işletme kuruldu. Reel sektörde,

Yine aynı dönemde, ASEAN’dan Çin’e

ülkeye giren yabancı direk yatırımların

yapılan direk yabancı yatırımlar ise %15

toplam sermaye değeri %9 oranında arttı,

oranında arttı, 5.64 milyar dolar olarak

ülkelerine yaptığı reel sektör yatırmlarının

kaydedildi. (12)

bir

önceki

yılın

aynı

dönemine

göre %48.2 oranında artarak, 10.73

Çin’in Yurtdışı Yatırımları (ODI)

milyar dolara ulaştığını söyledi. BKBY

Bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında

ülkelerine yapılan reel sektör yatırımlarını

Çinli yatırımcılar toplam 150 ülke ve

ülkenin toplam ODI’ndaki payı %13.9

bölgede toplam 5,162 şirket ve projeye

oldu. Çinli işletmeler daha çok Singapur,

yatırım yaptı. Çinli firmaların deniz aşırı

Kazakistan, Laos, Hindistan, Rusya ve

direk

Tayva’a yatırım yaptı.

yabancı

yatırımlarının

toplam

değeri bir önceki yılın aynı dönemine

Yine

göre, %16.5 oranında arttı, 538.9 milyar

aynı

dönemde

hizmetlere

yuan (87.3 milyar dolar) oldu.

yönelik

Çin’in

taşeron

işbirlikleri

BKBY

ülkeleri %27.9 oranında hızlı bir artış

Hisse senedi ve borçlanma araçlarına

gösterdi, toplam 9.3 milyar dolar olarak

yapılan Çinli direk yatırımları %21.5

kaydedildi.

oranında arttı, 461.12 milyar yuan’e (74.7

Öte yandan, yılın ilk sekiz ayında Çin’e

milyar dolar) ulaştı. Hisse senedi ve

giren yabancı direk yatırımlarında %14

borçlanma araçlarına yapılan yatırımların

oranında

Çin’in toplam ODI’ndaki payı %85.6 oldu.

düşüş

yaşanırken,

BKBY

yapılan

ülkelerinden

direk

Eylül ayı sonunda reel sektörde ODI 5.5

yatırımlar %54.4 oranında hızlı bir artış

trilyon yuan (832.3 milyar dolar) oldu.

gösterdi.Bu ülkelerden toplam 244 firma
Çin’de yatırım yaptı.(14)

Bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında
Çinli

firmalar

“Bir

Kemer

Bir

Yol”

II．Çin’in Dış Ekonomik İlişkileri

güzergahı üzerindeki 48 ülkeye yıllık

 Avrupa ülkeleri ile ilişkiler

bazda %66.2 oranında artışla, 12.03
milyar dolarında yatırım gerçekleştirdi. (13)

Xi ve Merkel: Çin-Almanya işbirliğini
güçlendireceğiz

Bu yılın ilk 8 ayında Çin’in “Bir Kuşak
Bir Yol” (BKBY) ülkelerine yaptığı
yatırımlar %48.2 oranında arttı

Çin

Cumhurbaşkanı

Almanya

Başbakanı

arasında

başkent

Xi

Jinping

ile

Angela

Merkel

Beijing'de

bugün

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shen

gerçekleşen

Danyang 8 Ekim’de yaptığı açıklamada,

arasındaki işbirliğini güçlendirme kararı

bu yılın ilk sekiz ayında ülkenin BKBY

çıktı.

7

görüşmeden

iki

ülke

ilişkilerinin

Çin-Almanya

gelişmesini

takdirle değerlendiren iki lider, farklı
işbirliğinin

alanlardaki

daha

da

güçlendirilmesinin yanında, Çin-Almanya

katılmasını

takdirle

Almanya'yla

değerlendirdiğini,
kapsamındaki

G-20

işbirliğini pekiştirmeye de hazır olduğunu
kaydetti.

kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin
sağlıklı,

istikrarlı

ilerlemesinin

ve

sürdürülebilir

Angela Merkel, görüşmede Almanya-Çin

gerektiğinde

ilişkilerinin

korunması

mutabık kaldı.

son

yıllarda

yüksek

bir

seviyede gelişmekte olduğuna işaret etti.
Merkel,

iki

ülke

arasında

farklı

Xi Jinping, Çin-Almanya ilişkilerinin hem

seviyelerde son derece yoğun temaslar

iki halkın çıkarlarını hem de Çin-Avrupa

gerçekleştirildiğini, siyasi, ekonomik ve

işbirliği ile dünya ekonomisinin gelişimini

kültürel

yakından ilgilendirdiğini belirtti.

derinleştirildiğini belirtti.

İki

tarafın

karşılıklı

siyasi

güveni

Almanya

işbirliğinin

Başbakanı

sürekli

Merkel,

güçlendirerek, birbirinin kalkınma yoluna

uluslararası

saygı göstermesinin öneminin altını çizen

Çin'le ekonomi, ticaret, sanayi ve finans

Xi, ayrıca tarafların birbirlerinin temel

gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirerek,

çıkarlarını gözeterek, farklı seviyelerdeki

"Bir Kuşak-Bir Yol" ve Asya Altyapı

yoğun

Yatırım Bankası"nın inşasına aktif şekilde

teması

korumaları

gerektiğini

an

Almanya'nın

katılmaya hazır olduğunu kaydetti.

söyledi.
Şu

koşullarda,

yeni

uygulamadaki

"Çin-Almanya

Merkel, ayrıca Çin'in G-20 başkanlığını

İşbirliği Eylem Programı"ndan olumlu

yürüteceği

dönemde

sonuçlar

eşgüdümlü

hareket

alındığını

Cumhurbaşkanı,
potansiyelini

dile

iki

getiren

ülkenin

geliştirerek

daha

Çin

işbirliği

de

iki

ülkenin

etmesi

için

çalışacaklarını dile getirdi.

fazla

işbirliği noktaları bulması gerekliliğini

Merkel, Xi Jinping'e Avrupa Birliği'nin

vurguladı.

mevcut ekonomik durumu ve kıtanın
gündemindeki

Xi Jinping, Çin'in Almanya'nın "Bir KuşakBir

Yol"

Bankası"

ve

"Asya

projelerine

Altyapı

Yatırım

aktif

şekilde

mülteci

sorunu

konular hakkında bilgi verdi.

gibi

İki lider, her iki tarafı ilgilendiren önemli

Avrupa Birliği içerisinde, İtalya Çin’in

uluslararası

konular

beşinci en büyük ticaret ortağıdır. Çin’e

hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

en fazla teknoloji transferi yapan üçüncü

(15)

en büyük, aynı zamanda Çin’e en fazla

ve

bölgesel

yabancı direk yatırım yapan beşinci

Çin ve Finlandiya 40 milyon Avro’luk
Teknolojik Gelişim ve İnovasyon Fonu
oluşturdu

ülkedir.
Öte yandan, İtalya Çinli firmaların Avrupa

13 Ekim’de, Çin ve Finandiya Pekin’in

yatırımlarında önemli bir yere sahiptir.

teknoloji

Geçtiğimiz yıl Çin İngiltere’den sonra

teknolojik

merkezi

Zhongguancun’da

gelişimi

ve

inovasyonu

3.09 milyon Avro ile (3.5 milyar dolar) en

desteklemek amacıyla 40 milyon Avro
(46

milyon

oluşturmak

dolar)
için

değerinde

işbirliği

fazla İtalya’ya direk yatırım yapmıştır.

fon
100 adet Çinli firmanın merkezi İtalya’da

anlaşması

bulunmaktadır. (17)

imzaladı. Fon, Kuzey Avrupa ve Baltık
Denizi

etrafındaki

bölgelerin

telekomünikasyon, yeni enerjiler, ileri ve

Çin-İngiltere ticari işbirliği: 30 milyar
pound anlaşma ya imza atılacak

temiz teknolojiler sektörlerindeki gelişim

19 Ekim tarihinde Çin Devlet Başkanı Xi

faaliyetlerini destekleyecek. (16)

Jinping Çin’i İngiltere’ye resmi bir ziyaret
gerçekleştirdi.

ICBC İtalya’nın Roma kentinde şube
açtı

Ziyarette toplam 30 milyar pound (46.41

Varlıkları açısından dünyanın en büyük

milyar dolar) değerinde ikili anlaşmalara

bankası olan “Industrial and Commercial

imza atıldı. Hızlı tren, nükleer enerji,

Bank of China” (ICBC), 19 Ekim’de

futbol, enerji, sağlık hizmetleri, ileri

İtalya’da şube açtı. ICBC 2011 yılında

teknoloji, finans, uzay endüstrisi, eğitim

Milan’da şube açmıştı.

vb. gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları
yapıldı.

ICBC Başkanı Jiang Jianqing İtalya’da
yapılan M&A faaliyetlerinin son yıllarda

Bunlar

hızla

bu

önemli bir paya sahip oldu. 1 milyar Avro

birleşmelerin İtalya’nın lüks marka ve

(1.54 milyar dolar) değerinde ihracat

teknolojisinin

anlaşması imzalandı.

arttığına

dikkat

Çin

entegrasyonuna

çekerek

sermayesi

katkıda

ile

arasında,

parakende

sektörü

bulunmakta
Anlaşmalar İngiltere’de 3900 kişiye iş

olduğunu söyledi.

imkanı sağlayacak.

9

Anlaşma, İngiltere merkezli firmaların

kullanmaktaydı.

Amcham’in

Çin’de gelişimlerine olanak sağlayacak.

yaklaşık 2300 üyesi bulunuyor.

Çin’de

(18)

Çin’in gelişim modeli altyapı yatırımlarını

 Amerika ile İlişkiler
Güney Çin Amerika Ticaret Odası
(Amcham)

Başkanı:

“Amerikalı

firmalar Çin’den ayrılıyor haberleri
doğru değil”

gerektiriyor.

Ancak,

giderek

yaşlanan nüfusu göz önüne alındığında,
sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlar da
çok önem arzediyor. Turizm ve eğitim
alanındaki

Güney Çin Amcham Başkanı Harley

Çin’in

yatırımlar

da

Amerikalı

firmalar için yeni fırsatlar yaratacaktır. (19)

Seyedin , Çin ekonomisi yavaşlamasına
rağmen halen yabancılar için büyük

Ford Çin’e 11.4 milyar yuan yatırım

fırsatlar sunuyor dedi.

yapacak

Harley,

Amerikalı

firmaların

Çin’de

yatırım yapmaktan kaçındıklarına yönelik
çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Harley, “son 10 yıldır üyelerimizden
herhangi bir tanesi Çin’den ayrılmış
değildir. Geçtiğimiz iki yılda üyelerimizin
Çin’e yaptığı direk yatırımların değeri 12
milyar doları geçti, bu yıl sonunda ise
yatırımların 13 milyar dolara ulaşması
bekleniyor.

Amacımız,

dünyanın

en

12 Ekim tarihinde Ford

Otomotiv’den

yapılan açıklama doğrultsunda, Amerikalı
otomobil üreticisi Çin’e yönelik 5 yıllık
pazar stratejisini açıkladı. Önümüzdeki 5
yıl içerisinde firma Çin’e 11.4 milyar yuan
(1.8

milyar

dolar)

AR&GE

yatırımı

gerçekleştirecek. (20)
Intel Çin’in Dalian kedtine 5.5 milyar
dolarlık ileri teknoloji yatırımı yapacak
Amerikalı

Intel

Corporation

firmanın

kaliteli ürünlerini üretmek ve Çin pazarına

Dalian’deki

katma değerli ürünler sağlamaktır. Üye

planladıklarını duyurdu. Intel Amerikalı

firmalarımız

Micron

Çin-Amerika

dış

ticaret

fabrikasını

güncellemeyi

Technology ile

ortak olarak

hacminin %40’ını gerçekleştiriyor, %75’i

geliştirdikleri

ise Çin’de üretim yapıyor.” dedi.

Dalian’deki fabrikada yapacak. Firma

kalıcı

bellek

üretimi

yeni proje için 5.5 milyar dolar değerinde
2003 yılında
Çin’i

firmaların %76’sı sadece

ithalat-ihracat

merkezi

olarak

yatırım yapacak. (21)

 Diğer ülkeler ile İlişkiler

Motoo, tüm tarafları ilgilendiren ekonomik

Çin Ticaret Bakanlığı Amerika, Güney
Kore gibi ülkelerden ithal edilen PVC
ürünlerine anti-dumping uygulayacak

ve ticari sorunları ele alarak, fikir birliğine

Çin Ticaret Bakanlığı internet sayfasında

Japonya ve KC'nin "Bir Kuşak-Bir Yol"

yayımlanan habere göre, Çin; Amerika,

inşasına

Güney Kore, Japonya ve Tayvan’dan

belirten Çin, iki ülke ile birlikte çok taraflı

gelen PVC ürünlerine önümüzdeki 3 yılda

ticaret

da anti-dumping uygulamaya devam

uluslararası ekonomik reformlarda daha

edecek. Geçtiğimiz Eylül ayı sonunda

önemli rol oynamasını sağlamaya hazır

Rusya

zarar

ithalatın

etkisinin kalmaması

ulaştılar.

Çin,

serbest

ticaret

bölgesi görüşmeleri ilerletilmeli"

G-20'nin

serbest

ticaret

ülkenin

kendi

avantajlarını

geliştirip,

uluslararası

endüstriyel

kapasite

alanındaki

işbirliğini

kazanç sağlaması gerektiğini ileri sürdü.

bölgesi
Üç

anlaşması ve ekonomik işbirliğine dair
görüşme

üç

güçlendirerek, karşılıklı yarar ve ortak

Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti (KC)

ilgili

korumaya,

nedeniyle

"Çin-Japonya-KC

anlaşmayla

sistemini

beklediklerini

olduklarını ifade etti.

verici

soruşturma listesinden çıkarıldı. (22)

arasındaki

katılmasını

taraf,

aralarındaki

temas

ve

koordinasyonu pekiştirerek, ekonomik ve

sürecinin

ticari işbirliğini daha yüksek seviyeye

ilerletilmesini, kapsamlı, yüksek kaliteli ve

taşıyacaklarını da vurguladı. (23)

çeşitli ülkelerin çıkarları arasında denge
sağlayacak bir anlaşmaya bir an önce

 Türkiye ile İlişkiler

varılmasını istedi.

Türkiye-Çin Ticaret Rakamları
10. Çin, Japonya ve KC Ticaret ve

Bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında

Ekonomi Bakanları Toplantısı bugün

iki ülke dış ticaret hacmi bir önceki yılın

KC'nin

aynı dönemine göre, %0.1 azaldı, 18.07

başkenti

Seul'de

düzenlendi.

Toplantıya katılan Çin Ticaret Bakan
Yardımcısı

ve

uluslararası

milyar dolar oldu.

ticari

görüşmelerden sorumlu temsilci Zhong

Aynı dönemde, Türkiye’nin Çin’e yaptığı

Shan, KC Ticaret, Sanayi ve Enerji

ihracat %15.5 oranında düştü, 1.63

Bakanı Yoon Sang-jick ve Japonya

milyon dolar oldu. Yine aynı dönemde,

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Hayashi

11

Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalat %1.7

belirtti. Sütcü, “Fabrikanın şu andaki

oranında arttı, 16.44 milyar dolar oldu.

üretim kapasitesinin daha da yüksek
miktarlara

ulaşmasını

diliyorum

ve

Türkiye’nin Çin’e verdiği ticaret açığı, %4

kendilerine rahat ve sağlıklı bir üretim için

arttı, 14.82 milyar dolar olarak kaydedildi.

gereken her türlü yardımı yapmaya hazır
olduğumuzu belirtiyorum” diye konuştu.

Ağustos ayı sonunda Çin, Türkiye’nin en
büyük 18. ithalat pazarı olurken, en

'Adana'yı her yönden avantajlı bulduk'

büyük ihracat ortağı oldu. (24)
Şirketin genel müdürü Bo Zhao da saatte
Adana

30 ton yem üretim kapasitesine sahip

Organize Sanayi Bölgesi'nde yem

olduklarını, ilerleyen dönemde de dana

fabrikası kurdu

ve tavuk eti işleyerek sucuk ve benzeri

Çinli

New

Hope

firması

ürünlerin
Çin

merkezli

New

Hope

firması,

imalatını

da

yapmayı

planladıklarını aktardı. Dünyanın birçok

Türkiye'deki yatırımı için Adana'yı tercih

ülkesinde

etti. Şirketin, ilerleyen dönemde de dana

anlatan

ve tavuk eti işleyerek sucuk ve benzeri

yapmadan önce detaylı bir inceleme

ürünlerin

yaptıklarını söyledi. Zhao, “Mısır ve diğer

imalatını

da

yapmaya

yatırımlarının
Zhao,

bulunduğunu

Türkiye'de

yatırım

hazırlanan yem fabrikasının açılışı Adana

bitkileri,

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki törenle

kullanıyoruz.

gerçekleşti.

konusunda merkez. Mısır da bizim en

hayvan

yemi

Adana,

üretimi
mısır

için

üretimi

önemli ham maddelerimizden. Üstelik
Açılışta konuşan Adana Valisi Mustafa

Adana'nın iklimi, üretim için çok uygun.

Büyük, Çin ve Japon firmaların işbirliğiyle

Konum olarak da Mersin ve İskenderun

Adana’ya

yatırımdan

limanlarının tam ortasında yer alıyor.

duydukları memnuniyeti dile getirerek,

Adana OSB ise uluslararası karayolu ve

“Gelecekte yapacakları başka yatırımlar

tren yolunun üzerinde. Burayı birçok

konusunda her türlü desteği vermeye ve

yönden avantajlı bulduk” açıklamasını

işbirliği yapmaya hazırız” dedi. Adana

yaptı.

yapılan

bu

(25)

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir
Sütcü ise Adana OSB'nin 16 milyon

İstanbul'da

metrekarelik faaliyet alanıyla Türkiye’deki

Merkezi kuruldu

OSB'ler arasında ilk beişte yer aldığını

Çin

Vizesi

Başvuru

İstanbul'daki Çin Vizesi Başvuru Merkezi
bugün hizmete girecek. Bu merkez, Çin'in

III ． Çin’in Birleşme ve Satın Alma
Faaliyetleri (M&A)

dünya genelinde kurduğu 44. Çin vizesi

İstatistik:

başvuru noktası oldu.
2015 yılının ilk üç çeyreğinde Çinli
Vize

merkezinin

dolayısıyla

dün

hizmete
düzenlenen

girmesi

firmalar yurtdışında toplam 70.722 milyar

törende

dolar değerinde 221 adet M&A faaliyeti

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Gu Jingqi
ve

İstanbul

Vali

Yardımcısı

gerçekleştirdi.

İsmail
Çinli

Gültekin hazır bulundu.

firmaların

M&A

faaliyeti

gerçekleştirdiği ilk 10 ülke ve bölge Hong
Kong (50), Amerika (46), İngiltere (10),

Törende konuşan Başkonsolos Gu Jingqi,

Almanya (10), Avustralya (10), Kanada

Çin ile Türkiye arasındaki dostluğun uzun

(7), Singapur (7), Çin Tayvan (6),

geçmişi bulunduğunu ve son yıllarda bu
dostluğun

derinlemesine

hatırlattı.

Gu

Hindistan (6) ve İsrail (6) oldu.

geliştiğini
vize

Çinli firmalar en çok; sanayi ürünleri ve

merkezinin Türk vatandaşlarının Çin

hizmetleri (18), finansal hizmetler (17),

vizesi

tüketim malları (15), otomobil (14), genel

başvurusu

İstanbul'daki
için

daha

kaliteli

hizmetler sağlayacağını dile getirdi.

hizmetler (13), madencilik (12), eğlence
ve

turizm

sektörü(11),

eneji

(11),

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin,

bilgisayar (10), yazılım (9) alanlarında

yaptığı konuşmada, Çin Vizesi Başvuru

M&A faaliyeti gerçekleştirdi. (28)

Merkezi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve

● 14 Ekim, Avustralya’nın en büyük ve en

halklar arası dostluğun derinleştirilmesi

eski süt ürünleri firması “The Van

için önemli rol oynayacağını belirtti. (26)

Diemen’s Land Company (VDL)” iki Çinli
firma tarafından 220 milyon dolara satın

Türk Lirası, Amerikan Doları ve AVRO

alındı. (29)

karşısındaki Çin Yuan (RMB) kuru

● 13 Ekim, Çinli “HNA Group”, Fransa’nın

(2.11.2015) (27)
Türk Lirası

2.25926

en büyük tur operatörlerinden biri olan

Amerikan Doları

6.33608

FRAM Group’u Fransa’daki iş ortağı

AVRO

6.98914

Selectour Afat ile birlikte satın aldığını
duyurdu. FRAM satış işleminin ne kadar
olduğuna dair bir açıklama yapmazken,

13

Fransız medyasında satın alma işleminin
40 milyon Avro’ya (45.6 milyon dolar)
gerçekleştiği duyuruldu. (30)
● 17 Ekim, Çin’in gayrimenkul devi
“China Vanke Co Ltd”

Londra’nın

Teknokent projesinin %20 hissesini satın
aldı. Vanke satın alma işlemi için 30
milyon pound’dan (46.2 milyon dolar)
fazla ödeme yaptı. (31)
● 25 Ekim, Çinli Yantai Xinchao Industry
Co Ltd., Teksas’taki bir petrol sahasını
8.3 milyar yuan’e (1.3 milyar dolar) satın
aldı. (32)
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