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Çin’de Gelişmeler

I.

Sanayi İşletmeleri Katma Değeri

 Ekonomi
Hua

Chunying

Çin

ekonomisini

ülkelerle

koordinasyon

değerlendirdi
Çin'in

diğer

içinde yapısal reformu hızlandırmaya,
yeni büyüme gücü ortaya çıkararak
küresel

ekonomik

canlanmayı

hızlandırmaya hazır olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz

Temmuz

ayında,

sanayi

28 Ağustos'ta Çin Başbakanı Li Keqiang

işletmeleri katma değeri bir önceki yılın

küresel ortamdaki değişikliklerin Çin

aynı dönemine göre %6 oranında arttı.

ekonomisine getirdiği etkilere ilişkin bir

Geçtiğimiz Haziran ayına kıyasla %0.8

toplantıya başkanlık etti.

oranında artış gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua

Yılın ilk yedi ayında sanayi işletmeleri

Chunying bugün düzenlenen olağan
basın

toplantısında

toplantıyı

ve

söz

Çin

katma değeri bu yılın Haziran ayına

konusu

göre %0.32, bir önceki yılın ilk yedi ayına

ekonomisini

göre ise %6.3 oranlarında arttı.

değerlendirdi.

Temmuz ayında, 41 sanayi dalının

Hua Chunying bu konuda şunları söyledi:

37’sinde bir önceki yılın aynı dönemine

"Aslında yıllık büyüme oranı yüzde 7

göre büyüme kaydedildi. Gıda ürünleri

olarak hesaplanırsa Çin ekonomisinin bu
yılki

büyüme

hızı

sanayi yüzde %7.5 , tekstil sanayi %8,

gelişmiş

ham

ekonomilerinkinin 3 katından fazladır,

kimyasal

maddeler

ve

kimya

sanayi %8.8, metalik olmayan mineraller

dünya ekonomisinin büyümesine en

sanayi %6.6, demir içeren mineraller

büyük katkıyı sağlamaktadır."

sanayi %4.1, demir içermeyen metallerin
Hua Chunying son zamanlarda Çin'in

üretimi ve işleme sanayi %13, genel

kuru

iyileştirmesinin,

makina imalatı %4, özel amaçlı makina

uluslararası finans piyasalarıyla uyuşan

ve ekipman imalatı %4.8, demiryolu,

rasyonel bir önlem olduğunu ifade etti.(1)

gemi inşaası, havacılık sanayi ve diğer

mekanizmasını
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%7.7,

Uzmanlar Haziran ayında 49.4 değerini

elektrikli makina ve ekipman üretimi

alan endeksin 49.7'ye yükseleceğini

yüzde 7.5, bilgisayar, telekomünikasyon

tahmin ediyordu. Endeks orta ve küçük

ve

cihazların

ölçekli sanayi kuruluşlarının durumunu

üretimi %9.4 oranlarında arttı. Otomobil

gösteriyor. Resmi veriler ise sanayi

sanayi katma değeri %0.5 oranında

üretiminde artışını sürdürdüğüne işaret

düşüş gösterdi. Aynı şekilde, elektrik ve

ediyor. (3)

ulaşım

ekipmanları

diğer

üretimi

elektronik

ısı üretimi %0.9 oranında düştü. (2)
Çin’in hizmet sektörü satın alma
Çin imalat PMI’ı 15 ayın en düşüğünde

yöneticileri

endeksi

Temmuz

ayında %53.9 oldu
Çin imalat PMI Temmuz'da daralmanın
güçlendiğine işaret etti, emtia fiyatları

Çin İstatistik Bürosu ve Çin Lojistik ve

üzerinde baskı yarattı.

Satınalma

(CFLP)

tarafından yayımlanan rapora göre; bu

Çin imalat sektörü, Temmuz ayı öncü

yılın Temmuz ayında, Çin’in hizmet

imalat PMI verisine göre 15 ayın en sert

sektörü PMI’ı %53.9 oldu. Haziran

daralmasını kaydederek dünyanın ikinci

ayında hizmet sektörü PMI’ı %53.8

büyük ekonomisinin istikrar kazandığına

olarak gerçekleşmişti.

yönelik son verilerin aksi yönde sinyal

CLFP uzmanı Wei Wu, geçtiğimiz iki

verdi.

ayda hizmet sektörü PMI’ında görülen

Dünyanın en büyük hammadde alıcısı

artışın üretim dışı faaliyetlerin istikrarlı

olan Çin'de talebin yavaşladığına da

gelişimini sürdürdüğüne işaret ettiğini

işaret eden veri altın fiyatlarını beş yılın,

söyledi.

bakır fiyatlarının ise altı yılın en düşük
seviyesine inmesine yol açtı.

Yine geçtiğimiz Temmuz ayında; ulaşım,
posta,

Caixin/Markit Çin imalat sektörü satın
öncü

verisine

göre

telekomünikasyon,

yayıncılık,

internet, yazılım ve finans sektörlerinde

alma yöneticisi endeksi (PMI) Temmuz
ayı

Federasyonu

genişleme kaydedildi. Ancak, inşaat

48.2'ye

sektörü bir önceki aya göre %2 geriledi,

gerileyerek geçen yıl Nisan ayından bu

60.1 oldu. (4)

yana en düşük değeri alırken, art arda
beşinci defa daralmaya işaret eden 50
düzeyinin altında gerçekleşti.
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 Enflasyon ve Para Politikası

Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)

Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

Bu yılın Temmuz ayında, TÜFE bir
önceki yıla kıyasla % 1.6 oranında arttı.
Şehirlerde

fiyatlar

%1.7,

kırsal

kesimlerde %1.5 oranlarında yükseldi.
TÜFE, gıda ürünlerinde %2.7, gıda dışı
ürünlerde %1.1 oranlarında artış gördü.
TÜFE, tüketim mallarında, %1.4, hizmet
sektöründe %2.2 oranlarında arttı.
Ocak ve Temmuz ayları arasında TÜFE,
bir

önceki

yılın

aynı

dönemine

göre, %1.3 artış kaydetti.

bir önceki aya kıyasla %0.3 oranında
arttı. Şehirlerde ve kırsal kesimlerde de
fiyatlar %0.3 oranında artış gösterdi.
dönemde

ürünlerinde

%0.7,

bir önceki yıla göre, %5.4 oranlarında
düştü. Mamul ürünlerinin alış fiyatı
endeksi bir önceki aya göre %0.6, bir
önceki yıla göre ise %6.1 oranlarında
düştü.
Ocak ve Temmuz ayları arasında ÜFE
ortalama % 4.7 oranında düşüş kaydetti.
Aynı dönemde, mamul ürünlerinin alış

TÜFE;
gıda

oranında düştü.
ÜFE; madencilik sanayinde %19.4, ham
madde sanayinde
işleme

gıda
dışı

ürünlerde %0.1, tüketim mallarında %0.2,
hizmet sektöründe %0.5 oranlarında arttı.
(5)

geçtiğimiz Haziran ayına kıyasla %0.7,

fiyatı endeksi bir önceki yıla göre %5.6

Sadece Temmuz ayında tüketici fiyatları

Aynı

2015 yılının Temmuz ayında ÜFE,

%9.7, imalat ve

sanayinde

mallarında

%0.3

%4.5,

tüketim

oranlarında

düşüş

gösterirken; gıda maddelerinde %0.1,
giyim sanayinde %0.5 oranlarında arttı.
Öte

yandan,

ÜFE

gıdada

%0.2,

giyimde %0.5 oranlarında arttı. Emtiada
ve dayanıklı tüketim mallarında ise

sırasıyla %1 ve %0.7 oranlarında düşüş

Aynı

gördü. (6)

fazlası %10 azaldı, 263 milyar yuan oldu.

Çin’in mali gelirleri

Dolar bazında rakamlara bakıldığında;

dönemde,

Temmuz

ülkenin

dış

ticaret

Geçtiğimiz Temmuz ayında, ülkenin mali

hacmi %8.2 oranında azaldı,

347.2

gelirleri %12.5 oranında arttı, 1.4249

milyar dolar oldu.

trilyon yuan (222.71 milyar dolar) oldu.

ayında

Çin’in

ticaret

Aynı dönemde, ihracat %8.3 oranında

Merkezi hükümetin gelirleri bir önceki

düşerek 195.1 milyar dolar oldu, ithalat

yıla göre %11.4 oranında arttı, 705.9

ise %8.1 oranında düşüşle 152.1 milyar

milyar yuan’e (110.33 milyar dolar) ulaştı.

dolar

olarak

kaydedildi.

Ticaret

fazlası %9.1 azaldı, 43 milyar dolar oldu.
Yerel

hükümetlerin

toplam

mali

gelirleri, %13.6 oranında arttı, 719 milyar

Bu

yılın

yuan’e (112.38 milyar dolar) çıktı.

arasında Çin’in Hindistan, Tayland ve
Vietnam

Aynı

dönemde,

Ocak
gibi

ve

“Bir

Temmuz ayları
Kemer

Bir

Yol”

vergi

güzergahı üzerinde bulunan, ülkelere

gelirleri %10.4 oranında artış gösterdi,

yaptığı ihracat sırasıyla %9.8, %16.3

1.2287 trilyon yuan (192.05 milyar dolar)

ve

olarak kaydedildi.

dönemde ülkenin Amerika ve ASEAN’a,

ülkenin

(7)

%12.5

oranlarında

arttı.

aynı

yükselen pazarlar Rusya ve Brezilya’ya

 Dış Ticaret

gerçekleştirdiği ihracat rakamlarında da
sırasıyla %7.3, %8, %36.1 ve %9.6

Çin Dış Ticaret Hacmi

oranlarına artış görüldü.
Çin Gümrük İdaresi verilerine göre,
geçtiğimiz Temmuz ayında, Çin’in dış

Avrupa, Japonya ve Hong Kong ile

ticaret hacmi bir önceki yılın Temmuz

gerçekleşen

ayına kıyasla %8.8 oranında düştü, 2.12

sırasıyla

trilyon yuan oldu.

oranlarında düşüş yaşandı. (8)

Temmuz

ayında

ihracatta,

dış

%4.3,

ticarette
%11

ve

ise
%10.1

2014 yılında Çin’in e-ticaret işlemleri

%8.9

16 trilyon yuan’e ulaştı

oranında düşüş görüldü, 1.19 trilyon
yuan oldu. İthalat, %8.6 oranında düştü,

Çin İstatistik Bürosu (NBS) verilerine

0.93 trilyon yuan olarak kaydedildi.

göre;

2014

yılı

sonunda

internet

üzerinden yapılan alışveriş işlemlerinin
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toplam değeri %59.4 oranında arttı,

Çin Ulusal Vergi İdaresi: Çin ihracatta

16.39 trilyon yuan (2.68 trilyon dolar)

vergi iadesi hizmetini daha etkin

oldu.

kullanmayı amaçlıyor

Ülkenin en büyük 20 online alışveriş

Çin Ulusal Vergi İdaresi 17 Ağustos’ta

sitesinin gerçekleştirdiği online satış

yaptığı duyuruda, ihracat vergi iadesi

işlemlerinin toplam değeri 6.22 trilyon

hizmetini

yuan (969.7 milyar dolar) oldu.

başlattıklarını

iyileştirme

çalışmalarını

duyurdu.

Plan

kaybına

kapsamında, firmaların vergi iadelerini

rağmen, 2014 yılında Çin’in e-ticaretinde

daha zamanlı alabillmeleri sağlanacak.

hızlı bir artış kaydedildi. Hızla gelişen

Çin, bu yolla dış ticaretinin istikrarlı

internet altyapısı ve giderek artan mobil

gelişimini sağlayamayı amaçlıyor.

telefon

Plan çerçevesinde deniz aşırı e-ticaret

Ekonomide

yaşanan

kullanıcı

kan

sayısı

e-ticaretin

gelişiminde önemli katkı sağladı.

işlemlerindeki ihracat vergi iadesi de

NBS yetkilisi Sun Qingguo, 2014 yılı

değerlendirilmeye alınacak.

sonunda Çin’in dünyanın en büyük 4g

2015 yılının ilk yarısında bir önceki yıla

ağına sahip olduğunu ve 361 milyon kişi

göre %12.4 oranında artışla, toplam

ile dünyanın en fazla online alışveriş

656.5 milyar yuan (102.58 milyar dolar)

işlemi gerçekleştiren ülkesi olduğunu

ihracat vergi iadesi işlemi yapıldı. (10)

söyledi.
 Yatırımlar
Sun,

geçtiğimiz

yıl

sonunda

Çin,

Amerika’yı geçerek dünyanın en fazla
posta dağıtım hizmeti (işlem hacmi
bazında) gerçekleştiren ülke olduğunu
sözlerine ekledi.

Çin’e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar
(FDI)
2015 yılının
arasında,

Ocak ve Temmuz ayları
Çin’de

kurulan

yabancı

Sun, hızla gelişen e-ticaretin ülke içi

işletmelerin sayında bir önceki yılın aynı

tüketimi arttıracağını, inovasyonu, yeni

dönemine göre %8.8 oranında artış

yatırımları

görüldü,

ve

girişimciliği

edeceğini ifade etti. (9)

teşvik

sermayeli

toplam
işletme

14,409
kuruldu.

yabancı
Reel

sektörde, ülkeye giren yabancı direk
yatırımların değeri %7.9 oranında arttı,

471.07 milyar yuan (76.63 milyar dolar)

Japonya’dan ve Amerika’dan ülkeye

oldu.

gelen FDI sırasıyla %24.2 ve %29.2

Geçtiğimiz

ayında,

Temmuz

oranlarında

Çin’de

dolar oldu. ASEAN’dan yapılan direk

oranında artış görüldü, yabancı işletme

yabancı yatırımlar ise %2.1 oranında

sayısı 2,495’e çıktı. Yine aynı dönemde,

düştü, 4.09 milyar dolar oldu. (11)

reel sektörde ülkeye giren yabancı direk
oranında

ülkelerden

sırasıyla, 2.14 milyar dolar ve 1.28 milyar

önceki yılın Temmuz ayına göre %9.6

%5.2

Bu

yapılan yatırımların toplam değeri yine

kurulan yabancı işletmelerin sayında bir

yatırımlarda

azaldı.

artış

Çin’in Yurtdışı Yatırımları (ODI)

kaydedildi, toplam 50.55 milyar yuan

Bu

(8.22 milyar dolar) oldu.

yılın

Ocak

ve

ayları

Temmuz

arasında Çinli yatırımcılar toplam 150

Ocak ve Temmuz ayları arasında, Çin’e

ülke ve bölgede toplam 4,482 şirket ve

10 ülke ve bölgeden (Hong Kong,

projeye yatırım yaptı. Çinli direk yabancı

Singapur, Kuzey Kore, Tayvan Eyaleti,

yatırımların toplam değeri bir önceki yılın

Japonya, Amerika, Almanya, Fransa,

aynı dönemine göre, %20.8 oranında

İngiltere, Makao) yapılan yatırımlar bir

arttı, 389 milyar yuan (63.5 milyar dolar)

önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8.1

oldu.

oranında arttı, 72.18 milyar dolara ulaştı.

Hisse senedi ve borçlanma araçlarına

Bu ülkelerin Çin’e giren toplam yabancı

yapılan Çinli direk yatırımları %27.7

sermayesindeki payı % 94.2 oldu.

oranında arttı, 329 milyar yuan’e (53.7

Hong Kong, Makao ve Fransa’dan
ülkeye

giren

direk

sırasıyla

%14.5,

%73.4

milyar dolar) ulaştı. Bu yatırımların

yatırımlar
ve

ülkeden

yapılan

toplam

ODI’daki

payı %84.5 oldu.

%78.6

oranlarında hızlı birer artış kaydetti.

Ocak ve Temmuz ayları arasında Çinli

Yatırımların toplam değeri yine sırasıyla;

firmaların Hong Kong, ASEAN, Avrupa,

56.52 milyar dolar, 650 milyon dolar ve

Avustralya,

810 milyon dolar oldu.

Amerika,

Rusya

ve

Japonya’ya yaptıkları direk yatırımların

Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkeden Çin’e

toplam değeri 49.77 milyar dolara ulaştı.

yapılan

Bu

FDI

%18.4

oranında

arttı,

ülkelere

yapılan

denizaşırı

Avrupalı toplam sermaye 4.53 milyar

yatırımlarının

dolar olarak kaydedildi.

yatırımlarındaki payı %78.4 oldu.
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Çin’in

toplam

yurtdışı

ASEAN, Hong Kong ve Amerika’ya

Yurtdışında yapılan emlak yatırımlarında

yapılan Çinli direk yatırımlarında hızlı bir

özel sektörden firmalar da önemli bir

artış kaydedildi; sırasıyla %57.6, %118.7

yere sahip oldu. Yurtdışına gayrimenkul

ve %35.8 oranlarında arttı. Öte yandan;

yapan Çinli devlet firmalarının sayısı

Avrupa’ya, Avustralya’ya ve Rusya’ya ve

özel firmalara kıyasla daha az olmasına

Japonya’ya

rağmen, işlem hacmi özel firmaların

giden

Çinli

ODI

sırasıyla %36.1, %35.6 , %19.1 ve %8.3
oranlarında azaldı. (12)

toplamından daha fazla gerçekleşti.
Bu

Cushman & Wakefield (C&W): bu yılın
ilk beş ayında Çin’in yurtdışındaki
gayrimenkul yatırımları %92 oranında
arttı

yıl

Çinli

firmalar

tarafından

yurtdışında gerçekleştirilen en büyük 7
gayrimenkul alım işleminde öne çıkan
isimler Bank of China, Greenland Group
ve SAFE Investment Company oldu. (13)

18 Ağustos’ta yayımlanan Cushman &
Wakefield

yatırım

geçtiğimiz

Ocak

raporuna
ve

Mayıs

Çin’in Dış Ekonomik İlişkileri

göre;
 Avrupa ülkeleri ile ilişkiler

ayları

gayrimenkul yatırımlarında bir önceki

Çin İngiltere’nin en büyük altıncı
ihracat pazarı oldu

yılın

3

arasında
aynı

Çinliler’in

yurtdışındaki

dönemine

kıyasla

%92

Ağustos

tarihinde

“Santander

oranında hızlı bir artış görüldü. Bu

Corporate and Commercial” internet

dönemde, Çinli yatırımcılar farklı ülke ve

sitesinde yayımlanan İngiltere İstatistik

bölgelerde ofis, alışveriş merkezi ve

Bürosu (ONS) verilerine göre, 2014

diğer ticari gayrimenkullere yaklaşık 9.44

yılının

milyar dolar değerinde yatırım yaptı.

Kong’a yapılan ihracat %11 oranında

Ofis

merkezleri

Çinli

gayrimenkul

yatırımlarında önemli bir paya sahip oldu.

sonunda

İngiltere’den

Hong

arttı, 6.3 milyar pound (10 milyar dolar)
oldu. İngiltere’nin Anakara’ya yaptığı
ihracat ise, %12 oranında arttı,

13.9

Avustralya ve İngiltere en fazla Çinli

milyar pound (22 milyar dolar) oldu.

emlak yatırımı alan ikinci ve üçüncü ülke

Geçtiğimiz

oldu. Çinli yatırımcılar Avustralya’da en

Lüksemburg’u geçerek İngilterenin en

çok

büyük 6. ihracat pazarı konumuna geldi.

otel

yatırımı

gerçekleştirirken,

İngiltere daha çok ofis ve alışveriş
merkezilerine yatırımı tercih etti.

yıl

Hong Kong ve
ihracat

birlikte

Çin,

Belçika

Anakaraya

ve

yapılan

hesaplandığında,

İngiltere’nin Çin’e yaptığı ihracat 32

Amerika Maliye Bakanlığı tarafından

milyar dolara ulaşıyor. Bu rakamla, Çin

yayımlanan

Fransa ve İrlanda’yı geçerek İngiltere’nin

bulundurduğu

en büyük ihracat pazarı oluyor.

bonolarının geçtiğimiz Haziran ayında

aldı.

Dongfeng ve İsveçli araba üreticisi
yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı
National

Japonya takip etti.

ve
yerel

Dünyanın en büyük içecek firması CocaCola’nın CEO’su Muhtar Kent, dün (22

gereken bilgileri paylaşacak.
ise,

standartlarında

Dongfeng’ın
bir

marka

(16)

4 milyar dolar yatırım yapacak

pazara yönelik oto üretiminde bilinmesi

NEVS

Amerikan

Coca-Cola önümüzdeki üç yılda Çin’e

inşaasını

bayilerle olan tecrübelerini ve

elindeki

bonousu bulunduran ülke oldu. Çin’i

imzaladı. Çin tarafı NEVS’in Tianjin’deki
tedarikçilerle

Böylece,

Çin yine elinde en çok Amerika tahvil

üretimi yapmak için işbirliği anlaşması

gerçekleştirecek,

hazine

dolara ulaştı.

Ağustos’ta Pekin’de birlikte elektrikli araç

merkezinin

Amerika

tahvillerinin toplam tutarı 1.271 trilyon

Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) 17

AR&GE

elinde

milyon dolarlık Amerikan hazine tahvili

56 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. (14)

İsveçli

Çin’in

arttığı bildirildi. Çin Haziran ayında 900

Geçtiğimiz yıl sonunda, İngiltere Çin’den

Çinli Dongfeng ve

raporda,

Ağustos)

Hebei Eyaleti’nin

Xianghe

Avrupa

kentindeki COFCO Coca-Cola North

olmasına

China Beverage Co., Ltd. fabrikasında
yaptığı açıklamada firmanın önümüzdeki

yardımcı olacak.

birkaç yıl içerisinde Çin’e 4 milyar

Bu yılın ilk yedi ayında, Çinli otomobil

dolarlık

üreticileri bir öceki yıla kıyasla %250

duyurdu.

oranında artışla toplam 95,530 adet

daha
Kent,

yatırım

yapacaklarını

Coca-Cola’nın

1979

yılında Çin’e 9 milyar dolar ile ilk

elektrikli araç üretti. Aynı dönemde

yatırımını

elektrikli araç satışları %260 oranında

yaptığını,

bugün

Çin’in

firmanın en büyük 3. pazarı olduğunu

hızlı bir artış göstererek toplam 89,549’a

söyledi.

ulaştı. (15)

Coca-Cola ve şişeleme ortakları COFCO

 Amerika ile İlişkiler

Coca-Cola Beverages, Swire Beverages

Çin’in elindeki ABD Hazine Bonolorı

ve

arttı, 1.271 trilyon dolar oldu

Group China Çin’deki yatırımlarını büyük

9

Coca-Cola

Bottling

Investments

ölçüde arttıracak. 50 bin metre karelik

daha

alana kurulacak olan yeni fabrika için 56

gösterdiği görüşünü savundular.

büyük

katkıda

bulunacağını

milyon dolar harcama yapılacak. 2017
yılında faaliyet başlaması planlanan

Güney

fabrika

Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, büyük bir

firmanın

üretim

kapasitesini

önemli ölçüde arttıracak. (17)

barışı ve güvenliğini koruyarak hiç dışa
işgal etmediğini ifade etti. Çin'in Afrika

toplumdan

Xi'nin

konuşmasına

olumlu

değerlendirmeler
Son günlerde Çin Cumhurbaşkanı Xi
Jinping'in 3 Eylül'de Çin Halkının Japon
Saldırganlara Karşı Direniş Savaşı ve
Dünyanın Faşizme Karşı Savaşı'nın
Zaferi'nin

70.

Konferansı'nda
uluslararası

Yıldönümü
yaptığı

toplumda

Anma

konuşma,
büyük

yankı

uyandırdı. Konuşmada yer alan "Çin
öteden beri barışçı gelişme yolunu
izleyecek"

ve

"Çin

asla

ve

asla

hegemonyacılık peşinde koşmayacak"
gibi

açıklamalar

uluslararası

kamuoyunda olumlu değerlendirildi.
Yurtdışındaki

çeşitli

çevreler,

Xi'nin

konuşmasının, Çin'in sorumlu büyük
ülkenin

sorumlulukları

Cumhuriyeti

ülke olan Çin'in hep kendi güçle dünya

 Diğer ülkeler ile İlişkiler
Uluslararası

Afrika

üstlenerek

uluslararası barış ve kalkınma davası
için çaba harcayacağını ve insanoğlunun
daha güzel yarınlarının yaratılması için

kıtasındaki kurtuluş savaşlarında önemli
rol oynadığını söyleyen Zuma, Çin-Afrika
ilişkilerinin

yeni

bulunduğunu

hatırlatarak

Afrika'daki

bir

sanayileşme

dönemde
iki

tarafın

ve

altyapı

tesislerinin inşasını hızlandırmak için
işbirliğini pekiştirmekte olduğunun altını
çizdi.

Almanya

Srtalsund Uygulama

Bilim

Üniversitesi Rektörü Falk Höhn, Xi'nin
konuşmasının tam zamanda yapıldığını
ve içinde "asla hegemonya ve yayılma
politikası gütmeyecek" ifadesi derin izler
bırakıldığını ifade etti.

Houston Üniversitesi Profesör Peter J. Li,
Çin'in

300

bin

asker

azaltma

açıklamasının, zafer gününde yapılan
askeri geçit töreninde en parlak nokta
olduğunu vurguladı. (18)

Chongqing

ve

“Havalimanı
Bölgesi”

ortak

Çin Ticaret Bakanlığı 10 Ağustos’ta

Gelişim

yaptığı açıklamada, Güney Kore ve

anlaşma

Tayland’dan ithal edilen saf teraftalik

Singapur

Ekonomik

kurmak

için

imzaladı

asitlere (PTA) Ağustos 2010 tarihinden
bu

Geçtiğimiz

tarihlerde

Chongqing

ve

imzaladı.

uygulanan
yeniden

vergisini

Singapur toplam 5 adet proje için işbirliği
anlaşması

yana

anti-dumping

değerlendirmeye

alacaklarını duyurdu.

Anlaşma

Yerli PTA üreticilerinin 10 Haziran 2015

kapsamında, iki taraf ortak “Havalimanı

tarihinde yapmış olduğu başvuru üzerine

Ekonomik Gelişim Bölgesi” kurma kararı

Çin Ticaret Bakanlığı bu konudaki

aldı.

dosyayı yeniden incelemeye aldı. (20)

Singapur’un Çin’in Suzhou kentinde

Çin ve Pakistan 10 milyar yuan

“Singapur Sanayi Parkı” ve Tianjin’de

değerinde işbirliği anlaşması imzaladı

“Eko-şehir” yatırımları bulunuyor.
Anlaşmada yer alan diğer projeler

12

arasında,

JURONG

Karamay

kentinde düzenlenen

International Group; SATS Ltd. ve

Pakistan

Ekonomi

Global Logistic Properties Mapletree

toplantılarında iki taraf 10.35 milyar yuan

Group tarafından gerçekleştirilecek olan

(1.6 milyar dolar) değerinde toplam 20

havaalanı yer hizmetleri, havayolu ikram

adet işbirliği anlaşmasına imza attı.

Singapore

Ağustos

tarihinde

Xinjiang’ın
“Çin

Koridoru-CPEC”

hizmetleri, lojistik parklar vb. gibi diğer
projeler yer alıyor.

Anlaşma kapsamında iki taraf, enerji ve
enerji

Çin Singapur’un en büyük ticaret ortağı

santralleri,

eğitim

ve

tıp

alanlarında işbirlikleri yapacak.

ve aynı zamanda en büyük ithalat pazarı.
Öte yandan, Singapur, 5.5 milyar dolar

Toplantılarda Bir Yol Bir Kemer ve 21.

ile Chongqing’deki en büyük yabancı

Yüzyıl Deniz İpek Yolu girişimlerinin

yatırımcı konumundadır.

önemi de vurgulandı. (21)

(19)

Çin Güney Kore ve Tayland’dan

 Türkiye ile İlişkiler

ülkeye ithal edilen saf teraftalik asitler

Akbank, Çin İhracat Sigorta Kurumu

için

ile işbirliği anlaşması imzaladı

uygulanan

anti-dumping’i

yeniden değerlendiriyor

11

Akbank ile Çin İhracat Sigorta Kurumu

sektörlerine

Sinosure, İstanbul'da işbirliği anlaşması

kazanarak artması bekleniyor.

imzaladı. Anlaşma, Sinosure tarafından
Çin merkezli firmaların yer alacağı
projelere sigorta desteği sağlanması
yoluyla

Çin

firmalarınca

Türkiye'ye

yapılacak yatırımların desteklenmesini
öngörüyor.

Bu

yatırımlarının

yatırımların

sağlanmasında,
yaptığımız

ivme

finansmanının

işbirliği

Sinosure'un

anlaşması
sağlayacağı

kredi sigortası desteğinin önemli bir rolü
olacak. Akbank – Sinosure işbirliği Çin'li
firmaların Türkiye'de daha fazla yatırım

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya

yapmalarını teşvik edecektir. Ülkemiz

göre, 13,5 milyar dolarlık aktifleri, 30

adına

şubesi, 2 bin 500 çalışanı ile Çin

anlaşmasına imza atmaktan mutluluk

devletinin tek ihracat sigorta kurumu

duyuyoruz."

olarak faaliyet gösteren Sinosure (China
Export & Credit Corporation) ile Akbank
işbirliği anlaşması imzaladı.
Açıklamada
Akbank

görüşlerine

Hazine

ve

yer

böylesi

önemli

bir

işbirliği

(22)

Türkiye Çin’den ithal edilen soğuk
haddelenmiş paslanmaz çelikler için
anti-dumping soruşturması başlattı

verilen

Türkiye Çin ve Tayvan Bölgesi’nden ithal

Uluslararası

edilen soğuk haddelenmiş paslanmaz

Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür

çelik

Yardımcısı Kerim Rota, Çin'in dünyanın

uygulaması

en büyük doğrudan yabancı yatırım

başvurusu yerli üreticilere zarar verdiği

sağlayan ülkelerinden biri olduğunu

gerekçesiyle Posco Assan TST firması

belirterek, şunları kaydetti:

tarafından yapıldı.

"Halihazırda yurtdışı doğrudan yabancı

Soruşturmaya

yatırımları yaklaşık 6,4 trilyon dolar

Gümrük Numaraları aşağıda verilmiştir:

seviyesinde bulunan Çin'in 2020 yılına
kadar yatırımlarını

20

trilyon

dolar

ürünlerine
başlattı.

tabii

anti-dumping
Anti-dumping

olan

ürünlerin

7219.31.00.00 ， 7219.32.10.00.00 ，

seviyesine çıkarması bekleniyor. Son

7219.32.90.00.00，7219.33.10.00.00，

yıllarda büyük Çin firmalarının Türkiye'ye

7219.33.90.00.00，7219.34.10.00.00，

olan ilgisinin arttığını da görüyoruz.

7219.34.90.00.00，7219.35.10.00.00，

Önümüzdeki dönemde Çin firmalarının

7219.35.90.00.00，7220.20.21.00.11，

Türkiye'de

7220.20.21.00.12，7220.20.29.00.11，

özellikle

altyapı,

ulaşım,

enerji, telekomünikasyon ve madencilik

7220.20.29.00.12，7220.20.41.00.11，

7220.20.41.00.12，7220.20.49.00.11，

duyurdu. Satın alma işleminin Hisense’in

7220.20.49.00.12，7220.20.81.00.11，

Amerika’dan elde ettiği gelirlerini 2
milyar dolar arttıracağı tahmin ediliyor.

7220.20.81.00.12，7220.20.89.00.11，

(25)

7220.20.89.00.12. (23)
● Çinli Yonker Environmental Protection

Türk Lirası, Amerikan Doları ve AVRO

Co.,Ltd.; Amerikalı Integrated Science &

karşısındaki Çin Yuan (RMB) kuru

Technology

(7.09.2015) (24)

(IST)

firmasının

%51

oranında hissesini Ağustos ayında satın

Türk Lirası

2.10143

aldığını duyurdu.(26)

Amerikan Doları

6.35932

AVRO

7.08871

● Çinli Shunfeng International Clean
Energy Ltd, Amerikalı güneş paneli
üreticisi Suniva’yı 57.8 milyon dolara
satın aldı.(27)

 Çin

ve

Arasında

Ülkeler

● China Petroleum & Chemical Corp,

İmzalanan

(Sinopec) Kazak petrol üreticisi Lukoil

Diğer

PJSC’nin %50 hissesini 1.09 milyar

Ortaklık Anlaşmaları

dolara satın aldı. (28)
●

Çinli TV üreticisi Hisense Group,

Amerikalı Sharp televizyon üreticisini
23.7 milyon dolara satın alacağını

13
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