HABER

>>

Türk-Vietnam
İş Konseyi
ikili ticarete
hız verdi
TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya
Pasiﬁk’in incisi Japonya’ya gerçekleştirdiği
ziyaret sonrası Türk-Vietnam İş Forumu’na
katıldı. Vietnam basınında Hisarcıklıoğlu’nun
Başbakan Nguyen Tan Dung ile yaptığı
görüşme, TOBB ile VCCI arasında MOU ve
Türk-Vietnam İş Konseyi Kuruluş anlaşması
imzalanmasına geniş yer verildi.

D

ış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Japon İş Konseyi 17’nci Ortak Toplantısı nedeniyle 28 Ekim’de Tokyo’da gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, TOBB /DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Genel Sekreteri Ufuk Yılmaz, Trabzon TSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Türk-Japon İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan,
Türk-Vietnam İş Konseyi Başkanı Necati Abacıoğlu katıldı. Toplantıda konuşan TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Japon ilişkilerine değinerek her iki ülkenin de G-20 ülkesi olduğunu anımsattı. Tek başına dünya hasılasının yüzde 10’unu üreten Japonya’nın da Türkiye gibi kriz
döneminden en çok etkilenen G-20 ülkesi olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu krizlerin
tekrardan yaşanmaması, sürdürülebilir, kapsayıcı bir küreselleşmenin mümkün olabilmesi için
yeni mekanizmaların kurulması gerekiyor. Yaşadığımız bu mali kriz bize mevcut küresel kurumların yönetiminin küreselleşen ekonomi için yetersiz kaldığını gösterdi. Yeni bir dünya düzeninin, yeni bir ﬁnansal mimarinin hep birlikte yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Şimdi eskiyi sürdürmeye çalışmak yerine, yeni düzeni hep birlikte kurmalıyız” diye konuştu.

5 MİLYAR DOLAR İÇİN TÜRKİYE İYİ BİR ORTAK
Tarihi ve kültürel geçmişe bakıldığında Türkiye ve Japonya arasında köklü bir ilişkinin bulunduğunu ve özellikle Osmanlı döneminde bile her iki imparatorluğun sıkı ilişkiler içerisinde
olduğunu vurgulayan TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu durumun içinde bulunduğumuz
dönemde ticari ilişkilere yansımadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “2000’li yıllarda dünya ekonomisindeki büyüme ve küresel ticaretteki hızlı artışa paralel olarak dış ticaretimizde yakaladığımız
ivmeyi Japonya ile maalesef yakalayamadık. İkili ticaret rakamlarına baktığımızda, Japonya ve
Türkiye’nin 2008 toplam ticaret hacmi 1,7 trilyon dolar iken, ikili ticaretimizin beş milyar doların altında kaldığını görüyoruz. İhracatının üçte ikisine yakınını, dünyanın kalite ve maliyet anlamında en rekabetçi piyasalarından olan AB ve ABD’ye yapan bir ülke olarak, Japon kardeşlerimizle daha fazla ticaret yapmak istiyoruz. Son yedi yılda yabancı ülkelere 300 milyar doları aşan
yatırım yapan Japon şirketleri bu süre zarfında ülkemize sadece 173 milyon dolar yatırım yap36 EKONOMİK FORUM l Kasım 2009

mıştır” dedi.
Türkiye’de halen faaliyet gösteren Japon sermayeli 116 şirketin bulunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, özellikle yıllık 2 milyar doları aşan ihracat yapan
Toyota’yı örnek göstererek, otomotiv devi Toyota’nın
Türkiye’de kurmuş olduğu fabrikanın, verimlilik ve kalite anlamında dünya çapında başarı örneği haline geldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Japon şirketlerinin çalışmalarından bahsederken Japonya’nın en büyük şirketlerinden Mitsubishi’nin Türkiye’ye 3,5 milyar dolarlık yatırım
yapma kararı almış olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, Japon ekonomisinin enerji kaynağı olan Orta Doğu’da, Türkiye’nin bölgesel güç ve bölge ülkeleriyle yakın ilişkiler kuran tek
ülke olduğunu, bunun ikili ilişkiler anlamında oldukça
önemli olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Irak’a yatırıma yönelik 5 milyar dolar kredi ayıran Japonya’nın dost
iş adamları için en uygun iş ortaklarının Türkler olacağını sözlerine ekledi.

VİETNAM BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME
Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung, 29 Ekim’de
Hükümet Genel Merkezi’nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. 30 Ekim 2009 tarihinde ise TOBB/DEİK Başka-
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Hükümet Başkanı, TOBB ile Vietnam TSO arasındaki olumlu iş birliğinden
ve Vietnam- Türkiye Ortak İş Konseyi oluşturulmasından duydukları mutluluğun altını çizdi. Başbakan Dung, TOBB ve Vietnam TSO’dan yatırım teşvik faaliyetlerini iki ülkenin ortak çıkar ve gelişimi için hızlandırılması için önlemler
alınması gerektiğini hatırlattı.
Vietnam’da yatırım olanaklarını araştıran Türk İş
Heyeti’nin lideri Rifat Hisarcıklıoğlu ise Vietnam hükümetinin, özellikle de tekstil, giysi ve metal üretimi sektörlerinde
olmak üzere Türk ﬁrmaları için uygun koşullar oluşturmaya
devam etmeleri önerisinde bulundu. Türk yetkililer ayrıca iki
ülke arasındaki iş ortaklıklarını hacmine yardımcı olacak, her
iki ülke piyasalarındaki ticaret ve yatırım olanakları konusunda bilgi alışverişinin artırılmasını ve Vietnam’dan Türkiye’ye
direkt uçuşların başlamasının önemine dikkat çekti.

“Güneydoğu Asya’da
yeni bir Çin ortaya
çıkıyor: Vietnam.
Önümüzdeki dönemde
Türkiye, küresel bir
güç olacaksa Vietnam’ı
özellikle atlama tahtası
olarak kullanabilir.”

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı arasında
TÜRK-VİETNAM İŞ KONSEYİ İKİLİ TİCARETE HIZ VERDİ
özel bir görüşme gerçekleştirildi. Türk
İkili ticari ilişkileri geliştirme amacını taşıyan TürkM. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
ve Vietnamlı iş adamlarının da yer alVietnam
İş Konseyi, dün itibarıyla Vietnam Ticaret ve SanaTOBB/DEİK Başkanı
dığı İş Forumu’nun ardından TOBB ve
yi Odası’nın (VTSO) gözetiminde açıldı. Karşılıklı ticaret hacVCCI arasında MOU ve Türk-Vietnam
mi, yıldan yıla yüzde 80’lik bir artış kaydederek, 2008’de 441
İş Konseyi Kuruluş anlaşması imzalandı. Vietnam basımilyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk dokuz ayında, Vietnam’ın Türkiye ile ihracatında başlıca ürünler
nında TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beolan bilgisayar, ayakkabı, kauçuk, elektronik aletler ve tahta ürünler ile birlikte yaklaşık 187 milraberindeki heyetin ziyaretine yönelik haberlere geniş
yon dolara ulaştı. 64,5 milyon dolar seviyesindeki ithalatta öne çıkan ürünler ise pik demiri, payer verildi. Viet Nam News’un 30 ve 31 Ekim’de çıkan
muk, kimyasallar, inşaat metalleri ve otomobil parçaları oldu.
haberleri şöyle:
Vietnam TSO Yönetim Kurulu Başkanı Vu Tien Loc, Türkiye’nin AB’nin altıncı, dünyanın
15’inci en büyük ekonomisi olduğunu ve büyük bir ikili ticaret potansiyeli taşıdığını ifade etti.
Ayrıca Konsey’in kurulmasının ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için bir mekanizma olabilece“VİETNAM BAŞBAKANI TÜRKİYE İLE DAHA
ğini belirtti. Loc, karşılıklı ticaretin gelecek yıl bir milyon dolar seviyesine ulaşacağını ve Türkiye
SIKI BAĞLAR KURMAK İÇİN BASTIRIYOR”
ile güçlü ilişkilerin Vietnam’ın ürünlerinin AB, Orta Doğu ve diğer ülke pazarlarına girmesini sağ“Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung, 29 Ekim’de
layacağını umut ettiklerini de sözlerine ekledi.
Hükümet Genel Merkezi’nde Türkiye Odalar ve BorsaTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin Vietnam yatırımlarının, dar bir tahminle 70
lar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Başmilyon dolar olduğunu ve bu rakamla 81 yabancı yatırımcı ülkenin arasında 45’inci olduğunu
bakan Dung, Vietnam ile Türkiye potansiyellerini karşısöyledi. Hisarcıklıoğlu, çifte vergi uygulamasının kaldırılması anlaşmasının Vietnam’ın yatırım orlamak için ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğine gitamına katkıda bulunacağını umduklarını da sözlerine ekledi.
dilmesi ve her iki tarafın da birbirinden esinlenmesi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Afrika, Batı Asya Piyasaları Bölümü Genel Müdürü Lu
gerektiğini söyledi. Başbakan Dung, TOBB Başkanı RiQuoc Hung, sanayi, ﬁnans ve taşımacılıkta da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
fat Hisarcıklıoğlu’na, özellikle ekonomi, ticaret ve yatıYeni Konsey’in Başkanı Mustafa Necati Abacıoğlu, şimdiye kadar iki ülkenin ticari ilişkilerinrımda olmak üzere ikili ilişkilerin gelişiminin yararlarınde olan ‘ortalama’ başarıların yalnızca eksik piyasa bilgisinden kaynaklandığını ifade etti. Abacıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gelecek yıloğlu yeni konseyin iş olanakları sağlama ve ikili ticaretin geliştirilmesine yardımcı olması açısınlarda ikili ticaret hacminin 1 milyon dolara ulaşabilecedan önemli bir rol üstleneceğini de sözlerine ekledi.
ğini hatırlattı.
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