
 

 



 

 

VİZYON BELGESİ (TASLAK) 

9. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU  
“Geleceğin Balkanlar Ekonomisi ve Türkiye”  

( 28-30 Eylül 2022, CVK Park Bosphorus Oteli, İstanbul ) 

 

Enerji nakil hatları, ticaret yolları ve insan hareketleri bakımından “Doğu - Batı" ve “Kuzey - Güney” 

bağlantıları üzerindeki stratejik konumu Balkanlar bölgesinin öneminin her daim hayati kalmasına neden 

olmaktadır.  

 

Soğuk Savaşın ardından Avrupa Birliği’nin doğuya doğru genişlemesi ve Rusya’nın bölgedeki nüfuz 

kaybına ek olarak Türkiye’nin eskiden olduğu gibi etkisiz kalması Balkanlar’da küresel ve bölgesel 

parametreler açısından dengesiz bir durum, ya da savruk denge durumu ortaya çıkarmıştır. Bu durum 

Bölge ülkelerinin güç kaybetmelerine, büyük ölçüde AB hinterlandına ve kısmen ABD nüfuz alanına 

dönüşmelerine neden olmuştur.  

 

AB’nin geleceğine dönük belirsizlikler ve Rusya’nın güçlenmesi olasılığı Bölge’deki bu savruk dengeye 

dayalı istikrarın, AB tarafından son dönemde inşa edilen kurumsal ve ekonomik kapasiteye rağmen, sona 

erebileceğini göstermektedir. Bölge ülkeleri, kendi geleceklerinin belirlenmesinde inisiyatif almadıkça 

büyük güçlerin oyun alanı hâline dönüşmekte ve istikrarsız hâle gelmektedirler. Kendisi de bir Balkan 

ülkesi konumunda bulunan Türkiye’nin, Bölge’deki gelişmelerden etkilenmesi kaçınılmazdır. 

 

Balkanlar dünyada, ekonomi açısından tahmin edilebilirliği en düşük bölgelerden biridir. Fakat el 

değmemiş doğası, yer altı ve üstü kaynaklara sahip olması nedeniyle son yıllarda Arap ülkelerinin, Çin ve 

Rusya’nın etkinliğini artırmasıyla birlikte Bölge rekabet alanına dönüşmüştür.  

 

Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve son olarak Hırvatistan’ın Avrupa Birliği şemsiyesi altında 

bulunmasına rağmen Doğu ve Batı olarak tabir edilen Balkan coğrafyasının her iki alanı da iş imkanları, 

üretim, sağlık, eğitim gibi konularda henüz Avrupa standartlarını yakalayamamıştır. Serbest piyasa 

ekonomisine Yugoslavya’nın dağılmasından sonra giren Balkan ülkeleri, global krizin etkisiyle ekonomik 

anlamda ciddi bir darbe almıştır.  

 

Son yıllarda Avrupa Birliği’nin teşvik ve desteğiyle Bölge, özellikle hizmet sektöründe gelişim göstermeye 

başlamıştır. Ticaret dengesi de gittikçe düzelmektedir. Avrupa Birliği üyelik süreci Bölge ülkelerine ve 

aralarındaki çatışmalara karşı olumlu etki yapmaktadır.  

 



 

 

Ticaret hacminin gelişmesi; daha fazla Balkanlar menşeli ürünün Türkiye pazarında, Türk markaların ise 

Bölge pazarlarında dolaşımda olmasına, stratejik ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır. Kısacası bu durum karşılıklı yararlılık - verimlilik neticesinde uzun süreli arkadaşlığı 

beraberinde getirecektir.  

 

Türkiye’nin ithalat ve ihracat açısından önemi sadece Balkanlar için değildir, Avrupa için yedinci ithalat, 

beşinci ihracat ülkesidir. Türkiye’nin yurt dışına yatırım stoğu 7 milyar dolardan yaklaşık 40 milyar dolara 

yükselmiştir. Türk yatırımlarının ortalama %5’i Balkanlar’a gitmektedir; Romanya ihracatta başı çekerken, 

ithalatta Yunanistan ön plandadır. Türkiye’nin Bölge’de en fazla yatırıma yöneldiği ülkeler Romanya, 

Hırvatistan ve Bosna Hersek’tir. Türkiye’nin, 12 Balkan ülkesi ile arasındaki ticaret hacminin 23 milyar 

dolara ulaştığı vakidir. Balkan ülkelerinin ihracat hacmi ise 500 milyar doların üzerindedir.   

 

Bu dinamikler çerçevesinde Bölge ülkelerinin, kendi gelecekleri ile ilgili düşünsel altyapıyı zinde tutmaları 

ve kendi çıkarlarına uygun politikalar geliştirmeleri gerekmektedir. “Geleceğin Balkanlar Ekonomisi ve 

Türkiye” ana teması altında düzenlenecek olan 9. Uluslararası Balkan Forumu bu bağlamda bugün ve 

geleceğin şekillendirilmesine stratejik katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

Ana Tema  

Geleceğin Balkanlar Ekonomisi ve Türkiye 

 

Alt Temalar 

Balkanlarda Ekonomik Rekabetin Yönetişimi ve Türkiye 

Brexit Sonrası AB ve Balkanlar Yeni Ekonomi Ekosistemi  

Çin, Kuşak ve Yol Projesi, Balkanlar ve Türkiye 

Balkanlarda Yeni Ekonomik Dinamikler 

Ülke Perspektifleri (Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Arnavutluk vb) 

 

 

Etkinlik Sayfası 
 

Etkinlik detayları ve vizyon belgesine alttaki linkten ulaşılabilir:  
 

https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/16246/9_uluslararasi_balkan_forumu_ 
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