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AAlleekkssaannddrr KKrriivveennkkoo**

Say›n baflkan, 

Say›n konuklar,

Böyle bir toplulu¤un önünde bana konuflma f›rsat› verenlere çok teflekkür
ederim.

Öncelikle bu oturumun baflkanl›¤›n› Türk Parlamentosu’nun “Rusya ve
Türkiye ‹kili ‹flbirli¤i ve Dostluk Komisyonu Baflkan›” Say›n Yalç›ntafl yap›-
yor. Bu da bizim için çok anlaml›. ‹lk olarak Rusya’y› siyasi ve ekonomik kal-
k›nma aç›s›ndan aktif flekilde ay›rt eden baz› noktalar› belirtmek istiyorum.
Önemli olan farkl› alanlarda somut baflar›lar kazanmak için ciddi bir temel
oluflturmakt›r. Bu ba¤lamda flunun alt›n› çizmek gerekir ki, bu y›l›n bafl›nda
Rusya G–8 baflkanl›¤›n› devrald›. Bu durum çok fazla sorumluluk ve ayn› za-
manda önemli ifller yapmay› gerektiren bir görevdir. Söz konusu sorumluluk
sadece organizasyon aç›s›ndan yapmam›z gerekenlerden oluflmuyor. Otuz y›l-
dan beri dünya kalk›nma sorunlar›n› tart›flma ve güncel çözümler üretmede
anahtar rol üstelenen G–8 forumu için önceliklerimizi beraberce tart›fl›p önem-
li somut çal›flma alanlar›m›z› belirlemek de sorumlulu¤umuz dâhilindedir.
G–8 bünyesindeki ortaklar›m›za üç ciddi konuda çal›flmam›z gerekti¤ini öner-
dik. Bunlar küresel enerji güvenli¤i, bulafl›c› hastal›klarla mücadele ve e¤itim
sorunlar›d›r.  Bu üç sorundaki vizyonumuz G–8 ortaklar›m›z›n da fark›nda ol-
du¤u gibi flu andaki ve gelecekteki nesillerin yaflam kalitelerini ve standartla-
r›n› gelifltirmektir. Güvenli ve kapsaml› enerji güvenli¤i sisteminin kurulmas›
G-8’in ve uluslararas› toplumun stratejik önceliklerinden biridir. Küresel ener-
ji, bugün sosyal ilerlemenin temel ve gerçek dinami¤idir. Bu nedenden ötürü
söz konusu durum dünyadaki milyarlarca insan›n refah›n› do¤rudan etkile-
mektedir. Bu ba¤lamda sizin de bildi¤iniz gibi bugün Soçi kentinde Rusya’n›n
da ifltirak etti¤i AB zirvesinde enerji güvenli¤i konusunu tart›flmaktay›z. 

Ekonomik aç›dan ne gibi sonuçlar elde etti¤imiz konusuna de¤inecek olur-
sak, Rusya’n›n GSMH’si geçen y›l yüzde 6,4 artm›flt›r. ‹hracat hacmi 240 mil-
yar ABD dolar› düzeyinde olurken, ithalat›m›z 120 milyar ABD dolar› seviye-
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sinde gerçekleflmifltir. Merkez Bankam›z›n dolar rezervleri ise 170 milyar
ABD dolar›n› aflm›flt›r. fiunu da eklemeliyiz ki; devletin borcu 100 milyar
ABD dolar› kadar azalm›flt›r. Ulaflt›¤›m›z istatistikî bilgilere göre, Rusya’ya
yap›lan yabanc› yat›r›mlar geçen y›l 29 milyar ABD dolar›n›n üzerinde olmufl-
tur. fiunu da belirtmek gerekir ki; geçen y›l Rusya, uluslararas› ortaklar›m›z ta-
raf›ndan bir pazar ekonomisi olarak tan›mlanm›flt›r. Uluslararas› finans kuru-
lufllar›n›n de¤erlendirmelerine göre, Rusya yabanc› yat›r›m çekme aç›s›ndan
Çin ile ayn› seviyededir. Rusya ve Türkiye aras›nda 15,2 milyar ABD dolar›
seviyesinde olan ticaret hacmi 2005’in rakamlar›na göre yüzde 49 artm›flt›r.
Bu durum yukarda belirtilen ekonomik geliflmelerin bir sonucu olarak görüle-
bilir. Türk yat›r›mc›lar›n 2005 y›l›nda Rusya’da yapt›klar› yat›r›mlar 300 mil-
yon ABD dolar› olarak hesaplanm›flt›r. Bu yat›r›mlar genelde yiyecek,  kimya
ve cam gibi endüstriyel sektörlerde ve turizm, servis ve ticaret sektörlerinde
olmufltur. ‹ki ülke aras›nda Türkiye aleyhine olan ticaret dengesi olumsuz bir
durum olarak görülmemelidir. Çünkü bu dengesizlik, Rus turistlerin her y›l
Türkiye’de 2 milyar ABD dolar›n› bulan harcamalar›, en az 2,7 milyar ABD
dolar› seviyesindeki bavul ticareti ve Rusya’da bulunan Türk müteahhit flirket-
lerinin kâr transferleri sayesinde büyük oranda dengelenmektedir.  Bavul tica-
reti ile ilgili yeni getirilen düzenlemeler, bu ticaret sayesinde kanunsuz ve be-
lirsiz yollardan ülkeye sokulan ve yerel üreticilerin rekabet gücünü olumsuz
etkileyen mallar›n ticaretini düzenlemek ve önemli hacme sahip olan ticaret,
gümrük ve di¤er vergileri kontrol alt›na almak amac› tafl›maktad›r. fiunu da be-
lirtmek gerekir ki; Türk ekonomisi de bu kay›t d›fl› ticaret nedeniyle önemli
vergi geliri kayb›na u¤ramaktad›r. Ayr›ca Rusya ile iflbirli¤i içinde olan ve
yüksek kalitede mal üreten Türk flirketleri de bu kay›t d›fl› ticarete konu olan
taklit mallarla rekabet edememekte ve büyük zarara u¤ramaktad›rlar. Bu ne-
denlerden dolay›, her iki ülkenin ticaret yapma yollar›n› zaman içinde daha
medeni ve kanuni hale getirme çabalar›na destek vermeliyiz. Örne¤in, daha
medeni yollardan biri Rus gümrükleriyle iflbirli¤i içinde sorunlara çözüm bu-
lan ve resmi standartlar getiren, ayr›ca Rusya’n›n çeflitli bölgesel pazarlara gi-
rifl stratejileri üreten ve Türk flirketlerinin Rusya’da daha verimli çal›flmas›na
yard›mc› olacak bir Türk-Rus Ticaret Evi kurulmas› söz konusu olabilir. Bu
noktada özellikle Rusya’daki Türk yat›r›mc›lar için kârl› olabilecek serbest
bölgelerden bahsetmek istiyorum. Geçen y›l Haziran ay›nda yürürlü¤e giren
yeni kanuna göre, bu bölgelerde bulunan yabanc› mallar her türlü gümrük ve

44 TTüürrkk--AAssyyaa  KKoonnggrreessii



vergiden muaft›r. Verilen imtiyazlar sektörlere göre yüzde 15 ile yüzde 20 ara-
s›nda de¤iflmekte ve yat›r›mc›lara bir tak›m avantajlar sa¤lamakta, yüksek re-
kabet gücü ile üretim yapma imkân› sa¤lamaktad›r. ‹lk etapta 6 bölge, belirli
bir sanayi üzerinde yo¤unlaflmak üzere, bu serbest bölgelerin kurulmas› için
pilot bölgeler olarak seçilmifltir. ÖÖrrnnee¤¤iinn,, YY››llaabbuukk flfleehhrriinnddee oottoommoobbiill ppaarrççaa--
llaarr›› vvee bbeeyyaazz eeflflyyaa üü rreettiimmii öönnggöörrüüllmmüüflfl vvee TTüürrkk FFiiaatt bbuu yyaatt››rr››mmllaarraa ddââhhiill
oollmmuuflflttuurr.. LLiippiikkzz flfleehhrriinnddee iissee yyiinnee bbeeyyaazz eeflflyyaa vvee yyeeddeekk ppaarrççaallaarr››nn üü rreettii--
mmii öönnggöörrüüllmmeekktteeddiirr.. BBuu aarraaddaa flfluu nnookkttaayyaa ddaa ddiikkkkaatt ççeekkmmeelliiyyiimm kkii;; bbuu--
ggüünnlleerrddee RRuussyyaa’’ddaa iilleerrii tteekknnoolloojjii üürrüünnlleerrii,, yyaatt››rr››mm vvee mmaallllaarr›› ffuuaarr›› YY››llaa--
bbuukk KKoonnggrree MMeerrkkeezziinnddee ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmeekktteeddiirr..

Son olarak flunu da belirtmek isterim ki; ülkemizde Türk yat›r›mc›lar için
çok verimli bir potansiyel vard›r. Ülkemiz tüketim mallar›nda oldu¤u gibi sa-
nayi mallar› konusunda da önemli bir pazara sahiptir. Rusya’da gerçeklefltiri-
len yat›r›m projelerinin kâr oranlar› çok yüksektir. Yat›r›mc›lar›n büyük bölü-
mü geçen y›l yüzde 10’un üzerinde brüt kâr beyan ederken, geri kalan› ise
yüzde 30’un üzerinde kâr elde etmifllerdir. Umar›m bugün kat›ld›¤›m›z bu top-
lant› iki ülke aras›ndaki ekonomik iliflkilerin geliflmesine katk› sa¤layacak ve
Rusya ile Türkiye aras›ndaki ticaret hacmi 2008 y›l› hedefi olan 25 milyar
ABD dolar›na ulaflacakt›r. 

‹lginize teflekkür ederim. 
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* Rusya Federasyonu ‹stanbul Baflkonsolosu




