
Sayın Bakanlar, İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, Saygıdeğer Misafirler,

Güneydoğu Avrupa İş Forumu'nun Değerli Katılımcıları, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

10 yılı aşkın bir süredir büyük bir başarıyla gerçekleştirilen ve gelenekselleşen
Güneydoğu Avrupa İş Forumu'nun düzenlenmesinde, bölgesinde yükselen bir güç
olan Türkiye'nin seçilmesi ve Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması çok yerinde ve
anlamlıdır.

İş Forumu'nun bölgedeki stratejik sektörlerin başında saydığı enerji alanında Enerji
Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Forumu'nda yer
almaktan memnuniyet duyuyoruz.

Son 3 yıldır Türkiye'de en çok tercih edilen vakıf üniversitesi unvanını taşıyan
İstanbul Aydın Üniversitesi olarak eğitim alanında sahip olduğumuz deneyim ve gücü
Güneydoğu Avrupa ülkelerine taşımak istiyoruz.

Dünyada her geçen gün artan rekabet, ayakta kalmak ve büyümek için şirketlerin ve
devletlerin işbirliği halinde hareket etmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Bölgenin sahip olduğu yatırım ve ticaret kapasitesi, bir yandan Batı dünyasının içinde
bulunduğu ekonomik kriz; diğer yandan Doğudan yükselen Çin ile rekabet etmenin
zorlukları dikkate alındığında, bölgesel işbirliğinin ne denli önemli olduğunu ve bu
sarmaldan çıkmanın anahtarı olduğunu ortaya koyuyor.

Bölge ülkelerinin sahip olduğu yatırım ve ticaret kapasitesi açısından stratejik
sektörler olarak belirlenen enerji, tarım-lojistik, ulaştırma-altyapı ve bilişim
teknolojileri-iletişim sektörlerinde 2 gün boyunca yürütülecek çalışmalar, tarafları bir
araya getirerek çok önemli fırsatların ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır.

Bölge ülkelerinin ticari rakamlarına bakıldığında; Avrupa Birliği piyasalarına
bağımlılık, ihracat yapılan ülkelerde düşük düzeyde çeşitlendirme, AB piyasasındaki
eğilimlere bağımlılık göze çarpıyor. Türkiye dışındaki ülkelerin ulusal piyasalarının
dar olduğu gerçeği yanında, bölge ülkelerinin toplam tüketici piyasası hesap
edildiğinde 138 milyon kişiye ulaşıyor. Bu da, bölge ülkeleri arasında artırılabilecek
ticari ve doğrudan yabancı yatırım potansiyeli olduğuna işaret ediyor. Bölge ülkeleri
birbirleriyle ticari ve yatırım ilişkileri geliştirdikleri takdirde, uluslararası piyasalardaki
türbülanstan daha az etkilenecek, aralarındaki siyasi problemleri de daha kolaylıkla
aşabileceklerdir. Avrupa Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne giden süreç göstermiştir ki
ekonomik işbirliği, siyasal problemlerin aşılmasında en önemli araçtır. Çünkü karşılıklı
bağımlılık, sorunlara çözüm üretmeyi zorunlu kılar.

Sahip olduğu mevcut ekonomik güç, deneyim ve insan potansiyeliyle Türkiye,
rakamlarda da görüldüğü üzere, bu bölgede işbirliği fırsatlarının yaratılmasında
katalizör ülke olacaktır. Avrupa ülkeleri çok ciddi ekonomik kriz ve işsizlikle
boğuşurken Türkiye, sürekli büyümeyi gerçekleştirerek, siyasi istikrarın
sürdürülmesiyle yabancı yatırımlar için güvenli bir limandır. Kredi derecelendirme
kuruluşlarının Türkiye'nin görünümünü yatırımlar açısından pozitife çevirmesi
yönündeki adımları, bir anlamda bu durumun uluslararası alanda tescilidir.



Hükümetimizin her alanda gösterdiği yüksek performans, dünya genelinde ekonomik
kriz yaşanırken, hem ülke içinde hem de ülke dışında takdirle karşılanmaktadır.
Türkiye, bu yönde adımlarını güçlendirerek atma konusunda kararlıdır. Bu ilerleme
azmi ve iradesi, bölge ülkeler için de ciddi bir fırsat oluşturmaktadır.

Bu bölge yakın zamanda çok ciddi dönüşümlere sahne olmuştur. Bir yandan yeni
devletlerin kuruluşu gerçekleşirken, diğer taraftan Avrupa Birliği üyeliğiyle bazı ülkeler
Batı Bloku'nun birer üyesi haline geldiler. Bu dönüşüm, güçlükleri olduğu kadar
fırsatları da beraberinde getirdi. Bir yandan demokratikleşme ve insan hakları alanı
da ilerleme kaydedilirken Batı dünyasıyla entegrasyon başta ticari ve ekonomik
işbirliği olmak üzere hayatın her alanında ilerlemeler kaydedilmesini sağladı.

Zaman, geçmişteki problemleri hatırlama değil, el birliği yaparak, birbirinden güç
olarak gelişme ve büyüme zamanıdır. Tarihe bembeyaz ve parlak sayfalar eklemek
bizlerin elinde.

Birçoğu Avrupa Birliği üye veya aday üyesi olan Güneydoğu Avrupa ülkelerinin önde
gelen stratejik sektörler bazında işbirliği ve yatırım imkanlarının ele alınacağı
Güneydoğu Avrupa İş Forumu'nun başarılı geçmesini diler, saygılar sunarım.


