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I. Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu

8-11 Kasım tarihleri arasında, Çin’in başkenti Beijing’de Çin Komünist Partisi 19.
Merkez Komitesi 6. Genel Kurulu düzenlendi. Genel kurula ilişkin bilgiler:

- Genel Kurul’un gündemi: ÇKP Merkez Komitesi Polibürosu’nun çalışmaları
komiteye bilgilendirmesi; ÇKP’nin yüzyıllık çalışmalarının önemli başarıları ve tarihi
tecrübelerinin kapsamlı bir şekilde ele alınması; ÇKP Merkez Komitesi’nin Parti’nin
Yüzyıllık Çalışmalarının Önemli Başarıları ve Tarihi Tecrübelerine İlişkin Karar’ın
ele alınması.

- Karar’ın önemi nedir:
Yüzyıl süreçte, ÇKP Çin halkını liderlik ederek, art arda Yeni Demokrasi

Devrimi’nde, Sosyalizm Devrimi ve İnşaatı’nda, Reform ve Dışa Açılma ve Sosyalist
Modernleşme İnşaatı’nda, ve Yeni Çağda Çin’e Özgü Sosyalizm’in Yaratılmasında
önemli başarılara imza atmıştır.

Yüzyıldaki ÇKP’nin çalışmaları, sömürgecilikten çile ve zorbalık çeken Çin
halkını ayağa kaldırmış, 5000 yıllık medeniyete sahip olan Çin Ulusunu
modernleşmeye kavuşturmuş, dünyada en fazla nüfusa sahip ülkede sosyalizmin
başarılara ulaşmasını sağlamış, Çin Halk Cumhuriyeti’ni büyük adımlarla çağın
trendlerini yakalayabilmesini ve Çin Ulusunun büyük dirilişinde parlak perspektifin
gösterilmesini yol açmıştır.

Karar, ÇKP’nin tarihinde nasıl başarılara ulaştığını araştıracak, ve gelecekte nasıl
başaracağını açılığa getirecektir.

- Genel Kurul’a ilişkin 5 sayı:
1: Genel Kurul önemli tarihin kavşağında düzenlenen önemli bir toplantıdır.
3: Genel Kurul’da onaylanan Karar, ÇKP tarihindeki 3. tarihsel karardır.
2: Karar’da ÇKP Merkezi Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping’in ÇKP Merkez

Komitesi’nde ve Parti’deki çekirdek statüsünün belirlenmiş; Xi Jinping Yeni Çağ
Çin’e Özgü Sosyalizm Düşünceleri’nin liderlik statüsünün belirlenmiştir.

10: Karar’da Xi Jinping Yeni Çağ Çin’e Özgü Sosyalizm Düşünceleri 10 alanda
özetlenmiştir.

100: Karar’da ÇKP’nin yüzyıllık çalışmalarının tecrübeleri özetlenmiştir.

Ayrıntılı haberler ve yorumlar:

“Altıncı Genel Kurul” ve ÇKP’nin 100 yılı
https://www.criturk.com/altinci-genel-kurul-ve-ckpnin-100-yili/

Çin siyasetini okumak: ÇKP’nin kritik toplantısından çıkan mesajlar
https://www.criturk.com/cin-siyasetini-okumak-ckpnin-kritik-toplantisindan-cikan-me
sajlar/

https://www.criturk.com/altinci-genel-kurul-ve-ckpnin-100-yili/
https://www.criturk.com/cin-siyasetini-okumak-ckpnin-kritik-toplantisindan-cikan-mesajlar/
https://www.criturk.com/cin-siyasetini-okumak-ckpnin-kritik-toplantisindan-cikan-mesajlar/
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Çin modernleşme yolunda nasıl başarılı oldu?
https://www.criturk.com/cin-modernlesme-yolunda-nasil-basarili-oldu/

Çin’in 100 yılı
https://www.criturk.com/cinin-100-yili/

Yorum: Halkın ÇKP’ye desteğinin arttığına şüphe yok
https://www.criturk.com/yorum-halkin-ckpye-desteginin-arttigina-suphe-yok-2/

https://www.criturk.com/cin-modernlesme-yolunda-nasil-basarili-oldu/
https://www.criturk.com/cinin-100-yili/
https://www.criturk.com/yorum-halkin-ckpye-desteginin-arttigina-suphe-yok-2/
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II. İlk üç çeyrekte Çin ekonomisi toparlanma ivmesini sürdürdü ve

yüksek kaliteli kalkınmada yeni ilerlemeler kaydetti

Kısa bir süre önce, Çin Ulusal İstatistik Bürosu bu yılın ilk üç çeyreğine ilişkin

ekonomik verileri yayınladı. Çin'in ekonomik operasyonları toparlanma ivmesini

sürdürdü, temel makro göstergeler makul bir aralıktaydı, yüksek kaliteli kalkınmada

yeni ilerlemeler kaydedildi ve ekonomik kalkınmadaki dayanıklılık ve canlılık gözle

görülür haline devam etti.

Birinci olarak, ekonomi toparlanmaya devam etti. İlk üç çeyrekte, Çin'in

GSYİH'sı, beklenen hedef %6’dan daha yüksek bir rakamla yıllık %9,8 artış gösterek

82.31 trilyon yuan’a (yaklaşık 12,8 trilyon dolar) ulaştı. Üçüncü çeyrekteki GSYİH

ise yıllık bazda %4,9 arttı ve iki yıllık ortalama büyüme oranı %4,9 oldu.

İkinci olarak, istihdam ölçeği genişlemeye devam etti. İlk üç çeyrekte, ülke

çapında kentsel alanlarda 10,45 milyon yeni istihdam yaratılarak yıllık hedefin %95’i

tamamlandı. Ülke genelinde, kentsel işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre

0,5 puan düşüşle yüzde %5,2 oldu ve %5,5 civarındaki beklenen hedefin altında kaldı.

Eylül ayındaki işsizlik oranı ise %4,9'a düştü.

Üçüncü olarak, halkın gelir ve tüketimi hızlı arttı. İlk üç çeyrekte, ekonomik

büyümeye paralel olarak kişi başına düşen milli gelir bir önceki yıla göre nominal

olarak %10,4 artarken, fiyat faktörleri düşürüldükten sonra gerçekleşen büyüme

oranı %9,7, iki yıllık ortalama büyüme oranı ise %5,1 oldu. İlk üç çeyrekte kişi başına

düşen tüketim harcaması bir önceki yıla göre reel olarak %15,1 artarken, iki yıllık

ortalama büyüme oranı %3,7 oldu.

Dördüncü olarak, tüketici fiyat artışları yavaşladı. Tarımsal üretim iyi

durumdayken, sanayi hizmetlerinin üretimi arttı, önemli geçim kaynakları arzı yeterli

ve tüketici fiyat endeksi sabit kaldı. İlk üç çeyrekte gıdalardaki fiyatlar yıllık

bazda %1,6 düştü ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %0,6 arttı.
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Beşinci olarak, ithalat ve ihracat hızlı büyümeyi sürdürdü. İlk üç çeyrekte, Çin'in

emtia ticaretindeki ithalat ve ihracatının toplam değeri geçen yılın aynı dönemine

göre %22,7 arttı. Bunların arasında ihracat %22,7, ithalat ise %22,6 arttı. 2019 yılının

aynı dönemine göre, Çin'in dış ticaret ithalat ve ihracatı %23,4 oranında artarken,

ihracat %24,5, ithalat %22 oranıyla arttı.

Altıncı olarak, yabancı yatırım sürekli olarak arttı. Çin, yabancı yatırım için

cazibe olmaya devam etti. İlk üç çeyrekte, Çin'in fiili yabancı sermaye kullanımı

yıllık %19,6 artışla 859,5 milyar yuan oldu (Dolar bazında değeri: Yıllık %25,2 artışla

129,26 milyar dolar) Yabancı sermayenin yüksek teknolojili sektörlerde fiili kullanımı

ise bir önceki yıla göre %29,1 oranında artarak toplam yabancı sermayedeki

yelpazesi %32,1'e yükseldi.

Yedinci olarak, yeşil kalkınma ilerledi. GSYİH’nin birim başına enerji tüketimi

azalmaya devam etti. İlk üç çeyrekte, GSYİH’ nin birim başına enerji tüketimi

yıllık %2,3 azaldı ve düşüş oranı yılın ilk yarısına göre %0,3 daha fazla oldu. Yeni

enerji otomobil endüstrisi gelişimi hızlandırdı. İlk üç çeyrekte, otomobil satışlarındaki

genel düşüşe rağmen, yeni enerji otomobil satışı yıllık 1,9 kat artışla, 2,16 milyon

adete ulaştı.

Son olarak, yeni endüstriler, yeni ürünler ve yeni iş alanları hızlı şekilde büyüdü.

Yüksek teknoloji endüstrisi hızla gelişti. İlk üç çeyrekte endüstriyel robotların, güneş

pillerinin ve akıllı saatlerin üretimi yıllık bazda sırasıyla %57,8, %51,8 ve %51,5 arttı.

5G ağının inşası artmaya devam etti. Eylül sonu itibarıyla 1 milyon 159 bin 5G baz

istasyonu ve 450 milyon 5G terminal bağlantısı bulunuyor. Yeni nesil bilgi teknolojisi,

online alışveriş ve mobil ödeme gibi yeni tüketim alanlarına girişi hızlandırdı ve

online tüketim hızla gelişti. İlk üç çeyrekte, somut ürünlerin online perakende satışları

yıllık bazda %15,2 arttı.
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III. Çin, dışa açılmayı kararlı bir şekilde genişletecek ve yeni

gelişmelerle dünyaya yeni fırsatlar sunmaya devam edecek

Bu yıl, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasının 20. yıldönümüdür. DTÖ'ne

katılmak, Çin'in dışa açılmasında ve dünya ekonomisinin küreselleşmesinde önemli

bir kilometre taşıdır. Son 20 yılda Çin, DTÖ’ ne katılım taahhütlerini tam olarak

yerine getirdi. Çin'in genel tarife düzeyi %15,3'ten %7,4'e düştü, bu da %9,8 olan

DTÖ taahhütlerinin daha düşük bir orandır. Çin merkezi hükümeti 2300'den fazla,

yerel yönetimler ise 190 binden fazla yasa ve düzenlemeyi elden geçirerek piyasayı ve

toplumsal canlılığı yükseltti. Son 20 yılda, Çin'in ekonomik hacmi dünyada altıncı

sıradan ikinciye, emtia ticareti altıncı sıradan birinciye, hizmet ticareti onbirinci

sıradan ikinci sıraya yükseldi ve yabancı yatırım kullanımında gelişmekte olan ülkeler

arasında ilk sırada yer alırken, doğrudan yabancı yatırımda dünya üzerinde 26. sıradan

birinci sıraya yükseldi. Covid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana Çin,

uluslararası topluma yaklaşık 350 milyar maske, 4 milyardan fazla koruyucu tulum, 6

milyardan fazla test kiti ve 1,6 milyardan fazla doz aşı sağlayarak, salgına karşı

işbirliği aktif olarak teşvik etti, gelişmekte olan ülkelere aşının fikri mülkiyet hakkının

muafiyetini destekledi ve somut eylemlerle taahhütleri yerine getirerek sorumluluk

gösterdi. Bu 20 yılda Çin, reformları derinleştirdi, çok yönlü bir şekilde dışa açıldı,

fırsatları yakaladı, zorluklarla yüzleşti ve sorumluluğunu üstlenerek dünyaya fayda

sağladı.

Dışa açılma, modern Çin'in ayırt edici bir işaretidir. Endüstriyel sistemde küresel

sanayi zincirinin önemli bir parçası olan Çin, hem büyük bir ihracatçı hem de büyük

bir ithalatçıdır. 15-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 130. Çin İthalat ve İhracat

Fuarı (Kanton Fuarı) ilk kez çevrimiçi ve çevrimdışı entegre edilerek gerçekleştirildi.

Yaklaşık 400.000 metrekare çevrimdışı sergi alanı ve 7.795 katılımcı firma ile salgın

süresinde dünyanın en büyük fuarı olan bu yılki Kanton Fuarı’nda, çevrimiçi sergiye

yaklaşık 26.000 Çinli ve yabancı firma katıldı. 228 ülke ve bölgeden alıcı, sergiyi

ziyaret etmek için çevrimiçi olarak kaydolurken alıcı sayısı istikrarlı bir şekilde arttı

ve Kanton Fuarı'nın çeşitlendirme ve küreselleşme düzeyini genişleten yeni bir tarihi

rekor kırıldı. Kanton Fuarı'nın ardından, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'de
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düzenlenen 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) 127 ülke ve bölgeden 3.000'e

yakın firma katılarak Çin'in pazar, yatırım ve kalkınma fırsatlarını paylaştı. Kanton

Fuarı ve CIIE'nin düzenlenmesi, Çin'in üst düzey dışa açılmayı genişletme, kalkınma

fırsatlarını dünyayla paylaşma ve ekonomik küreselleşmenin daha açık, kucaklayıcı,

kapsayıcı, dengeli ve kazan-kazan yönüne doğru ilerletme kararlılığının

değişmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Çin, dünya olmadan gelişemez ve dünya refahının da Çin'e ihtiyacı var. Çin,

ithalattan küreselleşmeye, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmaktan Kuşak Yol ’ u

ortaklaşa inşa etmeye kadar dışa açılmada büyük bir güç olarak sorumluluğunu

gösterdi. Asya kıtasında, uluslararası mali krizlere müdahalede büyük katkı sağlayan

ve uzun yıllardır dünyanın ekonomik büyümesine %30'dan fazla katkıda bulunan Çin,

dünya ekonomik büyümesinin ana dengeleyicisi ve güç kaynağı oldu ve insanlığın

barış ve kalkınmasının asil amacını etkin bir şekilde teşvik etti. 1,4 milyarı aşan

nüfusu ve 400 milyonu aşan orta gelir grubuyla Çin, her yıl yaklaşık 2,5 trilyon dolar

değerinde mal ve hizmet ithal ederek, dünyanın en potansiyel büyük pazarıdır.

Çin, yurtiçi dolaşımın esas olduğu, yerel ve uluslararası çift dolaşımın birbirini

desteklediği yeni kalkınma modelinin oluşumunu hızlandırıyor. Bu sadece Çin'in

kendi kalkınma ihtiyacı değildir, aynı zamanda tüm ülkelerin insanlarına daha iyi

fayda sağlayacaktır. Yeni kalkınma modeli kapsamında, Çin'in pazar potansiyeli

tamamen harekete geçirilecek, dışa açılmanın kapısı daha da açılacak ve yabancı

işbirlikleri derinleşmeye devam edecek. Dışa açılmada ortak çıkarları genişletmek ve

işbirliği içinde fırsat paylaşımını gerçekleştirmek için, Çin her zaman küresel ortak

açılımın önemli bir destekçisi, dünya ekonomik büyümesi için istikrarlı bir güç

kaynağı, dünyadaki ülkelerin iş fırsatlarını genişletmesi için büyük bir dinamik pazar

ve küresel yönetişim reformuna aktif bir katkı sağlayıcısıdır. Çin, gerçek çok

taraflılığı yolundan sapmadan sürdürecek, dünya ile pazar fırsatlarını paylaşacak,

dünyanın ortak çıkarlarını koruyacak ve yeni kalkınma hedefleri ile dünyaya yeni

fırsatlar sunmaya devam edecektir.


