总领馆月评
Çin Başkonsolosluğu
Aylık Değerlendirme Raporu

2021 年 9 月
Eylül 2021

I. Çin, Üst Seviyede Dışa Açılma İle Yüksek Kaliteli Ekonomik Kalkınmayı
Tereddütsüz Bir Şekilde Teşvik Edecektir
——Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi & Ticaret Ataşesi
MENG Fanwei
Reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasından bu yana Çin, dünyayı
kucaklamaktan ve öğrenmekten dünyaya entegre olmaya ve katkıda bulunmaya
geçmiştir. 40 yılı aşkın bir süredir istikrarlı büyümeyi elde etme temelinde, Çin
ekonomisini hızlı büyüme aşamasından yüksek kaliteli kalkınma aşamasına
yöneltmiştir. Çin ayrıca, dünyadaki diğer ülkelerle birlikte gelişmeyi ve kazan-kazan iş
birliğine ulaşmayı içtenlikle ümit etmektedir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Ülkemiz
ekonomisinin sürekli ve hızlı kalkınmasında önemli bir itici güç dışa açılmadır. Dışa
açılma temel bir ulusal politikadır. Dışa açılma seviyesini kapsamlı bir şekilde
yükseltmeli, daha yüksek düzeyde yeni bir açık ekonomik sistemi inşa etmeli ve
uluslararası iş birliği ve rekabette yeni avantajlar oluşturmalıyız" şeklinde ifade etmişti.
Çin, yeni bir kalkınma modelinin inşasını hızlandıracak ve üst seviyede dışa açılma ile
yüksek kaliteli kalkınmayı tereddütsüz bir şekilde teşvik edecektir.
Çin ekonomisi üst seviye dışa açılış sürecinde, halk merkezli kalkınma anlayışında
ısrarcıdır. Çin, halk merkezli kalkınma anlayışını sürdürerek, kalkınmanın halkın
çıkarlarına hizmet etmesi, halkın desteğine dayanması ve kalkınmanın meyvelerinin
halka eşit paylaştırılması konusunda ısrar etmektedir. Söz konusu anlayışın
rehberliğinde Çin, ilk yüz yıllık hedefine ulaşmış, kapsamlı orta halli refah toplumu
başarıyla inşa etmiş ve tarihsel olarak mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmıştır. İkinci
yüz yıllık hedefi olarak modern sosyalist ülkeyi kapsamlı bir şekilde inşa etme yolunda
doğruca ilerleyen Çin, bu anlayışa sadık kalarak yüksek kaliteli kalkınmada ortak refahı
teşvik edecektir. Çin, halkın acil ve öncelikli çıkarlarını sıkıca kavramaya ve halkın
temel çıkarlarını sürekli olarak gerçekleştirmeye, korumaya ve geliştirmeye
odaklanmaktadır ve kalkınmanın meyvelerinin tüm insanlara azami ölçüde fayda
sağlamasında ve insanların "cüzdanlarının" daha dolu olması kaydıyla daha iyi bir
yaşam süreceklerine dair güven kazanmalarında kararlıdır. Çin, zenginlik için sıkı
çalışmayı ve inovasyonu teşvik etmekte olup kalkınmada insanların geçimini sağlama
ve iyileştirme hususlarındaki ısrarcı tutumunu muhafaza etmektedir, verimlilik ve
adalet arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde ele alarak orta gelirli grup oranının
1

genişletilmesi, düşük gelirli grup gelirlerinin artırılması, yüksek gelirin makul şekilde
düzenlenmesi ve yasadışı gelirlerin yasaklanması yoluyla ortası geniş ve iki ucu daha
dar olan zeytin şeklinde bir dağıtım yapısı oluşturmayı planlamaktadır. Bu sayede
sosyal adaleti ve insanların çok yönlü gelişimini teşvik edecek ve tüm insanların ortak
refah hedefine doğru, sağlam bir şekilde ilerleme kaydetmesini sağlayacaktır.
Çin ekonomisinin üst seviye dışa açılması süreci adil rekabet ilkesine daha fazla
önem vermektedir. Adil rekabet, piyasa ekonomisinin çekirdeğidir. Reform ve dışa
açılmada 40 yıldan fazla süren hızlı gelişmenin ardından Çin, dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi haline gelmiş, yerel süper büyük ölçekli bir pazar oluşturmuş ve Çin’e özgü
sosyalist piyasa ekonomisi sistemini giderek daha iyileştirmiştir. Aynı zamanda,
ekonominin hızlı gelişmesi, piyasa rollerinin önemli ölçüde genişlemesi, çevrim içi ve
çevrim dışı pazarların entegrasyonunun hızlandırılması ile işletmelerin ölçeği ve
endüstrilerin yoğunlaşmasında artış gözlenmiş, piyasa güçlerinin rekabeti ve iş birliği
ilişkisi ve rekabetin derecesi köklü değişikliklere uğramış, tekel ve rekabet düzensizliği
riski giderek daha belirgin hale gelmiştir. Daha yüksek düzeyde istikrarlı ve geniş
kapsamlı ekonomik kalkınmayı sağlamak için adil rekabet politikalarının temel
konumunu güçlendirmeye ve kalkınma ve güvenlik, verimlilik ve adalet, canlılık ve
düzen arasındaki ilişkiyi koordine etmeye acil bir ihtiyaç vardır; piyasa ekonomisinin
genel yasaları izlenerek çeşitli piyasa varlıklarının canlılığının daha fazla teşvik
edilmesine, hukukun üstünlüğü düşüncesinden hareketle adil rekabeti ve yasallaştırma
önlemlerinin güçlendirilmesine, denetimin güçlendirilmesinden hareketle tekel, haksız
rekabet ve sermayenin düzensiz genişlemesinin önlenmesine odaklanılmaktadır, sistem
koordinasyonunun göz önünde bulundurulması etkin piyasa ve Hükümetin daha iyi
entegre olmasını

teşvik etmekte olup yüksek standartlı bir piyasa sistemi kurulması

ve yüksek kaliteli kalkınma teşvik edilmektedir. Adil piyasa rekabetini korumak ve
tekele kararlılıkla karşı çıkmak, dünyadaki tüm ülkelerin rekabet politikalarının ortak
tercihi ve ortak uygulamasıdır. Son yıllarda, ekonomik küreselleşme ve dijital
ekonominin hızla gelişmesiyle birlikte, başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri
gibi gelişmiş piyasa ekonomileri olmak üzere çeşitli ülkelerin hükümetleri, tekel karşıtı
denetime büyük önem vermiş ve mevzuat, kolluk güçleri ve yargıyı sürekli olarak
güçlendirmiştir. Son zamanlarda Çin, rekabet denetimini güçlendirmek, tekele kararlı
bir şekilde karşı çıkmak, sermayenin düzensiz genişlemesini önlemek ve platform
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ekonomik rekabet düzenini düzenlemeye odaklanmak için etkili önlemler almış olup
adil, verimli ve düzenli bir pazar rekabet ortamı yaratmayı ve daha standartlaştırılmış
ve daha standart bir platform ekonomisini daha dinamik, daha derin ve daha
sürdürülebilir bir kalkınma elde etmek için teşvik etmektedir.
Çin ekonomisinin üst seviye dışa açılması süreci, inovasyon odaklı olmaya daha
fazla önem vermektedir. Çin, dışa açılma inovasyon platformunun inşasını
güçlendirmeye devam etmektedir. Çin'in 21 pilot serbest ticaret bölgesi mevcut. Pilot
serbest ticaret bölgesi kuruluşundan bu yana reform ve dışa açılma için pilot alan olarak
çok iyi bir rol oynamıştır. Ulusal düzeyde 278 kurumsal yenilik başlatılmıştır. Çin
ayrıca yüksek kaliteli Hainan serbest ticaret limanının inşasına devam etmektedir. Çin,
yeni ticaret alanlarının ve yeni modellerin geliştirilmesini desteklemeye devam
etmektedir. 2020'de Çin'in sınır ötesi e-ticaret ithalat ve ihracat hacmi %31,1 artışla
1,69 trilyon Yuan'a ulaşmış ve sınır ötesi e-ticaret 5 yılda 10 kat artmıştır. Çin dışa
açılma kapsamını genişletmeye ve pazar erişimini daha da gevşetmeye devam
etmektedir. Yabancı yatırım erişiminin ulusal negatif listesi 93 maddeden şu anda 33
maddeye indirgenmiştir. Otomobil, finans ve menkul kıymetler gibi sektörlerde yabancı
sermaye oranları üzerindeki kısıtlamalar gevşetilmiş ve hizmet sektörünün dışa
açılımını genişletmek için kapsamlı pilot gösteriler desteklenmiştir. Çin, yüksek
teknoloji yatırımlarını çekmeye de devam etmektedir. Ocak-Temmuz 2021 döneminde,
Çin'in yüksek teknoloji endüstrilerinde yabancı sermayenin fiili kullanımı
toplam %34,1 artmış, yüksek teknolojili imalat ve yüksek teknolojili hizmet
endüstrilerinde sırasıyla %27,8 ve %36 artış gözlenmiştir.
Çin ekonomisinin üst seviye dışa açılması süreci, çok taraflı ticaret sisteminin
korunmasına daha fazla önem vermektedir. Çin, çok taraflı ticaret sisteminin aktif
katılımcısı, sadık bir savunucusu olup sisteme önemli katkı sağlamaktadır. DTÖ'nün
sorumlu bir üyesi olarak Çin, katılımından bu yana DTÖ'nün çeşitli konulardaki
çalışmalarına ve müzakerelerine aktif olarak katılmakta, çok taraflı ticaret sistemini sıkı
bir şekilde desteklemekte ve ilgili DTÖ reformlarına aktif olarak katılım göstermektedir.
Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmış, gerekli reformlarını
desteklemiş ve çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa savunmuştur. Bu yıl, Çin'in Dünya
Ticaret Örgütü'ne katılımının 20. yılı ve Çin'in 14. Beş Yıllık Planı’nın ilk yılıdır. Çin
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dışa açılmayı daha da genişletecek ve DTÖ müzakereleri ve DTÖ reformları için Çin
önerilerini ve Çin planlarını ortaya koymak için çalışacaktır. Çin, açık, kucaklayıcı,
kapsayıcı, dengeli ve kazan-kazan yönüne doğru ekonomik küreselleşmeyi teşvik
etmek için dünyadaki diğer ticaret ortaklarıyla birlikte çalışacaktır.
Çin ekonomisinin üst seviye dışa açılması süreci, karşılıklı faydaya ve kazan-kazan
sonuçlarına daha fazla önem vermektedir ve insanoğlunun kader birliğini inşa etmeye
kararlıdır. Çin, dünyadaki diğer ülkelerle ortak kalkınmanın ve ortak refahın aktif
destekleyicisidir. 2013'te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, insanoğlunu kader birliğinin
inşasını desteklemeye odaklayarak önemli Kuşak Yol’un ortaklaşa inşası inisiyatifini
öne sürdü. Kuşak Yol’un ortaklaşa inşası geçtiğimiz sekiz yılda konseptten harekete
verimli sonuçlar elde ederek en geniş ve en büyük uluslararası iş birliği platformu ve
en popüler uluslararası kamu ürünü haline gelmiştir. 2013-2020 yılında, Çin ile
güzergâh üzerindeki ülkeler arasındaki toplam mal ticareti hacmi 9,2 trilyon ABD
dolarına ulaşmış; Çin'in güzergâh üzerindeki ülkelere doğrudan yatırımı 136 milyar
ABD dolarına ulaşmış, güzergâh üzerindeki ülkelerin Çin'de yeni kurulan
işletmelerinin toplam sayısı 27 bine ulaşmış ve kümülatif fiili yatırım yaklaşık 60
milyar ABD doları olmuştur. Çinli şirketlerin güzergâh üzerindeki ülkelerdeki
sözleşmeli müteahhitlik projelerdeki kümülatif cirosu yaklaşık 640 milyar ABD
dolarına ulaşmıştır. 2020 sonu itibariyle Çinli işletmeler, güzergâh üzerindeki ülkelerde
inşa edilen denizaşırı ekonomik ve ticari iş birliği bölgelerine yaklaşık 40 milyar ABD
doları yatırım yapmış ve ev sahibi ülkeye 4,4 milyar ABD dolarından fazla vergi
ödeyerek 330 bin kişiye istihdam sağlamıştır. Çin, Kuşak Yol çerçevesinde ekonomik
ve ticari iş birliğini derinleştirmeye, ticaret kalitesini geliştirmeye, yatırım iş birliğinde
yenilik yapmaya, platform mekanizmalarını iyileştirmeye, risk önleme ve kontrolünü
güçlendirmeye, Kuşak Yol’un ortaklaşa inşasının yüksek kaliteli gelişiminin derin ve
sağlam, istikrarlı ve geniş kapsamlı şekilde ilerlemesini teşvik etmeye ve insanoğlunun
kader birliğinin inşasını desteklemeye yeni katkılar sağlamaya devam edecektir.
Çin, dünyayı kucaklama konusundaki güvenini ve sorumluluğunu göstermek için
pratik hareket etmektedir. Modern sosyalist ülkeyi kapsamlı bir şekilde inşa etme
yolculuğunda Çin, kendisini yeni kalkınma aşamasına dayandıracak, yeni kalkınma
konseptlerini uygulayacak, yeni kalkınma modeli inşa edecek ve üst seviyede dışa
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açılma ile yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı tereddütsüz bir şekilde teşvik edecektir.
Aynı zamanda Çin dünyadaki diğer ülkelerle daha fazla kalkınma fırsatını paylaşarak
daha yüksek düzeyde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde edilecektir.
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II. Çin, İklim Değişikliğine Büyük Önem Vermektedir
Çin, öteden beri ekolojik uygarlığın inşacısı ve iklim yönetiminin eylemcisidir.
2020 yılında, Çin’in iklim hareketi hedeflerinin hepsinin planlanandan önce
tamamlanması üzerine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin’in 2030 yılından önce
karbondioksit emisyonunun zirve yapmasını ve 2060 yılından öncesinde de karbon
nötrlüğünün gerçekleşmesini sağlamak için çaba göstereceğini duyurmuştur. Çin tarafı,
verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir.
Gelişmiş ülkeler sanayileşme sürecinin başlangıcından karbondioksit emisyonu
zirvesine kadar genellikle 100-200 yıllık bir süreç yaşamıştır fakat Çin bu süreci 50 yıla
kadar indirecektir. Zirveden karbon nötrlüğüne kadarki süreçte, Avrupa Birliği 71 yıllık,
ABD 43 yıllık, Japonya ise 37 yıllık bir hedef belirlemiştir. Çin’in hedefi ise 30 yıldır.
Dünyadaki en büyük gelişmekte olan ülke olarak Çin, insanlık tarihinde en kısa sürede
dünyadaki en büyük karbon emisyonu azaltımını gerçekleştirecektir. Bu tamamen
Çin’in büyük devlet olarak sorumluluğunu yansıtmaktadır.
Bu yıl, Çin’in 14. Beş Yıllık kalkınma planının ilk yılıdır. Ciddi sınamalara karşın
karbon emisyonu konusunda çabalarımızı sürdürüyoruz: Ülke genelinde ulusal
karbondioksit emisyonu borsası hizmete açılmış ve 4,5 milyar ton karbondioksit
emisyonunu kapsayan dünyada en büyük karbon borsası haline gelmiştir. 2030 yılından
önce karbondioksit emisyonunun zirve yapması konusundaki hareket planı tüm hızıyla
hazırlanmakta ve kritik sektörlerde zirveye ulaşma planları optimize edilmektedir.
Endüstriyel yapı güncellenmekte, enerji yapıları optimize edilmekte ve ağaçlandırma
çalışmaları hızla yürütülmektedir.
Bu yılın ilk 7 ayında, Çin’de yenilenebilir enerji sektörü hızlı bir gelişme
kaydetmiştir. Hidroelektrik, nükleer enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi
santrallerinin yeni kurulu kapasitesi geçen yıla göre büyük artış göstermektedir. Bu
yılın ilk yarısında, Çin’de GSYİH’nin birim enerji tüketimi geçen yıla göre %2
oranında düşmüş ve temiz enerji tüketimi yelpazesi %0,4 oranda artmıştır. Akıllı
fabrikalardan akıllı mobilyaya, sıfır enerji tüketimli binalardan yeni enerjili araçlara
kadar, sektörlerdeki yeşil dönüşüm hızlandırılmıştır. “Güzel Çin”i inşa etmede yeni bir
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yolculuk başlatılmış, Çin’in kaliteli kalkınmasında yeşil dönüşüm daha da
yoğunlaşmıştır.
Bunun yanı sıra, Çin’in temiz enerji teknolojileri tüm dünyaya açılarak, çeşitli
ülkelerin yeşil kalkınmasına güç katmaktadır. Avrupa’da, Çin menşeli şirketin
yatırımıyla inşa edilen Macaristan Kaposvár güneş santrali Mayıs ayında hizmete
girmiştir. Afrika’da, yine Çin menşeli şirketin inşa ettiği Zambiya Chikankata
hidroelektrik santralinin ilk ünitesi çalışmaya başlamıştır. Orta Asya’da, ÇinKazakistan ortak sermayeli, bölgenin en büyük rüzgar enerji santrali olan Zhanatas
rüzgar enerji santrali üretime geçmiştir. Son yıllarda, Çin’in güneş enerji ürünleri
dünyada 200’den fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmiş, ve rüzgar enerji santrali komple
üretimi alanında dünyanın %40’lık yelpazesini kapsamaktadır. Büyük rekabet gücüne
sahip olan temiz enerji teknolojileri sayesinde, Çin’in enerji şirketleri, yurtdışı
piyasalarda, ülkelerin gitgide büyüyen temiz enerji ihtiyaçlarını aktif bir şekilde
karşılamaya, küresel enerji yapısını güncellemeye ve yeşil kalkınmayı hızlandırmaya
çalışmaktadır.
İklim değişikliğinin insana getirdiği sınamalar somuttur, ciddidir, uzun vadelidir.
Çin iklim değişikliğiyle mücadelede, uluslararası işbirliğine aktif bir şekilde katılmakta,
yeşil, düşük-karbonlu ve sürdürülebilir bir kalkınma yolunu izlemekte, yeşil bir Kuşak
Yol’u inşa etmeyi teşvik etmekte ve dünyanın karbon emisyonu azaltma hedeflerine
somut katkılarda bulunmaktadır. Derinden inanıyoruz ki, gönüllerimizi ve güçlerimizi
birleştirerek zorluklara karşı birbirimizi kollarsak, küresel iklim değişikliği ile
mücadeleyi kazanabilir, gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir dünya
aktarabiliriz.
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III. Çin’in Başarıyla İnşa Ettiği Kapsamlı Orta Halli Refah Toplumuna Dair
Rakamlar
1 Temmuz'da, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping "Tüm partinin ve tüm etnik
gruplardan insanların sürekli mücadelesi sayesinde, ilk yüz yıllık hedefimize ulaştık,
Çin topraklarında kapsamlı orta halli refah toplumu başarıyla inşa ettik, tarihsel olarak
mutlak yoksulluğu ortadan kaldırdık ve ikinci yüz yıllık hedefimiz olarak modern
sosyalist ülkeyi kapsamlı bir şekilde inşa etme yolunda ileri doğru yol alıyoruz"
şeklindeki açıklamasını dünyaya duyurmuştur.
Orta halli refah toplumu ne anlama gelmektedir? Kapsamlı orta halli refah toplumu
başarıyla inşa etmenin önemi nedir?

Birçok arkadaşın mevcut benzer sorularına

rakamlarla yanıt verelim.
Orta halli refah toplumu, Çin ulusunun bin yıllık hayalidir ve kapsamlı orta halli
refah toplumu başarıyla inşa etmek, Çin halkının yüz yıllık hedefidir. "Xiaokang", 2500
yıldan fazla bir süre önce Çin'in ilk şiir koleksiyonu "Shi Jing” adlı Şiir Klasiği"ndan
üretilen eski bir terimdir ve insanların ne zengin ne de yoksul olduğu, ancak yoksulluk
ve sıkıntıdan uzak, ılımlı bir refah durumunu ifade eder, aynı zamanda Çin halkının
binlerce yıldır güvenli ve mutlu bir yaşam için umudu ve özlemi anlamına gelir. Orta
halli refah toplumu inşa etmek, 1980'lerden beri Çin'deki ulusal refah ve ulusal
dönüşümü gerçekleştirmek ve insanların refahını sağlamak için tasarlanmış büyük bir
strateji olmuştur. Çin’in kalkınmasının fiili analizine ve yargısına dayanarak Çin, tam
kapsamlı toplumsal gelişimin ekonomik kalkınma temeli sayesinde gerçekleştiği
gerçeğini göz önüne alarak ekonomik kalkınmaya odaklanmaya karar vermiştir. Bu
zaman itibarıyla, "Xiaokang" terimi, " kapsamlı orta halli refah toplumu inşası" ve
"başarıyla inşa edilmiş kapsamlı orta halli refah toplumu" şeklinde Çin hükümetinin ve
Çin halkının aşamalı hedefleri haline gelmiştir.
Çin'de kapsamlı orta halli refah toplumu, müreffeh ekonomi, demokratik siyaset,
capcanlı kültür, sosyal adalet ve sağlıklı ekosistemin olduğu, tüm insanlara yararlı olup
kentsel ve kırsal alanlar arasında dengeli kalkınmanın sağlandığı, ve insan haklarına
yüksek saygı ve kapsamlı korumaya sahip bir toplumdur.
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Ülke genel gücü giderek güçlendirilmiştir. Çin'in GSYİH'sı yaklaşık 189 kat gerçek
bir artışla 1952'de 67.91 milyar Yuan'dan 2020'de 101,6 trilyon Yuan'a sıçramıştır.
1979'dan 2020'ye kadar Çin'in GSYİH'sı, aynı dönemde dünya ekonomisinin %2,7'lik
büyüme oranından çok daha yüksek olmuş, yıllık ortalama %9,2 oranında büyümüştür.
2020'de Çin ekonomisi, dünyanın toplam ekonomisinin %17'sinden fazlasını
oluşturmuştur ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmuştur; kişi başına düşen
GSYİH, iki yıl üst üste 10.000 ABD Dolarını aşarak, orta gelirli ülkelerin ortalama
seviyesinin üzerinde yer almıştır. 2020'de Çin'in ham çelik üretimi, 1949'un 6000
katından fazla olan 1 milyar 64 milyon 767 bin tona ulaşmıştır; ham kömür üretimi,
1949'un 100 katından fazla olan 3,9 milyar tona ulaşmıştır; elektrik üretimi, 1949'un
1800 katından fazla olan 7779,1 milyar kilovat saate ulaşmıştır; otomobil üretimi,
1978'in 170 katı olan 25 milyon 325 bine ulaşmıştır. 41 ana sanayi, 207 orta derece
sanayi ve 666 alt sanayi kategorilerine sahip olan Çin, Birleşmiş Milletler Sanayi
Sınıflandırmasında tüm sanayi kategorilerine sahip dünyadaki tek ülkedir.
Mutlak yoksulluk ortadan kaldırılmıştır. 1949'da Çin’de kişi başına harcanabilir
gelir yalnızca 49,7 Yuan idi, kentsel ve kırsal hanelerin engel katsayıları sırasıyla %80
ve %90’a kadar yükselmiş durumdaydı. 2020'de Çin’de kişi başına harcanabilir gelir
1949'a göre 640 kattan fazla nominal bir artışla 32 bin 189 Yuan'a ulaşmıştır; kentsel
ve kırsal hanelerin engel katsayısında sırasıyla %29,2 ve %32,7'ye düşüş gözlenmiştir.
Reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasından bu yana, mevcut yoksulluk
kriterlerine göre Çin'de 770 milyon yoksul kırsal nüfus yoksulluktan kurtarılmış; Dünya
Bankası'nın uluslararası yoksulluk kriterlerine göre, ülkenin yoksulluktan kurtarılan
nüfusu aynı dönemde küresel yoksulluktan kurtarılan nüfusun %70'inden fazlasını
oluşturmuştur. Çin, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin
yoksulluğu azaltma hedefine planlanandan 10 yıl önce ulaşmış ve küresel yoksulluğun
azaltılmasına ve insani kalkınmaya önemli katkılarda bulunmuştur.
Yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileşmiştir. 1949'da Çin'in toplam tahıl üretimi 113
milyon 184 bin ton idi ve kişi başına tahıl üretimi 210 kilodan azdı; toplam pamuk
üretimi 445 bin ton idi ve kişi başına pamuk üretimi 1 kilo'dan azdı. 2020'de Çin'in
toplam tahıl üretimi 669 milyon 492 bin ton ve kişi başına tahıl üretimi 450 kilo'yu
aşmış; pamuk üretimi 5 milyon 910 bin ton ve kişi başına pamuk üretimi 4 kilo'yu
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aşmıştır. 1949'da Çin'in karayolları 80,8 bin kilometreden ve demiryolları ise 21,8 bin
kilometreden ibaretti. 2020 yılı itibarıyla ulusal yüksek hızlı demiryolları 38 bin
kilometre olup toplam demiryolu 146 bin kilometreye ulaşmıştır. Otoyol 161 bin
kilometre olup karayolları toplam 5 milyon 198 bin kilometreye ulaşmıştır. Kent içi
raylı ulaşım 7.354,7 kilometreye ulaşmıştır. 2020 yılında ulusal cep telefonu kullanım
oranı 113,9 adet/100 kişiye, internet kullanım oranı ise %70,4'e ulaşmıştır. Haziran
2021 itibariyle ülke genelinde 847 bin adet 5G baz istasyonu inşa edilip hizmete
açılmıştır.
Daha fazla istihdam yaratılmıştır. 2020 yılında ülkede kentsel alanlarda istihdam
edilen kişi sayısı 462,71 milyon olup ulusal istihdam edilen kişi sayısı 750,64 milyona
ulaşmıştır. COVID-19 salgınının olumsuz etkisi altında, 2020'de Çin'in kentsel
alanlardaki yeni istihdam edilen kişi sayısı yine 11,86 milyona ulaşmıştır. Özel girişim,
kentsel alanlarda istihdamın %80'inden fazlasını sağlamıştır. Çok sayıda yarı zamanlı
ve esnek istihdam şartlarında yeni endüstriler, yeni iş alanları ve yeni modeller ortaya
çıkmaya devam etmiştir.
1Sağlık hizmetleri sürekli iyileştirilmiştir. 1949'da Çin yalnızca 3.670 tıp ve sağlık
kurumu, 505 bin sağlık teknisyeni ve 85 bin yatak kapasitesine sahipti. Ortalama yaşam
süresi 35 yıldı. 2020 yılında ulusal tıp ve sağlık kurumları sayısı (hastaneler, temel
sağlık kurumları ve profesyonel halk sağlığı kurumları dahil) 1 milyon 23 bin adet,
toplam yatak kapasitesi 9 milyon 110 bin, toplam sağlık teknisyeni sayısı 10,66 milyon
ve yıl boyunca toplam konsültasyon ve tedavi sayısı 7,82 milyar olmuştur. 2019'da
Çin’de ortalama yaşam süresi 77,3 yıla ulaşmıştır.
Kamusal kültürel hizmetler sürekli optimize edilmiştir. 2020'de ülke çapında
toplam 3.212 kamu kütüphanesi ve 5.788 müze mevcuttu. Yıl boyunca 27,7 milyar
gazete, 2 milyar süreli yayın ve 10,1 milyar kitap yayımlanmıştır. Kişi başına düşen
kitap sayısı 7,24'e ulaşmış durumdadır. Ulusal radyo programı kapsamlı nüfus kapsam
oranı %99,4, TV programı kapsamlı nüfus kapsam oranı %99,6 olmuştur. 2020 yılında
ülke genelinde 3 milyon 713 bin spor sahası olup toplam spor alanı 3,1 milyar metrekare
ve kişi başına düşen alan 2,2 metrekareye ulaşmıştır.
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Eğitim hakkı daha iyi korunmuştur. 1949'da Çin nüfusunun ortalama eğitim
seviyesi bir yıldı ve yetişkin okuma yazma bilmeyen oranı %80'e kadar çıktı. 2020
yılında ulusal dokuz yıllık zorunlu eğitim gerçekleştirme oranı %95,2 olup zorunlu
eğitim yaygınlığında dünyanın yüksek gelirli ülkelerinin ortalama düzeyine ulaşılmıştır.
Engelli çocukların zorunlu eğitime kayıt oranı %95'in üzerindedir. Toplam
yükseköğretime kayıt sayısı 40 milyonu aşmış ve dünyanın en büyük yükseköğretim
sistemi kurulmuştur.
Sosyal güvenlik sistemi tüm halkı kapsamıştır. 2020'de 340 milyon kişi çalışanlar
için temel sağlık sigortası sistemine, 1,02 milyar kişi kentsel ve kırsal bölge sakinleri
için temel sağlık sigorta sistemine dahil olmuştur ve temel sağlık sigortası sistemi 1,36
milyardan fazla kişiyi kapsamına almıştır. Haziran 2021 itibarıyla ülke genelinde
467,09 milyon kişi kentsel çalışanlara yönelik temel emeklilik sigortasına, 547,35
milyon kişi kentsel ve kırsal nüfusa yönelik temel emeklilik sigortasına katılım
göstermiştir ve temel emeklilik sigortası 1 milyar kişiyi kapsamına almıştır. Çin
dünyanın en büyük sosyal güvenlik sistemini kurmuştur.
Ekolojik çevre iyileştirilmeye devam etmiştir. 2020'de, 10.000 Yuan GSYİH başına
ulusal

karbon

dioksit

emisyonları,

2005'e

kıyasla

%48,4

azaltılmış

ve

2005'tekinden %40 ila %45’lik daha düşük karbon emisyonu hedefine planlanandan
önce ulaşılmıştır. Doğal gaz, hidroelektrik, nükleer enerji ve rüzgar enerjisi gibi temiz
enerji tüketiminin toplam enerji tüketimi içindeki oranı 2016'da %19,1'den
2020'de %24,3'e yükselmiştir (ön hesaplara istinaden). Ülke genelindeki 337 il düzeyi
ve üzerindeki şehrin %59,9'u 2020'de hava kalitesi standartlarını karşılamıştır. 2020
itibariyle, ülke genelinde karasal alanın %18'ini kapsayan yaklaşık 10.000 adet doğa
koruma alanı kurulmuş ve karasal ekosistem türlerinin yaklaşık %90'ı ve önemli vahşi
hayvan popülasyonunun %85'i etkin bir şekilde korunmuştur.
İnsani gelişme endeksi önemli ölçüde artmıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı tarafından yayınlanan "İnsani Gelişme Raporu"na göre, 1990 yılında hala
düşük insani gelişmişlik düzeyi grubuna ait Çin, 1996 yılında orta insani gelişmişlik
düzeyi grubuna ve 2011 yılında ise yüksek insani gelişmişlik düzeyi grubuna girmiştir.
Çin'in insani gelişme endeksi 1990'da 0,499'dan 2019'da 0,761'e yükselmiştir.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 1990 yılında ilk kez dünya çapında insani
gelişme endeksini ölçmesinden bu yana Çin, düşük insani gelişmişlik düzeyi grubundan
yüksek insani gelişmişlik düzeyi grubuna geçen tek ülkedir.
Kapsamlı orta halli refah toplumunun başarıyla inşa edilmesi, Çin ulusunun bin
yıllık hayalini gerçekleştirmiştir. Bu arada dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini
oluşturan büyük gelişmekte olan bir ülkenin bu hayalini gerçekleştirerek modern bir
güce doğru ilerlemesi insan uygarlığının ilerlemesine büyük bir katkıdır ve gelişmekte
olan ülkelerin modernleşme yolunu daha da genişletmekte ve insanlığın modernleşmesi
yönünde Çin bilgeliği ve Çin çözümleri ile katkıda bulunmaktadır. Çin Devlet Başkanı
Xi Jinping "Kapsamlı orta halli refah toplumu başarıyla inşa etmek son nokta değil,
yeni bir yaşam ve yeni bir mücadele için başlangıç noktasıdır" şeklinde ifade etmişti.
Çin, kapsamlı orta halli refah toplumu başarıyla inşa etmiştir ve bundan sonra halkın
daha iyi bir yaşam sürmesi ve modern sosyalist ülkenin kapsamlı inşası için çaba sarf
etmeye devam ederek, Çin halkına daha fazla zenginlik ve mutluluk katacaktır.
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IV. Çin, Kararlı Bir Şekilde Ortak Refah Yolunu İzlemektedir
Geçtiğimiz günlerde, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Merkezi Finans ve Ekonomi Komitesi'nin onuncu
toplantısı sırasında, ortak refahın güçlü bir şekilde teşvik edilmesini incelerken, ortak
refahın, sosyalizmin temel şartı olduğuna ve Çin’e özgü modernleşmenin önemli bir
özelliği olduğuna dikkat çekerek, ayrıca halk odaklı kalkınma anlayışına bağlı kalıp
yüksek kaliteli kalkınmada ortak refahın teşvik edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Çin Komünist Partisi, kuruluşundan bu yana, ortak refahı gerçekleştirmeyi,
değişmez bir hedef olarak benimsemektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik
etmemizin esas amacı, tüm halkımızın ortak refaha ulaşmasını sağlamaktır. 2020
yılında Çin, yoksullukla mücadele çalışmaları kapsamında güçlü bir zafer kazanmıştır.
Mevcut standartlara göre 98,99 milyon yoksul halk, tamamen fakirlikten kurtarılmış ve
ortak refah hedefine ulaşmak için önemli bir temel oluşturulmuştur.

Halkın yaşam standartları büyük ölçüde iyileşti
Dizin

ÇHC’nin ilk

1980

yılları
Halk aşırı

Kırsal yoksulluk oranı

Mevcut standartlara göre, tüm

yoksulluk içinde

96.2%

yaşıyordu
Kişi başına harcanabilir
gelir

2020

kırsal alanlardaki yoksul halk
tamamen fakirlikten kurtarıldı

RMB 171

RMB 98 (1956)

(1978)

RMB 32189

Yaşam beklentisi

35 yaş

67.8 yaş

77.3 yaş ( 2019 )

Bebek ölüm oranı

200‰

48‰

5.4‰

Okul çağındaki
çocukların okullara kayıt

95.5%

20%

(1978)

oranı
15 yaş ve üzeri ortalama
eğitim süresi

99.96%

Nüfusun %80'inden
fazlası okuma

5.3 yıl

yazma bilmiyordu
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9.91 yıl

Yüksek öğrenim brüt
kayıt oranı

0.22%

2.22%

54.40%

(Tablo, "Çin Komünist Partisi’nin Tarihi Misyonu ve Katkıları" belgesinden
alınmıştır.)
Çin'in tüm insanlığın gelişimine katkısı da göz ardı edilemez. Dünya Bankası
verilerine göre, Çin'in dünya ekonomik büyümesine katkısı son 10 yılda %30 civarında
olup ve küresel yoksulluğun azaltılmasına katkısı %70'i aşmıştır. Böylelikle Çin,
dünyadaki en fazla yoksul nüfusu azaltan ülke olmuştur. Çin'in ortaya koyduğu "Kuşak
Yol" inisiyatifi ilgili ülkelerde 7,6 milyon kişiyi aşırı yoksulluktan, 32 milyon kişiyi
orta düzeyde yoksulluktan kurtaracaktır.
Biz her zaman kalkınmanın Çin'deki tüm sorunları çözmenin temeli ve anahtarı
olduğuna inanıyoruz. Çin, halk odaklı kalkınma anlayışına bağlı kalıp yeni kalkınma
modelini tam, doğru ve kapsamlı bir şekilde uygulayarak, daha kaliteli, daha verimli,
daha adil, daha sürdürülebilir ve daha güvenli bir kalkınma elde etmek ve tüm
insanlığın ortak refahının daha belirgin ve somut ilerlemeyi kaydetmesini teşvik etmek
için çaba gösterecektir.
Çin Komünist Partisi her daim vaatlerini yerine getirir. Ortak refaha giden yolda
daha sağlam ayak izleri bırakmaya devam edecek. Halk merkezli anlayışta ısrarcı
kaldığımız ve halkın refah seviyesini sürekli iyileştirdiğimiz sürece, Çin'de sosyalizmi
kesinlikle daha yüksek bir aşamaya taşıyabileceğiz ve Çin'e Özgü Sosyalizmin büyük
eseri giderek daha heyecan verici hale getireceğiz.
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